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SAKEN 
Uppehållstillstånd 
___________________ 
 
 

MIGRATIONSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Migrationsdomstolen upphäver beslutet om utvisning och beviljar A 

 resedokument samt tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd 

i tre år. Migrationsdomstolen förklarar A vara flykting 

(flyktingstatusförklaring). 

 

Migrationsdomstolen beslutar att ersättning enligt lagen om offentligt bi-

träde, rätt räknat, ska betalas till Emma Malm med 26 799 kr, varav 17 528 

kr avser arbete, 1 305 kr avser tidsspillan, 2 607 avser utlägg och 5 360 kr 

utgör mervärdesskatt. 

 

______________________ 

 

Det ankommer på Migrationsverket att utfärda bevis om tillstånden och i 

övrigt vidta de åtgärder som denna dom föranleder. 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

A yrkar att hon ska beviljas uppehållstillstånd, statusförkla-

ring samt resedokument. 

 

Migrationsverket vidhåller sitt beslut men anför att om omständigheterna 

läggs till grund för bedömningen av skyddsbehovet, är det tillräckligt för att 

A ska anses vara flykting. 

 

Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling den 7 maj 2021. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

I målet är ostridigt att A är hemmahörande i Gaza. Den all-

männa situationen för kvinnor i Gaza är inte bra. Migrationsdomstolen delar 

dock Migrationsverkets bedömning att situationen inte i sig är så allvarlig 

att den kan ge upphov till behov av internationellt skydd. Migrationsdom-

stolen ska således göra en individuell bedömning av A:s be-

hov av skydd.  

 

A har uppgett att hon vid ett återvändande till Gaza riskerar 

att utsättas för tvångsäktenskap, kidnappning och sexuellt våld från en utpe-

kad man. Migrationsverket har ifrågasatt uppgifterna. Migrationsverket 

medger dock att om uppgifterna läggs till grund för bedömningen, så är de 

tillräckliga för att A ska anses vara flykting. 

 

Migrationsverket har angett att A:s berättelse under asylut-

redningen är alltför allmänt återgiven och har brister i detaljer och beskriv-

ningar. Migrationsdomstolen delar inte den uppfattningen. A

 har, när hon berättat fritt, lämnat relativt många detaljer. Det gäller sär-

skilt med beaktande av att hon vid utredningstillfället endast var 17 år och 
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berättade om ett händelseförlopp som påbörjades när hon var 16 år. Migrat-

ionsdomstolen noterar också att Migrationsverket ställt ett stort antal frågor 

om exakta tidsangivelser men betydligt färre följdfrågor om andra relevanta 

omständigheter. Eventuella brister i berättelsen som kan var en följd av 

detta, kan inte läggas A till last. 

 

Intrycket att A berättar om något självupplevt har stärkts un-

der den muntliga förhandlingen i migrationsdomstolen. Hon svarar utförligt 

på alla frågor som ställs. Det framstår som att hon anstränger sig för att 

lämna så mycket detaljer hon kan men utan att överdriva. Hon är tydlig med 

vad hon själv upplevt och vad hon fått berättat för sig av andra. Hennes be-

rättelse är i allt väsentligt oförändrad över tid. Migrationsdomstolen lägger 

således A:S uppgifter till grund för bedömningen. 

 

A har beskrivit ett relativ snabbt händelseförlopp. Det inne-

fattar omfattande muntliga trakasserier från mannen mot A 

på öppen gata, två gånger uttalade krav på giftermål och i samband därmed 

hot om tvångsgifte, kidnappning och sexuellt våld samt ett försök att dra in 

henne i sin bil. Mot den bakgrunden ifrågasätter migrationsdomstolens Mi-

grationsverkets slutsats i det överklagade beslutet att A inte 

utsatts för något konkret från mannen. Tvärtom gör migrationsdomstolen 

bedömningen att händelserna visar att A vid den tidpunkten 

då hon lämnade Gaza hade anledning att känna en välgrundad fruktan för 

förföljelse.  

 

Frågan är då om A även gjort sannolikt att hon riskerar mot-

svarande behandling vid ett återvändande idag. Av A:s upp-

gifter framgår att mannen frågat efter henne hos hennes pappa och småsys-

kon. Pappan har också uppgett att mannen ska ha sökt efter A

 i Egypten. Det saknas anledning att ifrågasätta A:s upp-
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gifter att hennes pappa uppgav att mannen var inflytelserik och hade infly-

telserika släktingar. Uppgifterna är relativt vaga. Med tanke på A:s

 ålder framstår hennes förklaring om att pappan inte ville oroa henne 

som rimlig. Enligt migrationsdomstolen har A således med 

tillräcklig styrka visat att hennes fruktan för förföljelse kvarstår vid ett åter-

vändande idag. 

 

I målet är ostridigt att A inte kan räkna med myndigheternas 

skydd mot den angivna förföljelsen. Med hänsyn till Gazas storlek är intern-

flykt inte aktuellt. A är således att betrakta som flykting. Det 

har inte kommit fram något skäl för att utesluta henne från flyktingskap eller 

att vägra henne uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen bifaller därför över-

klagandet och beviljar A uppehålls- och arbetstillstånd i tre 

år samt upphäver beslutet om utvisning. Hon ska också förklaras vara flyk-

ting och beviljas resedokument.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-04) 

 

 

Ulrika Geijer 

 

I avgörandet har även nämndemännen Alf Andersson, Åsa Holmqvist och 

Hedvig Lindgren deltagit. Rätten är enig. 

 

Gunilla Danielsson har föredragit målet. 

 

 



Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Sökande
, född 2002xxxx, kvinna, medborgare i Staten Palestina

Adress: xxxx Kristianstad
Offentligt biträde: Malm, Emma, ,
God man: xxxx Kristianstad

Beslut
Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd

- avslå din ansökan om flyktingstatusförklaring och resedokument

- avslå din ansökan om alternativ skyddsstatusförklaring

- utvisa dig ur landet med stöd i bestämmelserna i 8 kap. 6 §
utlänningslagen (2005:716)

- utvisningen ska ske genom att du reser till Gaza. Om du kan visa att
något annat land kan ta emot dig, får du i stället resa dit

- du ska lämna Sverige senast 5 månader efter att det här beslutet har fått
laga kraft, enligt 8 kap. 21 § utlänningslagen. Om du inte lämnar landet
i enlighet med beslutet kan du få ett återreseförbud enligt 12 kap. 15 a
§ utlänningslagen

- bevilja det offentliga biträdet Emma Malm 26 690 kronor
(tjugosextusen sexhundranittio kronor) i ersättning, varav 5 338 kronor
är moms. Migrationsverket betalar ut ersättningen.

Eftersom du är under 18 år och inte har någon legal vårdnadshavare i
Sverige har du en god man. Du företräds av ett offentligt biträde.

Akt 1.33
1 / 16

Asylprövningsenhet 1 Malmö
Nena Milovanovic

Beslut
2020-05-15

Beteckning
51821870

Migrationsverket
Asylprövningsenhet 1 Malmö

Besöksadress Agnesfridsvägen 111 Postadress Box 3147 SE-21237 Malmö
Telefon 0771-235 235 Telefax 0104855707

E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
Dokumentid: 86988786

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 
 
INKOM: 2020-06-18 
MÅLNR: UM 22257-20 
AKTBIL: 2

Bilaga 1



Hur beslutet ska verkställas
Om det här beslutet verkställs av Migrationsverket eller Polisen ansvarar de
för att du blir mottagen av någon anhörig, alternativt sociala myndigheter
eller en frivilligorganisation. Det kan till exempel vara ett barnhem.

Caroline Widinghoff
Beslutsfattare

Nena Milovanovic
Föredragande

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Kopia till
A, Huvudmottagare
Mottagningsenheten i Kristianstad/barn
Emma Malm
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Din ansökan
Du sökte asyl i Sverige den 23 september 2019. Migrationsverket prövar
därför din rätt till uppehållstillstånd som flykting eller alternativt
skyddsbehövande. Vi prövar även om det finns särskilt ömmande
omständigheter som medför att det skulle strida mot Sveriges internationella
åtaganden att neka dig uppehållstillstånd. Dessutom prövar vi din ansökan
om resedokument.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Det här beslutet grundas på bestämmelserna i utlänningslagen (2005:716)
och lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige. De paragrafer som är relevanta finns i en bilaga
till det här beslutet.

Bestämmelser om internationellt skydd finns även i internationell rätt och i
EU-rättslig reglering. Mer information om bestämmelserna finns på
Migrationsverkets webbplats, www.migrationsverket.se.

När Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd i ärenden som rör
barn ska vi ta hänsyn till barnets bästa och till de konsekvenser som beslutet
kan få för bland annat barnets hälsa och utveckling. Det innebär att vi på ett
systematiskt sätt ska ta fram och beskriva relevanta fakta och analysera
konsekvenserna för barnet. Bestämmelsen om barnets bästa finns i 1 kap. 10
§ utlänningslagen. Artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) ligger också till grund för bedömningen.

Bevisning i ärendet
Bevisning i ärendet är din berättelse. Handlingar, även i digital form, och
information om ditt hemland är andra exempel på bevisning.

Till stöd för din ansökan har du sammanfattningsvis berättat följande:
Du är palestinier och kommer från Almaghazi flyktingläger i Gaza. Du
lämnade Gaza med anledning av att du var förföljd och trakasserad av en
äldre, inflytelserik man, Ismael som ville gifta sig med dig. Ismael började
förfölja dig några veckor innan januari 2019. Av den anledningen
eskorterades du av din pappa till skolan. En gång när din pappa inte väntat
på dig framför skolan försökte Ismael tvinga in dig i sin bil men du lyckades
stå emot. Ismael har vid två tillfällen meddelat att han vill gifta sig med dig.
Trots att din pappa har förklarat för Ismael att du inte är intresserad av
giftermålet fortsatte han med att trakassera dig och har även hotat att han
kommer att röva bort dig om du inte gifter dig med honom. Din pappa
vände sig till myndigheterna för att få hjälp. Han gjorde en polisanmälan
mot Ismael. Ni kunde dock inte få hjälp av myndigheterna då Ismaels
kvinnliga släkting är gift med en polismästare som sett till att anmälan
"försvunnit". Vidare har Ismael kontakter inom Hamas. Därefter bestämde
din pappa att du skulle lämna landet. Din pappa tog dig till Egypten där ni
har vistats i tre månader innan han hittade en smugglare som tog dig till
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Sverige. Din familj bor kvar i Gaza. Efter att du lämnat Gaza har Ismail
frågat efter dig några gånger. Vid ett återvändande till Gaza riskerar du
misshandel, kidnappning, våldtäkt samt tvångsgifte från Ismail.

Till stöd för din ansökan har du lämnat in följande:
- palestinskt resedokument
- palestinskt identitetskort
- kopia av polisanmälan

Följande information om Gaza har legat till grund för det här beslutet:
- Migrationsverket, Norge. Landinfo, Lifos. Center för landinformation

och landanalys inom migrationsområdet, Temarapport: Våld mot
kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd, 2017-05-02, Lifos:
39419, s. 21-24, 35-36.

Migrationsverkets bedömning

Bedömning av dina identitetsuppgifter
För att du ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige behöver
Migrationsverket veta vem du är och var du kommer ifrån. Det betyder att
du är skyldig att göra din identitet sannolik genom att lämna in
identitetshandlingar eller genom att lämna tillförlitliga och trovärdiga
uppgifter.

Till styrkande av din identitet har du lämnat in ditt palestinska identitetskort
och ditt palestinska resedokument. Ditt resedokument har screenats av
Migrationsverkets regionala granskningsfunktion utan anmärkning. Dina
muntliga uppgifter är samstämmiga med uppgifter i dina
identitetshandlingar. Du har därmed styrkt din identitet. Du har uppgett att
du kommer från Almaghazi flyktingläger i Gaza. Vid en sammantagen
bedömning finner Migrationsverket att du även har gjort din hemvist
sannolik. Ditt behov av skydd kommer att prövas mot rådande förhållande i
Gaza.

Bedömning av din rätt till skydd
Migrationsverket prövar om du har rätt till skydd i Sverige. Vid prövningen
utgår vi från dina uppgifter och från övrig bevisning. Vi tar först ställning
till om uppgifterna är tillförlitliga och trovärdiga, det vill säga om de är
sammanhängande, detaljerade och inte strider mot allmänt kända fakta eller
tillgänglig information om ditt hemland. Därefter bedömer vi om du riskerar
övergrepp i Gaza som ger dig rätt till skydd som flykting eller alternativt
skyddsbehövande.

Bedömning av tillförlitligheten och trovärdigheten i dina uppgifter
Din berättelse om varför du har lämnat Gaza och vad du riskerar vid ett
återvändande med anledning därav har sammanfattats i inledningen av
detta beslut.
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Inledningsvis konstaterar Migrationsverket att förhållandena för kvinnor
som lever i den hederskultur som är känd på Gazaremsan, är sådana att
omständigheter likt de du åberopar kan generera flyktingstatus.
Migrationsverket finner dock att det föreligger brister i din berättelse då den
är alltför allmänt återgiven. Du har haft svårigheter att närmare beskriva de
händelser som är centrala för skyddsskälen du åberopar och endast
övergripande samt i sammanfattande ordalag kunnat beskriva
omständigheterna kring uppkommen hotbild. Bristerna på detaljer och
beskrivningar gör att du inte har förmått göra din berättelse tillräckligt
individualiserad, d v s att du har berättat om något som du själv varit med
om. Vidare konstaterar verket att du vistades i Gaza under cirka fem
månader utan att ha utsatts för någonting konkret från Ismael. Du har även
uppgett att hela din familj är kvar i Gaza samt att ingen av dem har utsatts
för någonting konkret från Ismaels sida efter att du har lämnat hemlandet.

Mot bakgrund av ovan bedömer Migrationsverket att dina uppgifter inte är
tillförlitliga avseende att det föreligger en hotbild mot dig i ditt
hemland. Till stöd för dina muntliga uppgifter har du gett in en kopia
av polisanmälan. Handlingen är dock av sådan enkel beskaffenhet att den
inte föranleder Migrationsverket att göra en annan bedömning av
tillförlitligheten i dina uppgifter.

Sammantaget finner Migrationsverket att du inte har förmått göra din
berättelse sannolik om att du fruktar att utsättas för tvångsgifte och
trakasserier av Ismael. Din berättelse läggs därför inte till grund för
bedömningen av din rätt till internationellt skydd.

Bedömning av din rätt till skydd som flykting
Bestämmelserna om vem som är flykting finns i 4 kap. 1 § utlänningslagen.

Du har uppgett att du vid ett återvändande till Gaza riskerar att utsättas
för förföljelse på grund av kön. Av tillgänglig landinformation gällande
kvinnor i Palestina framgår att kvinnor är begränsade i det palestinska
samhället och att våld mot kvinnor, både i hemmet och utanför, är vanligt
förekommande. Vidare framgår att den kulturella normen i Palestina är att
kvinnan är bäraren av hedern och därför observeras hon och vaktas av
manliga släktingar. Eventuella snedsteg kvinnan gör kan resultera i skam,
och ett skuldbeläggande som ärvs i generationer. I dagsläget finns viss
lagstiftning för att skydda kvinnor från våld och gällande hederskultur, men
lagstiftningen är i stora delar bristfällig (Temarapport: Våld mot kvinnor i
Palestina och möjligheter till skydd, s. 10-3). Migrationsverket finner mot
bakgrund av landinformation inte anledning att ifrågasätta att du som kvinna
har begränsade rättigheter i Gaza och att situationen för dig som kvinna kan
vara svårare i Gaza än i Sverige och andra västerländska länder. Den
generella situationen för kvinnor i Gaza, Staten Palestina bedöms dock i sig
inte vara skyddsgrundande. Det krävs därmed individuella skäl för att du
ska anses vara i behov av skydd. Migrationsverket har ovan bedömt att du
inte har lämnat tillförlitliga uppgifter gällande de problem du uppgett att du
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haft i Gaza eller att det i Gaza finns en hotbild mot dig från din far. Vid en
sammantagen bedömning av ovan anförda finner Migrationsverket att du
inte har gjort sannolikt att du vid ett återvändande till Staten Palestina
riskerar att utsättas för förföljelse p g a kön.

Du har inte åberopat några ytterligare individuella skyddsskäl som kan
kopplas till flyktinggrunderna. Du har därmed inte gjort sannolikt att du vid
ett återvändande till Gaza riskerar att utsättas för flyktinggrundande
förföljelse på grund av din etnicitet, nationalitet, religion, politiska
uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan
tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Du är därför inte flykting och kan inte få uppehållstillstånd på den grunden.
Du kan inte heller få flyktingstatusförklaring eller resedokument.

Bedömning av din rätt till skydd som alternativt skyddsbehövande
Eftersom du inte är flykting tar vi ställning till om du är alternativt
skyddsbehövande. Reglerna om det finns i 4 kap. 2 § utlänningslagen.

Migrationsverket har ovan bedömt att du inte har lämnat tillförlitliga
uppgifter om att det finns en hotbild mot dig i Gaza. Det har inte
framkommit andra omständigheter som anger att det finns en
individuell hotbild mot dig i ditt hemland. Det finns därmed, enligt
Migrationsverkets mening, inte grundad anledning att anta att du vid ett
återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att
utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

Gällande den rådande säkerhetssituationen på Gazaremsan är det
Migrationsverkets bedömning att det råder inre väpnad konflikt. Situationen
är dock inte så allvarlig att alla och envar riskerar att utsättas för
urskillningslöst våld. Det har inte framkommit att du skulle löpa en allvarlig
och personlig risk med anledning av konflikten.

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 således 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. Verket konstaterar att du har lämnat Gaza på ett lagligt sätt genom
gränsövergången Rafah tillsammans med din far. Du har din far, dina
syskon och dina farbröder kvar i Gaza vilket innebär att du har ett ordnat
mottagare i hemlandet. Du har relativt nyligen tagit dig ut ur landet säkert
och Migrationsverket bedömer att du bör kunna färdas tillbaka till Gaza på
samma sätt.

Du är därför inte alternativt skyddsbehövande och kan inte få
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uppehållstillstånd på den grunden. Du kan inte heller få alternativ
skyddsstatusförklaring.

Bedömning av din rätt till skydd som flykting på annan grund
Du har vidare åberopat att du och din familj har varit registrerade och har
fått bistånd av UNRWA i Palestina. För att kunna få flyktingstatusförklaring
krävs enligt artikel 1 D i flyktingkonventionen att den sökande har gjort
sannolikt att han eller hon faktiskt fått bistånd av UNRWA och att
UNRWA:s bistånd har upphört –antingen på grund av att UNRWA upphört
med sin verksamhet eller på grund av att sökande inte kan ta del av
biståndet på grund av skäl som faller in under 4 kap 1 –2 a §§
utlänningslagen och det saknas skäl för uteslutande från flyktingstatus.

Utan att bedöma om du är registrerad och har fått bistånd från UNRWA
konstaterar verket att UNRWA har ett pågående verksamhet i Gaza och att
du har inte gjort sannolikt att du lämnat Gaza på grund av skäl som faller in
under 4 kap 1 –2 a §§ utlänningslagen. Du omfattas därför inte av artikel 1
D flyktingkonventionen och kan inte beviljas flyktingstatus på denna grund.

Bedömning av om det skulle strida mot Sveriges internationella
åtaganden att neka dig uppehållstillstånd
Du kan inte få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt
skyddsbehövande. Migrationsverket prövar därför om det finns särskilt
ömmande omständigheter.

För att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt
ömmande omständigheter krävs även att det strider mot ett svenskt
konventionsåtagande att utvisa dig. Bestämmelserna finns i 5 kap. 6 §
utlänningslagen och i 11 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige.

Du har inte anfört att du lider av någon allvarlig eller livshotande sjukdom.
Inte heller har det framkommit något som tyder på att du i dagsläget får eller
är i behov av vård. Du har befunnit dig i Sverige sedan september 2019. Din
vistelsetid i Sverige är därmed kort. Du är född och uppvuxen på
Gaza och din familj och släkt bor kvar där. Din anknytning till
Sverige kan inte anses vara starkare än den du har till Gaza där du
bott fram till du lämnade landet i juni 2019.

Av aktuell landinformation kan konstateras att den säkerhetsmässiga och
humanitära situationen i Gaza försämrats ytterligare under de senaste åren.
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. Föreligger det synnerligen eller särskilt ömmande
omständigheter får uppehållstillstånd, enligt 11 § lagen om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, endast
beviljas om en avvisning eller utvisning skulle strida mot ett svenskt
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konventionsåtagande.

Du har genom biträdes inlaga åberopat att en utvisning av dig skulle strida
mot barnkonventionen bland annat mot rätt till utbildning, rätt till bästa
möjliga hälsa och tillgång till hälso-och sjukvård, rätt till skälig
levnadsstandard samt barnets bästa. I detta sammanhang konstaterar verket
att du enligt egna uppgifter har gått i skolan under hela tiden du har bott i
Gaza. Du har vidare uppgett att du bodde med din familj i ett tvåvåningshus
samt att din pappa har arbetat och att familjen hade det bra ställt. Mot
bakgrund av din personliga situation samt mot bakgrund av att du fyller 18
år inom några dagar bedömer Migrationsverket att en utvisning av dig inte
skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

När det gäller barn som kommer ensamma till Sverige anför regeringen
bland annat följande i förarbetena (prop. 1996/97:25 s. 248 ff.) En
självklarhet är att för barn liksom beträffande vuxna noga utreda varje
påstående om risk för förföljelse eller andra omständigheter som ger behov
av skydd i Sverige. När detta inte är fallet bör huvudinriktningen i arbetet
med de barn som kommer ensamma vara att vidta alla de åtgärder som är
möjliga för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna återförenas med sina
föräldrar i hemlandet. Är det fråga om ett barn som efter noggrann utredning
befinns vara i verklig mening övergivet, anser regeringen att barnet ska
beviljas permanent uppehållstillstånd. Därmed tar Sverige ansvaret för de
barn som tagit sig hit och inte kan påräkna en tillfredsställande omvårdnad
av anhöriga eller institutioner i sitt hemland. Migrationsverket konstaterar
att huvudinriktningen är att barn som kommer ensamma ska återförenas
med sina föräldrar i hemlandet så snabbt som möjligt.

Du är född och uppvuxen i Gaza. Du har gått i skolan i Gaza och har din
kulturella och sociala bakgrund där. Dina föräldrar, dina syskon och dina
släktingar bor kvar i Gaza. Migrationsverket bedömer därmed att det inte
strider mot barnets bästa i enlighet med 1 kap. 10§ utlänningslagen att du
återförenas med din familj i Gaza som kan ge dig stöd och tillgodose dina
behov.

Omständigheterna i ditt fall är därför varken enskilda eller sammantagna
särskilt ömmande enligt utlänningslagen. Det strider inte heller mot ett
svenskt konventionsåtagande att utvisa dig till ditt hemland. Du kan därför
inte få uppehållstillstånd på den grunden.

Hinder mot att verkställa beslutet om utvisning
För att ett beslut om utvisning ska kunna genomföras måste det finnas ett
ordnat mottagande för dig i hemlandet.

För en sökande som ska återvända till Gaza krävs en resa genom Egypten.
Resan sker genom Sinai där säkerhetssituationen de senaste åren präglats av
instabilitet med flera säkerhetsincidenter i form av bl.a. terrorattacker som
utförts av militanta grupper med IS-koppling samt den egyptiska offensiven
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mot dessa grupper. Längs resvägen mellan Kairo och Rafah förekommer
säkerhetskontroller och drygt 30 militära vägspärrar kontrollerade av
antingen väpnade grupper eller den egyptiska armén.

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. Beslutet att öppna övergången
motiverades med att man ville lätta den humanitära bördan i Gaza. Sedan
dess har den varit öppen i båda riktningarna med undantag för perioden 8
januari 2019 till 3 februari 2019 då den stängdes för utresa (men inte för
inresa) efter att PA:s35 säkerhetspersonal lämnat gränsen.

Sedan juli 2018 har Rafah-övergången varit öppen fem dagar i veckan med
några enstaka undantag.

Tidigare behövde alla palestinier en transitvisering från Egypten för att
kunna passera landet på väg till Gaza. Om det är känt att Rafah-övergången
är öppen behövs inte längre transitvisering för de palestinier som är på väg
till Gaza och som har pass utfärdat av PA. Palestinier kan dock inte röra sig
fritt på egyptiskt territorium utan får ofta vänta på flygplatsen för att bussar
ska fyllas upp, vilket kan ta allt från några timmar till dagar. Därefter följer
resan till Rafah-övergången genom Sinai med flertalet militära vägspärrar
och en osäker säkerhetssituation.

Enligt uppgift kan alla palestinier med ett giltigt palestinskt id med Gaza
registrering och/eller pass utfärdat av PA resa in i Gaza.

Migrationsverket gör därför 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. I detta
sammanhang konstaterar verket att du har ett giltigt pass, att du har lämnat
Gaza med din far på ett lagligt sätt d v s genom att du fått utresevisering
från myndigheterna i Gaza. Du har därefter bott med din far i Egypten under
tre månaden. Din pappa, dina syskon, dina farbröder och din övrig släkt bor
kvar i Gaza vilket innebär att antigen din pappa eller någon annan av dina
manliga släktingar kan möta dig i Egypten och eskortera dig till Gaza
genom att färdas den vägen du redan har färdats på när du lämnade
hemlandet. Mot denna bakgrund bedömer verket att det finns ett ordnat
mottagande i hemlandet. Därför finns det inget hinder mot att utvisa dig.

Utvisning
Migrationsverket har prövat din ansökan och kommit fram till att du inte har
rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom du inte har rätt till
uppehållstillstånd beslutar Migrationsverket att utvisa dig.

Bestämmelser om utvisning finns i 8 kap. 6 § utlänningslagen.
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Återvändande
Ditt beslut om utvisning ska verkställas genom att du reser till det land som
vi anger. Det framgår av 8 kap. 20 § utlänningslagen. Du ska återvända till
Gaza, eller till något annat land om du kan visa att det landet tar emot dig.

Så länge en sökande är under 18 år har Migrationsverket huvudansvaret för
hans eller hennes återvändande och ska se till att det finns en mottagare i
hemlandet. När vi utreder den frågan ska vi ta hänsyn till den sökandes egna
synpunkter. Beroende på ålder och mognad ska den sökande själv medverka
i utredningen och återvändandet.

Tidsfrist för att frivilligt lämna Sverige
Den som får ett beslut om avvisning eller utvisning ska lämna landet inom
en viss tid. Bestämmelserna om tidsfrist finns i 8 kap. 21 § utlänningslagen.

Du får en tidsfrist på fem månader för att frivilligt lämna landet. Det innebär
att du ska resa från Sverige senast fem månader efter att det här beslutet har
fått laga kraft. Beslutet får laga kraft när det inte längre kan överklagas eller
när du förklarar att du godtar beslutet, oavsett om du redan har överklagat
eller inte.

Om du inte lämnar Sverige inom fem månader kan du förbjudas att
återvända till Sverige under en viss tid. Du registreras då på en spärrlista i
Schengens informationssystem (SIS) och får inte heller resa in i andra
Schengenstater så länge förbudet gäller.

Du kan överklaga beslutet
Om du vill överklaga beslutet framgår det av sista sidan hur du ska göra.

Bilaga
Utdrag ur utlänningslagen (2005:716) och Utdrag ur lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
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