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INSTRUKTION

1. Bakgrund och omfattningen av detta
ställningstagande
Palestina är ingen internationellt erkänd stat med fastställda gränser även om
många av världens stater har erkänt Palestina. Det palestinska området utgörs
av Västbanken inklusive östra Jerusalem och Gaza, vilket erkändes av Sverige
som staten Palestina år 2014. Sedan presidentvalet år 2005 styrs den palestinska
myndigheten (PA) av president Abbas som tillhör Fatah. Gaza styrs sedan 2007
av Hamas och den palestinska myndigheten har ingen auktoritet över området. De
båda palestinska fraktionerna ligger i konflikt med varandra. Hamas styre har inte
erkänts internationellt och rörelsen klassas av EU som en terroristorganisation.
Rättschefen tog senast ställning till säkerhetssituationen i Gaza i november 2019.
Det bedömdes då råda en väpnad konflikt i hela området. Våldet ansågs inte vara
så allvarligt att alla och envar riskerade skyddsgrundande behandling varför en
individuell bedömning av den enskildes utsatthet behövde göras.
Mot bakgrund av den våldseskalering som skedde i Gaza i maj 2021 gjorde
rättschefen, i Rättsligt ställningstagande angående verkställigheter till Gaza,
bedömningen att ingen verkställighet av lagakraftvunna avvisnings- eller
utvisningsbeslut för tillfället fick ske till Gaza.
I detta rättsliga ställningstagande görs en ny bedömning av säkerhetsläget i Gaza,
frågan om behov av skydd, synnerligen/särskilt ömmande omständigheter och
möjligheterna att återvända dit. I övrigt ska en sedvanlig asylprövning göras vid
prövningen av skyddsbehov för personer från Gaza.1 I dessa delar hänvisas till
relevant lagstiftning, internationell och nationell praxis och även Migrationsverkets
rättsliga styrning för mer vägledning och metodstöd.
Till grund för bedömningen av situationen i Gaza ligger i huvudsak två rapporter
från Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys (Migrationsanalys)2:
-

Palestina- Säkerhetsläget i Gaza och gränsövergången i Rafah, 29 april
20213, avsnitt 2.2.

-

Palestina – Gaza: Säkerhetsläget, den humanitära situationen och
gränsövergången i Rafah, 16 december 20214.

Se dock nedan gällande prövningen för statslösa palestinier som har erhållit skydd eller bistånd
från UNRWA strax innan ansökan om asyl.
2
Migrationsanalys (Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys) sorterar under
Nationella operativa avdelningen, Sektionen för informationsanalys.
3
Migrationsverket, Migrationsanalys, Palestina- Säkerhetsläget i Gaza och gränsövergången
i Rafah, 29 april 2021, Lifos 45490.
4
Migrationsverket, Migrationsanalys, Palestina – Gaza: Säkerhetsläget, den humanitära situationen
och gränsövergången i Rafah, version 1.2, 16 december 2021, Lifos 45994.
1
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I de delar annan rapportering använts hänvisas till denna löpande
i det rättsliga ställningstagandet.

2. Särskilt om prövning av skyddsbehov
för personer från Gaza
En ansökan om asyl ska som utgångspunkt prövas mot det land där den sökande
är medborgare.5 Om personen är medborgare i mer än ett land krävs det att
personen är skyddsbehövande gentemot samtliga dessa länder för att personen
ska anses vara i behov av internationellt skydd.6 Om sökanden uppger sig vara
statslös ska prövningen av skydd göras gentemot det land där personen tidigare
hade sin vanliga vistelseort.7

MIG 2012:9
MIG 2015:22
Rättsligt ställningstagande angående Utredning och prövning av identitet
och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden, RS/029/2021.
5
6
7
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UNRWA:s8 mandatområde omfattar Gaza.9 Statslösa palestinier som strax
före ansökan om asyl erhållit skydd eller bistånd av UNRWA kan vara flyktingar
i enlighet med artikel 1 D i Genèvekonventionen10 och artikel 12.1 a i
skyddsgrundsdirektivet.11 Detta under förutsättning att skyddet har upphört med
anledning av att UNRWA:s verksamhet i området upphört eller med anledning av
yttre omständigheter som ligger utanför individens kontroll. Enligt bl.a. EUdomstolens praxis krävs att UNRWA:s skydd och bistånd har upphört av yttre
omständigheter som den enskilde inte kan påverka.12 Ett sådant exempel är att det
kan finnas praktiska och legala hinder som innebär att personen omöjligen kan ta
sig till UNRWA:s område och faktiskt åtnjuta skydd och bistånd.13 Det ska också
saknas skäl för att utesluta personen. Om personen inte är flykting enligt dessa
bestämmelser ska den statslöses skyddsbehov prövas enligt utlänningslagens
regler.
Tillämpningen av dessa bestämmelser omfattar även den som i Sverige bedöms
vara palestinsk medborgare. Detta på grund av att det palestinska medborgarskapet
bedöms ha sådana brister att medborgarna i vissa sammanhang får anses ”de facto”
statslösa. 14

3. Flyktingskap
Vid prövning av flyktingskap ska särskilt beaktas om den sökande tillhör en utsatt
grupp eller riskprofil. I fråga om bedömning av vilka grupper eller kategorier av
sökande som kan vara särskilt utsatta i Gaza hänvisas till aktuell och relevant
landinformation. För vidare vägledning och metodstöd i fråga om bedömning av
flyktingskap hänvisas till Migrationsverkets rättsliga styrning15.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
Därtill tillhör Västbanken, Libanon, Jordanien och Syrien UNRWA:s mandatområde.
10
1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning.
11
Rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa
personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar
eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och
för innehållet i det beviljade skyddet [omarbetning].
12
Jfr EU-domstolens dom den 19 december 2012 i målet El Kott m.fl., C-364/11 p. 59.
13
MIG 2019:13 och Guidelines on international protection no 13, Applicability of Article
1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees,
framför allt sidorna 11-12.
14
Se Rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges
erkännande av Palestina, RS/014/2021.
15
Se Rättsligt ställningstagande angående flykting- och skyddsbehovsbedömningar rörande sökande
som tillhör särskilt utsatta grupper, RS/051/2021.
8
9
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4. Alternativt skyddsbehov och
säkerhetssituationen i Gaza
4.1 Skyddsbehov på grund av dödsstraff, kroppsstraff, tortyr
eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning
Om den sökande inte bedöms vara flykting ska en individuell prövning göras av
om den sökande gjort sannolikt att han eller hon är alternativt skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen, jmf. artikel 15 a-b
Skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU). Bestämmelserna reglerar situationen då
en sökande vid ett återvändande löper risk att straffas med döden eller utsättas
för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning.
Som utgångspunkt ska alltid en individuell prövning göras av om den sökande
gjort sannolikt att han eller hon löper risk att straffas med döden eller att utsättas
för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. Ett exempel på en omständighet som medför att en person kan anses
riskera ovan behandling är då den sökande gör sannolikt att han eller hon kan
komma att frihetsberövas vid ett återvändande. Situationen för personer i fängelser
och förvar i Gaza bedöms vara så svår att detta i sig kan ligga till grund för
alternativt skyddsbehov.16

4.2 Säkerhetssituationen i Gaza
Under åren 2018 och 2019 var säkerhetsläget i Gaza sämre än på flera år. Perioder
av relativt lugn varvades med återkommande militära sammandrabbningar mellan
Israel och Hamas, Islamiska Jihad och salafistiska grupper.
Från slutet av mars 2018 fram tills den 27 december 2019 pågick protester under
namnet The Great March of Return längs stängslet mot Israel. Protesterna var
oftast fredliga men inkluderade även våldsamheter, som försök att forcera stängslet
mot Israel, kastande av molotovcocktailar, brinnande däck eller andra föremål
såsom brinnande drakar och ballonger. Våldsamheterna eskalerade även till och
från med raketbeskjutningar in i Israel från palestinska väpnade grupper samt
flyganfall från Israel in i Gaza. Protesterna möttes av Israel med beskjutningar.
Under större delen av 2020 ställde Hamas in demonstrationerna på grund av
coronapandemin. Protester skedde istället främst genom att brinnande föremål och
raketer sköts från Gaza till Israel för att få Israel att lätta på blockaden mot Gaza.

Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet, Situationen i Palestina –
Västbanken och Gaza, 2019-05-22, version 1.0, Lifos 43126, s. 61.
16
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En informell vapenvila slöts 31 augusti 2020 mellan Hamas och Israel efter
medling från Egypten och Qatar och innebar att Israel något lättade på blockaden
mot Gaza i utbyte mot lugn vid gränsstängslet mot Israel. Detta följde på några
veckor av stridshandlingar där Israel nästan dagligen bombade mål i Gaza som
svar på de brinnande ballonger och raketer som skjutits in i Israel.
I september 2020 skrev Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain under ett
normaliseringsavtal vilket utlöste protester i Gaza City samt raketbeskjutningar
från palestinska grupper i Gaza.
Efter några månader av lugn, sköts den 25 december 2020 två raketer in i Israel.
Israel svarade med luftangrepp mot Hamas-relaterade byggnader, vilket resulterade
främst i materiella skador men även flera skadade palestinier.
Under januari till mars 2021 var situationen i Gaza relativt lugn men i januari
genomförde Israel luftanfall mot Gaza efter att raketer skjutits därifrån.
I april 2021 skedde en allvarligare våldseskalering i samband med att våldsamheter
blossade upp i östra Jerusalem då palestinier drabbade samman med israelisk polis
och ultranationalistiska judar/bosättare kring helgedomarna i Jerusalems gamla
stad. Palestinierna protesterade mot att Israel förbjudit folksamlingar vid
Damaskusporten, ingången till gamla stan och Haram al-Sharif/Tempelberget där
al-Aqsamoskén är belägen. En planerad avhysning av palestinska familjer från
området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem spädde ytterligare på protesterna. Därtill
utgjorde israeliska ultranationalistiska yttringar provokationer för palestinierna.
Den 24 april avfyrades ett stort antal raketer från Gaza vilket Israel besvarade med
ett begränsat antal flygbombningar och en varning för en större vedergällning om
raketavfyrningen skulle fortsätta.
På kvällen den 10 maj stormade israeliska styrkor al-Aqsamoskén och sköt med
chockgranater och gummikulor mot protesterande palestinier. Efter detta gjorde
Hamas ett uttalande och gav Israel ett ultimatum om att bl.a. dra tillbaka sina
säkerhetsstyrkor från Tempelberget/Haram al-Sharif och Sheik Jarrah innan
klockan 18 samma kväll.
Strax efter att tiden passerats började raketer att avfyras från Gaza, mot områden
och städer nära Gaza men även mot Jerusalem. Enligt israeliska uppgifter ska cirka
200 raketer ha avfyrats från Gaza mot Israel under måndagskvällen och natten.
Som svar på detta inledde Israel sin militära operation ”Murarnas väktare” med att
flygbomba cirka 100 mål i Gaza under måndagsnatten 10 maj och under tisdagen
11 maj, vilket resulterade i 23 dödade palestinier i Gaza och över 100 skadade.
Israel framhåller att 15 av de dödade tillhörde Hamas.
Raketbeskjutningar från Gaza mot Israel och israeliska luftangrepp och
bombningar fortsatte med civila dödsoffer som följd fram till 21 maj.
Då trädde en vapenvila mellan Hamas och Israel i kraft.
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Under de 11 dagarna som konflikten pågick sköts över 4 360 raketer av
palestinska väpnade grupper mot Israel. Enligt uppgifter från IDF17 korsade 3 400
av dessa israeliskt territorium medan 680 föll inne Gaza och ytterligare 280 i havet.
I genomsnitt sköts 400 raketer per dag, vilket kan jämföras med ca 130 per dag
under den väpnade konflikten 2014. Israel utförde över 1 500 attacker i Gaza,
framförallt från luften.
Totalt dödades enligt FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR)
261 palestinier i Gaza under eskaleringen. Majoriteten dödades av IDF (främst av
flygvapnet IAF), men några troligen också av raketer som avfyrades inifrån och
föll i Gaza. Av de dödade uppges 130 vara civila. Enligt israeliska uppgifter ska
majoriteten av de dödade ha tillhört Hamas eller PIJ18.
I juni bröts vapenvilan tillfälligt efter att brinnande föremål flugits in i Israel
från Gaza. Detta besvarades av israeliska bombningar mot strategiska mål. I juli
rapporterades återigen om spänt läge mellan Israel och Gaza med sporadiska
inflygningar av brinnande ballonger till Israel och israeliska flygräder mot
militära mål i Gaza.
Spänningarna ökade ytterligare under augusti månad bl.a. på grund av att två
raketer skjutits från Gaza mot Israel och protester som hölls vid gränsstängslet
mot Israel vilket resulterade i att två palestinier dödades av israeliska soldater.
Även en israelisk soldat dödades av beskjutning från en palestinier under
protesterna.
Under september månad sköts fyra raketer från Gaza mot Israel vilket följdes
av flyganfall från Israel mot Gaza. Även överflygningar av brinnande ballonger
till Israel fortsatte under månaden.
Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden med en befolkning på cirka
två miljoner på en ytterst begränsad yta. Konflikten i Gaza påverkar
civilbefolkningen både direkt och indirekt. Direkt genom att civila dödats och
skadats i samband med sammandrabbningarna. Indirekt genom den mycket
svåra humanitära situationen som den långdragna konflikten resulterat i.
Rättslig bedömning

Säkerhetssituationen i Gaza är nyckfull. Även om det sedan den 21 maj formellt
föreligger en vapenvila, och det är en lägre konfliktnivå än under de elva dagar
långa sammandrabbningarna, så har konflikten mellan Israel och Gaza fortsatt om
än i mindre omfattning. Situationen är således fortsatt bräcklig med återkommande
attacker och en fortsatt risk för nya upptrappningar.
Migrationsverket bedömer mot bakgrund av det ovanstående att det i Gaza fortsatt
föreligger en lågintensiv väpnad konflikt med risk för att civila drabbas utan
hänsyn till deras personliga situation.

17
18

Israel Defense Forces. Israels försvarsmakt.
Palestinska Islamistiska Jihad.
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Det bedöms därför föreligga en väpnad konflikt med urskillningslöst våld,
i den mening som avses i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och i 4 kap. 2 §
första stycket 1 andra ledet utlänningslagen. Situationen är dock inte så allvarlig
att alla och envar riskerar att drabbas av det urskillningslösa våldet. En individuell
prövning av den enskildes utsatthet måste därför göras.19
Eftersom det råder stor osäkerhet kring hur konflikten kommer att utvecklas
är det mycket viktigt att i varje enskilt ärende beakta aktuell och relevant
landinformation.

5. Myndighetsskydd och internflykt
Gaza styrs sedan 2007 av Hamas och den palestinska myndigheten har ingen
auktoritet över området. Hamas kontrollerar förvisso Gaza. Dess polis och
säkerhetstjänster gör sig dock kontinuerligt skyldiga till kränkningar av mänskliga
rättigheter och tortyr används systematiskt i häktena. Varken polisen eller
domstolarna bedöms agera oberoende i förhållande till Hamas.20 Migrationsverket
bedömer därför att det för närvarande inte finns tillgång till ett godtagbart
myndighetsskydd i Gaza. Det saknas vidare möjlighet för en person från Gaza
att vända sig till en annan del av Staten Palestina för att erhålla ett godtagbart
myndighetsskydd.21
Personer som gör sannolikt att de är registrerade i Västbanken, Gaza eller östra
Jerusalem bedöms som medborgare i Staten Palestina.22 För en medborgare i Staten
Palestina som bedömts ha ett skyddsbehov mot Gaza måste det därmed i sedvanlig
ordning prövas om personen kan bosätta sig i någon annan del av landet. På grund
av Gazas begränsade yta saknas ett relevant internflyktsalternativ inom detta
område. Palestinier från Gaza kan inte flytta till Västbanken utan ett särskilt
tillstånd från de israeliska myndigheterna, vilket generellt är svårt att få. Personer
från Gaza som påträffas utan tillstånd på Västbanken skickas tillbaka till Gaza.
Möjligheten att flytta över sin registrering till östra Jerusalem för palestinier som är
registrerade i Gaza är mycket begränsad.23 Eftersom en person som är registrerad i
Gaza inte fritt kan resa in och bosätta sig på Västbanken eller i Östra Jerusalem,
utgör varken Västbanken eller Östra Jerusalem möjliga internflyktsalternativ.

En bedömning av den sökandes utsatthet och personliga förhållanden i det enskilda fallet ska göras i
enlighet med Elgafaji-domens kriterier (den s.k. glidande skalan. Se EU-domstolens dom i målet C465/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009.
20
Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet, Situationen i Palestina –
Västbanken och Gaza, 2019-05-22, version 1.0, avsnitt 6.3- 6.4
21
Se rättsligt ställningstagande angående ett effektivt myndighetsskydd, RS/068/2021.
22
Se rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges
erkännande av Palestina, RS/014/2021.
23
Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet, Palestinier i Mellanöstern
– uppehållsrätt och dokument, 2019-05-22, version 1.0, s. 27 f.
19
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Migrationsverket bedömer därför att det varken finnes ett möjligt eller relevant
internflyktsalternativ för den som bedöms vara flykting eller alternativt
skyddsbehövande i förhållande till Gaza.

6. Resväg
Det saknas flygförbindelser till Gaza. För en palestinier som ska återvända till
Gaza från Sverige utgör gränsövergången Rafah mellan norra Sinai i Egypten
och Gaza den enda internationella gränsövergången. Ett återvändande förutsätter
alltså att sökanden reser landvägen från Kairo till gränsövergången i Rafah. Risk
för illabehandling längs med resvägen i annan stat än Palestina ryms dock inte
inom skyddsprövningen gentemot Palestina, utan får tas i beaktande inom ramen
för bedömningen av om det föreligger verkställighetshinder.24

7. Den humanitära situationen i Gaza
7.1 Allmänt
Med omkring 50 procents arbetslöshet har Gaza bland den högsta arbetslösheten
i världen. Även fattigdomen är hög där nära 80 procent av befolkningen får någon
form av bidrag. Även den större delen av vattnet i Gaza är odrickbart och måste
renas och tillgången på elektricitet är begränsad.
Konflikten i maj har, förutom skadade och dödade, orsakat materiella skador på
bl.a. byggnader såsom sjukhus och skolor. Lokala myndigheter har beräknat att
1255 hem har förstörts helt, medan 918 hem fått så allvarliga skador att de inte
kan bebos. I september månad enades flera länder om att återuppbygga skadade
hus, infrastruktur och höghus i Gaza med bidrag från bl.a. Qatar, GCC och EU.
Under oktober månad påbörjades återuppbyggnaden.
Sjukvården i Gaza är ansträngd med brist på läkemedel och restriktioner för
införsel av medicin och sjukvårdsutrustning till följd av den israeliska blockaden.
Det höga antalet skottskadade under March of Return och ytterligare skador i
samband med konflikteskaleringen under 2021 har belastat sjukvården ännu mer.
Avancerad vård såsom exempelvis vård för cancer, kan inte fås i Gaza och
personer i behov av sådan vård remitteras framförallt till sjukhus i östra Jerusalem,
Israel och Egypten.

Se MIG 2019:14 och Rättsligt ställningstagande angående bedömning av säker resväg i asylärenden,
RS/023/2021.
24
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Från år 2020 har den humanitära situationen försämrats till följd av pandemin.
Under konflikten i maj skadades Al Ramal-kliniken där Gazas enda laboratorium
för covid-19 finns. Verksamheten ska nu återigen vara igång. Det finns dock en
brist på kapacitet att testa samtliga misstänkta covidfall och även en brist på vaccin
för att kunna vaccinera hela befolkningen.

7.2 Särskilt om situationen för barn i Gaza
Gaza har en mycket ung befolkning som till hälften är barn. Över en halv miljon
barn har begränsad tillgång till rent dricksvatten och skolorna arbetar i tre skift för
att kunna erbjuda undervisning till barnen. Under pandemin har Gaza i perioder av
”lock down” ställt in undervisningen eller haft den digitalt samtidigt som
internetuppkopplingen ofta varit dålig.
På grund av den höga arbetslösheten och utbredda fattigdomen är barn särskilt
sårbara för barnarbete och sexuella övergrepp. Barnarbete har ökat i Gaza i takt
med att den ekonomiska situationen har försämrats och majoriteten av barn lever i
familjer som lever under fattigdomsgränsen och där föräldrarna ofta är arbetslösa.
De återkommande väpnade konflikterna har lett till många döda och skadade barn
och även förlorade familjemedlemmar. Säkerhetssituationen över tid har även
påverkat barns psykosociala välbefinnande negativt. En studie från 2020 visade att
42 procent av barnen led av måttlig eller akut posttraumatiskt stressyndrom. 25

7.3 Den humanitära situationens inverkan på bedömningen
av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter
Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen är avsedd att användas för de situationer
som inte omfattas av någon av huvudgrunderna för uppehållstillstånd, vilka ska
prövas först. En samlad bedömning av omständigheterna i ärendet ska göras och
skälen för att sökanden ska få stanna i Sverige ska vara av personlig art. De
personliga förhållanden som särskilt ska beaktas är den sökandes hälsotillstånd,
anpassning till Sverige och situation i hemlandet.26
Av aktuell landinformation kan konstateras att den humanitära situationen i Gaza
försämrats ytterligare under det senaste året. Migrationsverket bedömer därför att
den svåra humanitära situationen för barn i Gaza, även fortsättningsvis, i regel är
tillräcklig för att konstatera att särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen föreligger. Den humanitära situationen är dock i regel inte ensamt
tillräcklig för att det, för en vuxen person, ska anses föreligga synnerligen
ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 utlänningslagen. För en vuxen person
som är i behov av avancerad vård måste vid varje givet beslutstillfälle, utifrån
aktuell och relevant landinformation, hänsyn tas till möjligheterna att vid ett
återvändande få tillgång till vård.
El-Khodary, Basel, Samara, Muthanna och Askew, Chris, “Traumatic Events and PTSD Among
Palestinian Children and Adolescents: The Effect of Demographic and Socioeconomic Factors” i Front
Psychiatry, 2020:11:4, url
26
Se prop. 2020/21:191 s. 114 och Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd enligt
5 kap. 6 § utlänningslagen. RS/085/2021.
25
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7.3 Praktiska verkställighetshinder
I undantagsfall kan bestående praktiska verkställighetshinder ligga till grund
för ett uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen. Möjligheten att
bevilja uppehållstillstånd på grund av ett bestående praktiskt verkställighetshinder
redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats bör dock tillämpas
restriktivt. Det förutsätter att det redan vid prövningen av frågan om
uppehållstillstånd bedöms vara mycket sannolikt att utlänningen inte kommer att
kunna verkställas innan preskription inträder. Det måste då finnas utredning som
visar dels att ett praktiskt verkställighetshinder föreligger, dels hur långvarigt detta
kan bli.27

8. Återvändande
Rapportering

För en sökande som ska återvända till Gaza krävs, så som nämnts ovan,
en resa genom Egypten.
Utresa och inresa till Gaza sker främst via Rafah-övergången mellan norra Sinai
i Egypten och Gaza. I maj 2018 öppnade Egypten Rafah-övergången för både
ut- och inresa efter att i princip ha varit helt stängd sedan 2014. Från och med juli
2018 var Rafah-övergången öppen fem dagar i veckan med några enstaka undantag
fram tills mars 2020 då gränsen stängdes för att skydda Gaza från ett större utbrott
av Covid-19. Efter det var Rafah-övergången i huvudsak stängd fram tills februari
2021 då den tills vidare öppnade fem dagar i veckan.
Under konflikten i maj var gränsövergången i Rafah delvis stängd men öppnade
sedan återigen. Sedan juni har Rafah varit öppen för in- och utpassering samt
bistånd. En kortare nedstängning skedde mellan den 23- 26 augusti men gränsen
har sedan dess varit öppen.
Personer som vill återvända frivilligt till Gaza får transitera via Egypten om
denne har giltiga handlingar för att kunna komma in i Gaza. För detta krävs ett
palestinskt PA-utfärdat pass, eller giltigt ID-kort med Gaza-registrering. Palestinier
utan dessa dokument kan inte resa in i Gaza. Detta gäller t.ex. statslösa palestinier
med 00-pass och resedokument utfärdade i andra länder. Dessa personer finns inte
upptagna i det palestinska befolkningsregistret och ges av Israel inte rätten att
komma in i Palestina.

27
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Bedömning av möjligheterna att återvända till Gaza

Migrationsverket gör bedömningen att det inte föreligger ett generellt
praktiskt verkställighetshinder gentemot Gaza. Frågan om det föreligger
ett hinder mot verkställighet måste därför avgöras i varje enskilt fall.
Vid denna prövning måste särskilt beaktas att det saknas flygförbindelse
till Gaza och att ett återvändande därför kräver en längre resa med buss genom
Egypten. Det finns därför skäl att vara särskilt uppmärksam på sökandens
individuella förutsättningar och möjligheter att genomföra denna resa. För att
avgöra om en verkställighet är möjlig måste även en bedömning av säkerhetsläget
utmed resvägen i Egypten göras. Det bör noteras att säkerhetssituationen där
är komplicerad och kan variera över tid. Prövningen måste göras utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet och vid prövningstillfället aktuell
landinformation.28

9. Nya omständigheter
I verkställighetsärenden bör barn från Gaza som regel kunna beviljas
uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen.
Bedömningen av säkerhetsläget i Gaza har inte justerats på ett sådant sätt
genom detta ställningstagande att det i sig kan utgöra sådana nya
omständigheter som kan motivera en ny prövning enligt 12 kap. 19 §
utlänningslagen.

28

Se Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder m.m., RS/048/2021
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