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INSTRUKTION

1. Bakgrund och omfattning
Under de senaste veckorna har kriget i Tigray, som pågått i drygt ett år,
intensifierats och Tigraystyrkorna har ryckt allt närmre Etiopiens huvudstad Addis
Abeba. TPLF (Tigray People’s Liberation Front) har därutöver bildat en allians
med ytterligare åtta oppositionella grupper, varav ett flertal har väpnade styrkor.
Syftet är att åstadkomma ett regimskifte i Etiopien.
Information om så kallad etnisk profilering av personer av tigreansk etnicitet har
förekommit tidigare. Samtidigt som de tigreanska styrkorna närmat sig Addis
Abeba har dock rapporterats om en ökning av frihetsberövanden och
trakasserier/övergrepp av tigreaner och myndigheterna ser ut att använda det
rådande undantagstillståndet till att gripa personer på basis av deras etniska
identitet. Det har också framkommit uppgifter om interneringsläger och att det i
dessa ska förekomma mönster av tortyr och trakasserier och att farhågor finns om
avrättningar.
I detta rättsliga ställningstagande tas endast ställning till frågan om verkställighet
av avvisnings- och utvisningsbeslut till Etiopien, mot bakgrund av den senaste
händelseutvecklingen i landet. Till grund för bedömningen ligger rapporten
Etiopien: Intensifierat säkerhetsläge, 2021-11-11 från Migrationsanalys Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys1. För en närmare
redogörelse av händelseutvecklingen hänvisas till denna rapport.

2. Rättsliga förutsättningar
2.1 Verkställighetshinder
Vid en förändrad säkerhetssituation någonstans i världen finns det möjlighet
för rättschefen att besluta om hur situationen generellt ska bedömas av
Migrationsverkets medarbetare vid handläggning av berörda enskilda ärenden.
Beslut kan då komma att fattas om att verkställighet av lagakraftvunna avvisningseller utvisningsbeslut inte får ske i en situation då tillräcklig information för att
kunna göra en framåtsyftande bedömning exempelvis inte finns tillgänglig eller
är motsägelsefull och osäker. Ett verkställighetsstopp innebär att Migrationsverket
inte kommer att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut till ett land, eller för
en viss grupp personer med avlägsnande beslut till det aktuella landet, så länge
som stoppet gäller. Det gäller oavsett om en person har ansökt om asyl eller
tillstånd på någon annan grund.

1

Lifosdokument nr. 45938.
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Det utvisnings- eller avvisningsbeslut som har fattats gäller fortfarande men kan
för tillfället inte verkställas på grund av den osäkra situationen i landet.
Ett styrande beslut från rättschefen om verkställighetsstopp innebär inte i sig att
det föreligger någon inhibition (tillfälligt stopp) i berörda enskilda ärenden. Beslut
om inhibition kan fattas i de fall det är nödvändigt för att säkerställa att
verkställighet inte sker. Om en ansökan om ny prövning har lämnats in följer det
av lag att avlägsnandebeslutet inte får verkställas till dess att frågan om ny
prövning avgjorts, det saknas därför förutsättningar att fatta beslut om inhibition
för att förhindra verkställighet.2
Att beslut fattas om att verkställighet inte får ske av lagakraftvunna
avlägsnandebeslut påverkar inte möjligheten att fatta beslut i ärenden
där något verkställbart avlägsnandebeslut inte föreligger.

2.2 Rätten till bistånd vid beslut om verkställighetshinder
eller inhibition
Ett beslut om verkställighetsstopp påverkar inte direkt en persons rätt till bistånd
enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl (LMA).
Verkställighetsstoppet kan dock innebära att det i ett enskilt ärende anses vara
uppenbart oskäligt att rätten till bistånd upphör när tidsfristen för frivillig avresa
enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löper ut, eller när beslutet om
avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte innehåller någon tidsfrist
för frivillig avresa. Det framgår av 11 § andra stycket LMA.
En person vars rätt till bistånd enligt LMA har upphört på grund av att beslutet om
avvisning eller utvisning fått laga kraft eller att tidsfristen för frivillig avresa löpt ut
kan på nytt få rätt till bistånd om Migrationsverket eller en domstol beslutar om
inhibition i verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap.
19 § utlänningslagen. Förutsättningar för att återfå rätt till bistånd är att personen i
tiden efter beslutet om avvisning eller utvisning inte har beviljats uppehållstillstånd
eller rest ut ur Sverige. För att åter få rätt till bistånd krävs en anmälan till
Migrationsverket. Det framgår av 11 och 11 a §§ LMA.

3. Rättslig bedömning
Säkerhetsutvecklingen i Etiopien är mycket oroväckande, men också komplex och
svårförutsägbar. Konflikten i Tigray har intensifierats och utvidgats geografiskt och
befaras kunna nå huvudstaden Addis Abeba på kortare sikt. Risken för fortsatta och
omfattande våldsamheter i landet bedöms vara hög.

Jfr. 12 kap. 13 § och 19 a § UtlL samt 28 § förvaltningsprocesslagen. Se även RÅ 2004 ref 118 och
HFD 2012 ref 27.
2
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Den senaste tidens händelseutveckling skulle kunna leda till att Etiopiens
regerings fortsatta styre sätts på spel/går mot sitt fall och att säkerhetssituationen
i huvudstaden kraftigt försämras.
Det kan dock konstateras att det i nuläget inte förekommer väpnade
sammandrabbningar i Addis Abeba med närområde och att de sammandrabbningar
som pågår fortsatt är koncentrerade till regionerna Tigray, Amhara och Afar.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer rättschefen att det fortsatt finns tillgång
till landinformation som kan läggas till stöd för en bedömning av
säkerhetssituationen i de konfliktdrabbade regionerna och att det i nuläget inte
föreligger grund för att besluta om ett generellt stopp för verkställigheter till
Etiopien.
Situationen för personer av tigreansk etnicitet har ytterligare försämrats, enligt
de uppgifter som framkommit den senaste veckan. I takt med Tigraystyrkornas
framgångar, undantagstillståndet och den växande hotbilden mot regeringen har
den etniska profileringen och frihetsberövandena av tigreaner utanför Tigray
intensifierats och det framkommer uppgifter om mycket allvarliga övergrepp från
myndigheternas sida. Tillgänglig landinformation är dock begränsad och
situationen är på kort sikt föränderlig, mot bakgrund av osäkerheten gällande
landets fortsatta styre. Det går därför inte att med säkerhet bedöma hur situationen
för personer av tigreansk etnicitet är i nuläget eller kommer att utveckla sig på kort
eller lång sikt. Mot denna bakgrund bedömer rättschefen att ingen verkställighet för
närvarande får ske av lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut till Etiopien
av personer av tigreansk etnicitet. Den försämrade situationen för personer av
tigreansk etnicitet utgör normalt sådan ny omständighet som bör leda till ny
prövning av frågan om uppehållstillstånd.
Det erinras om att ovanstående bedömningar inte utesluter att det med anledning
av individuella skäl kan uppstå nya omständigheter, kopplade till konflikten, som
föranleder prövning av frågan om verkställighetshinder även i ärenden rörande
personer av annan etnicitet.
Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen avseende
såväl den politiska situationen och säkerhetsläget som situationen för personer
av tigreansk etnicitet.
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