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2019/20:1020 Statslösa palestiniers situation vid avslag på asylansökan
På Gustav Adolfs torg i Göteborg har palestinier sittstrejkat sedan den 8 januari
för att uppmärksamma den svåra situation som tusentals statslösa palestinier i
Sverige befinner sig i.
Sedan 1948 har palestinska araber räknats som statslösa. Många lever i
flyktingläger i sitt eget land eller i något av grannländerna. Trots att Sverige
sedan 2015 erkänner Palestina som en stat räknas de även i Sverige som
statslösa. Israel erkänner dem inte som medborgare, och de palestinska
myndigheterna kan inte ta emot dem på grund av ockupationen.
De personer som sittstrejkar i Göteborg har sökt asyl i Sverige och fått avslag
på sin ansökan. Om en person som sökt asyl i Sverige får avslag på sin ansökan
är det meningen att hen ska återvända till sitt hemland. Det är en viktig del av
ett ordnat mottagande. I det här fallet är det dock inte så enkelt att verkställa
utvisningen. Trots att personerna har palestinskt ursprung kan vi inte utvisa
dem till området Palestina. Detta dels för att det kontinuerligt pågår oroligheter
i exempelvis Gazaremsan och dels för att de rent fysiskt inte kan komma dit.
Det finns ingen flygplats på Gazaremsan eller Västbanken, och eftersom de är
palestinier får de inte heller komma in i och åka genom Israel. Det finns alltså
ett rent faktiskt verkställighetshinder.
Personer som fått avslag på sin ansökan men där det råder verkställighetshinder
får inte jobba, får inte studera och har ingen rätt till ersättning från
Migrationsverket, men de kan inte heller utvisas. Det är en hopplös situation.
Jag vill med anledning av ovanstående fråga justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson:

Vad avser ministern att göra för att statslösa personer som fått avslag på sin
asylansökan ska få en rimligare rättslig situation?
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Jamal El-Haj (S)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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