
 1 

Analys av Migrationsverkets vägledande beslut den 1 juli 2008 rörande en asylsökande 
från Gaza (Lifos dokument 18968) med fokus på väpnad konflikt 
 
 

Migrationsverkets bedömning av läget i Gaza 
 

Migrationsverket skriver i beslutet att respekten för mänskliga rättigheter 
generellt har försämrats. Hamas har gjort kraftiga ingripanden mot familjer 
med starka band till Fatahrörelsen. Den humanitära situationen är sannolikt 
den sämsta sedan 1967. Det råder ett allmänt dåligt säkerhetsläge och ett 
allmänt osäkert läge när det gäller mänskliga rättigheter. Hamas ensam står 
för rättsskipningen på Gazaremsan. Det finns inte mycket utrymme för 
politiskt oliktänkande. Personer som anses utgöra ett hot mot Hamas regim 
löper risk att arresteras och utsättas för hård behandling i Hamas- och Izz 
ad-Din al-Qassamadministrerade Gazafängelser. Respekten för mänskliga 
rättigheter har generellt försämrats.  

 
Israel kontrollerar alla Gazas gränser till lands, till havs och över 
luftrummet. Det har under en längre tid pågått ömsesidiga stridshandlingar 
mellan staten Israels väpnade styrkor och palestinska fraktioner. Israel 
definierar Gazaremsan som en ”fientlig enhet” och anser sig vara i krig 
med Hamas och andra palestinska grupper där.  
 
Trots att Israel kontrollerar alla Gazas gränser så har Hamas ett stort mått 
av territoriell kontroll på Gazaremsan.  
 

Beslutet underbyggs av rapporter från Amnesty International (AI), Fagbevegelsens 
senter for forskning, utredning og dokumentasjon FAFO, International Crisis 
Group (ICG), Agence France Presse (AFP), B´tselem m.fl.  
 

Migrationsverkets bedömning av väpnad konflikt  
 

Migrationsverket hänvisar till att Migrationsöverdomstolen har lagt fast 
vilka kriterier som ska beaktas vid bedömningen av om det råder en inre 
väpnad konflikt enligt utlänningslagens mening (MIG 2007:9).  
Kriterierna är 1) att strider pågår mellan en stats väpnade styrkor och andra 
organiserade väpnade grupper, 2) att striderna har en viss intensitet och 
inte endast utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar, 3) att de 
väpnade grupperna har ett visst mått av territoriell kontroll vilket tillåter 
dem att utföra militära operationer samt 4) att civilbefolkningen drabbas av 
konflikten på ett sådant sätt att ett återsändande till den asylsökandes del 
av landet framstår som otänkbart. Det sistnämnda rekvisitet ska vara en 
avgörande faktor vid bedömningen, vilket sammanhänger med att 
bestämmelsen är en skyddsbestämmelse.  
 
Hur civilbefolkningen drabbas av konflikten kan mätas på olika sätt. 
Antalet civila dödsoffer på grund av konflikten är typiskt sett en viktig 
omständighet att beakta vid bedömningen av om det föreligger en väpnad 
konflikt. Om de nämnda kriterierna är uppfyllda och det således råder en 
inre väpnad konflikt i den sökandes hemland ska uppehållstillstånd 
beviljas, såvida inte internflykt är möjlig eller något undantag från rätten 
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till uppehållstillstånd är tillämpligt enligt 5 kap 1 § utlänningslagen. Den 
sökande behöver inte ha några individuella skyddsskäl, om det råder en 
inre väpnad konflikt i det område som sökanden kommer från.  

 
Mot bakgrund av den landinformation som har redovisats i detta beslut 
anser Migrationsverket att de våldshandlingar som förekommer mellan 
staten Israels väpnade styrkor och andra organiserade väpnade grupper i 
Gaza inte har sådan intensitet att en väpnad konflikt kan anses råda enligt 
den nyss nämnda definitionen. Migrationsverket säger vidare att 
civilbefolkningen visserligen är hårt drabbad av konflikten genom den 
israeliska blockaden av Gazaremsan, men inte på ett sådant sätt att ett 
återsändande till Gaza framstår som otänkbart. Den tillfälliga, nyligen 
inledda vapenvilan mellan Hamas och Israel är också en faktor som måste 
vägas in i bedömningen; sannolikt kommer vapenvilan på sikt att leda 
också till en faktisk förbättring av säkerhetsläget. Migrationsverket anser 
att det i utlänningslagens mening inte råder en väpnad konflikt i Gaza.  

 
 
Mina kommentarer och analys av väpnad konflikt i Gaza 
 
Med beaktande av Migrationsöverdomstolens dom (2007:9) där domstolen fastslog kriterier 
för när det råder en inre väpnad konflikt bedömer jag att situationen på Gazaremsan är sådan 
att  
1) Strider mellan Israel och väpnade grupper på Gazaremsan har förelegat sedan mycket lång 
tid tillbaka och sedan ett par år i huvudsak mellan Israel och Hamas beväpnade styrka. Israel 
har förklarat Gazaremsan som en ”fientlig enhet” och anser sig vara i krig med Hamas och 
andra palestinska grupper på Gazaremsan.  
2) Det har inte varit sporadiska eller isolerade våldshandlingar. De senaste åren har det 
förekommit nästan dagliga stridshandlingar, raketbeskjutningar från Gazaremsan mot Israel 
och flyganfall samt markangrepp från Israelisk militär mot Gazaremsan.  
3) Hamas har ett stort mått av territoriell kontroll på Gazaremsan.  
4) Civilbefolkningen drabbas mycket hårt av konflikten. Ett stort antal icke stridande 
palestinier, varav många barn, har dödats vid de israeliska flyg- och markangreppen. 
Gazaremsan är näst intill hermetisk tillsluten av den israeliska ockupationen och blockaden. 
Något inre flyktalternativ är inte möjligt.  
 
Jag bedömer därmed att samtliga kriterier är uppfyllda för att situationen är sådan att det skall 
bedömas föreligga en väpnad konflikt mellan Israel och väpnade grupper på Gazaremsan. 
 
Enligt SIPRI:s årsböcker föreligger det sedan lång tid tillbaka väpnad konflikt (major armed 
conflict) mellan Israel och de palestinska områdena. Definition på en större väpnad konflikt 
enligt SIPRI: Under något år av konflikten har minst 1.000 personer dött i strid, och det 
senaste året har minst 25 personer dött i strid. 
 
Agence France Presse (AFP) uppger att sedan den andra intifadan startade i september 2000 
och till den 19 juni 2008  har 6479 palestinier och israeler dödats, varav 516 sedan november 
2007. 
 
Av ovan nämnda bedömer jag att det klart framgår att det föreligger en väpnad konflikt 
mellan Israel och väpnade grupper i Gaza. Den bevisvärdering som Migrationsverket gjort då 
verket kommit fram till att ”det inte råder en väpnad konflikt i Gaza” är mer att bedöma som 
ett tyckande än baserat på fakta.  
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Övrigt 
 
Efter Migrationsöverdomstolens dom (2007:9) kritiserade Röda korset domstolen för den 
snäva tolkning som gjorts beträffande väpnad konflikt. Amnesty International och Sveriges 
Kristna Råd har också haft synpunkter på Migrationsöverdomstolens snäva tolkning av 
väpnad konflikt.  
 
Diakonia skriver den 21 oktober 2008 att de driver ett program inriktat på att öka respekten 
för och tillämpningen av den internationella humanitära rätten (IHL) i den pågående 
konflikten i Israel/Palestina. 
  
Förenta Nationernas Säkerhetsråd har bland annat i uttalande den 14 januari 2009 beskrivit 
situationen i Gaza som väpnad konflikt (armed conflict) SC/9571. 
 
Migrationsöverdomstolen har i en ny dom, UM 133-09, bedömt att det föreligger en väpnad 
konflikt om följande förutsättningar är uppfyllda. 

1. De svåra motsättningarna mellan befolkningsgrupperna innefattar 
utdragna och alltjämt pågående stridigheter mellan väpnade 
regeringsstyrkor och en eller flera andra organiserade väpnade grupper 
eller mellan två eller flera sådana grupper som strider mot varandra. 

2. Stridigheterna är av sådan karaktär att de går utöver vad som kan klassas 
som inre oroligheter eller vad som endast utgör sporadiska eller isolerade 
våldshandlingar.  

3. Det är utmärkande för civilbefolkningens situation att det våld som 
konflikten för med sig är urskillningslöst och så allvarligt att det finns 
grundad anledning att förmoda att en civilperson genom sin blotta 
närvaro skulle löpa en verklig risk för att utsättas för ett allvarligt och 
personligt hot mot liv eller lem. 

 
Migrationsöverdomstolen säger vidare att en person inte är i behov av internationellt skydd 
om det i en del av landet där den skyddssökande personen är medborgare (ursprungslandet) 
inte finns någon verklig risk för att personen ska lida allvarlig skada och om han eller hon 
rimligen kan förväntas uppehålla sig i den delen av landet (art. 8 i skyddsgrundsdirektivet). 
 
Migrationsöverdomstolens ovan nämnda dom där domstolen fastlagt (justerat) kriterier för när 
det föreligger en väpnad konflikt överensstämmer med min analys av att det i Gaza föreligger 
en väpnad konflikt.  
 
Jag bedömer att det förutom den väpnade konflikten mellan Israel och väpnade palestinska 
grupperingar förekommer det stridigheter mellan olika palestinska grupperingar på 
Gazaremsan, vilka allvarligt påverkar levnadsförhållandena för civilbefolkningen. Israels 
blockad av Gazaremsan innebär också en humanitär katastrof för befolkningen på 
Gazaremsan.  
 
Civilbefolkningen i Gaza har inte erhållit skydd och skyddas inte för närvarande i enlighet 
med internationella lagar. 
 
Dessutom vill jag poängtera att det är Hamas som står för rättsskipningen på Gazaremsan. 
Hamas är upptagna på Europeiska Unionens ”terroristlista” (Rådets ståndpunkt 
2007/871/GUSP, av den 20 december 2007). 
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Rättssystemet som styrs av en ”terroriststämplad” organisation bedömer jag inte är opartiskt 
och värnar inte befolkningens grundläggande mänskliga rättigheter. Rättsliga agerande från 
Hamas och Hamasstyrda organisationer har inte stöd i lag och ingripanden är godtyckliga och 
överträder både palestinsk lag och internationella normer. 
 
Det måste strida mot det allmänna rättstänkandet att av- eller utvisa en statslös person till ett 
område där denne inte får ett effektivt skydd utan måste lita sig till en terroriststämplad 
organisation.  
 
 
Varberg den 14 december 2009 
 
 
 
Arne Malmgren, jurist 
Kvartsgatan 20 
432 38 Varberg 
 
tfn: 0340-27 07 08 
mobil: 070 578 08 61  
e-post: arne.fn@hotmail.com 


