
     NORSK PRAKSIS OVERFOR STATSLØSE PALESTINSKE ASYLSØKERE

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Rapport I - 2011

Norsk praksis overfor statsløse 
palestinske asylsøkere

F
ot

o:
 S

yl
o 

T
ar

ak
u

, N
O

A
S

RETUR TIL HVA?



     NORSK PRAKSIS OVERFOR STATSLØSE PALESTINSKE ASYLSØKERE 3

INNHOLD

FORORD                                                                                                                                    5

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER                                                                               6                                                                              

DEL 1: INNLEDNING                                                                                                            12  

1.1 Bakgrunn                                                                                                               12

1.2 Faktasøkende reise                                                                                              13   

DEL 2: NORSK PRAKSIS FOR PALESTINSKE ASYLSØKERE                                   15

2.1 UDIs praksisendring                                                                                           15   

2.2 Utlendingsnemndas nye praksis                                                                     17

2.3 Vedtaksstatistikken etter praksisendringen                                                 21

2.4 Konsekvenser for palestinske asylsøkere i Norge                                       22

2.5 En praksis i strid med anbefalinger fra UNHCR                                         24

DEL 3: SITUASJONEN I DE OKKUPERTE PALESTINSKE OMRÅDENE              26

3.1 Sikkerhetssituasjonen                                                                                        26

3.2 Menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte områdene                       32

3.3 Den humanitære situasjonen                                                                          40

3.4 Praksisen med intern-flukt                                                                              45

3.5 Praksis i andre europeiske land                                                                      48

3.6 Returmuligheter                                                                              52

FOTNOTER                                                                                                                             53



     NORSK PRAKSIS OVERFOR STATSLØSE PALESTINSKE ASYLSØKERE 5

FORORD

Innhenting og formidling av kunnskap er en sentral del av 

NOAS’ arbeid. Kunnskap utgjør grunnlaget for både rettshjelp og 

 på virkningsarbeid, og gjør organisasjonen i stand til å bidra til en 

mer nyansert asyldebatt og forbedret saksbehandling. Som et ledd i 

dette arbeidet publiserer NOAS hvert år rapporter om asylrelaterte 

temaer. Disse er tilgjengelige på våre nettsider www.noas.org

Denne rapporten fokuserer på situasjonen for palestinske asyl-

søkere i Norge etter at myndighetene strammet inn sin praksis 

for gruppen i 2009. Rapporten gjennomgår den nye praksisen og 

drøfter den faktiske situasjonen for palestinere i Gaza og på Vest-

bredden. Våre undersøkelser og vurderinger danner grunnlaget 

for konkrete anbefalinger til myndighetene. NOAS mener det er et 

klart behov for å endre og justere dagens urimelig strenge praksis 

overfor de palestinske flyktningene.

Rapporten er utarbeidet av seniorrådgiver Sylo Taraku og 

avdelings leder Hans Olav Kongsvik. Andre medlemmer i NOAS’ 

faggruppe har bidratt med kommentarer og innspill.

Ann-Magrit Austenå
generalsekretær i NOAS
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SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER

Norsk praksis i strid med FNs anbefalinger 
Norske myndigheter følger ikke lenger rådene fra UNHCR om 

å gi vern mot retur til asylsøkere fra de okkuperte palestinske 

 områdene. Endringen av praksis i Norge reflekterer ikke endringer 

i situasjonen i de palestinske okkuperte områdene. Situasjonen har 

ikke bedret seg i den grad at norsk praksis måtte snu fra å gi beskyt-

telse til alle som kunne dokumentere at de kommer fra okkuperte 

områder, til å gi avslag til de fleste. Selv om sikkerhetssituasjonen 

har blitt noe bedre, har menneskerettighetssituasjonen forverret 

seg. 

Uforholdsmessig streng praksis 
Norske myndigheters holdning, som kommer til uttrykk gjennom 

vedtak i enkeltsaker, er at de generelle forholdene på Gazastrip-

en og Vestbredden ikke tilsier at alle som kommer derfra skal få 

beskyttelse. NOAS mener at praksisen overfor denne gruppen er 

 altfor streng.

Den generelle situasjonen i Gaza er meget alvorlig. Gjentatte 

 israelske militærangrep mot Hamas som rammer sivil befolkningen, 

gjør sikkerhetssituasjonen farlig og ustabil.  Konflikten kan 

 eskalere når som helst. Hamas-regimet er autoritært og under-

trykkende, spesielt overfor sine politiske motstandere. Menneske-

rettighetsovergrep fra myndighetenes side er utbredt. Skulle 

 palestinere fra Gaza være truet med forfølgelse fra andre  aktører, 

kan de ikke regne med at Hamas-regimet vil gi dem adekvat 

 beskyttelse. På grunn av blokaden fra Israel er også den human-

itære situasjonen prekær.
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På Vestbredden er voldsnivået redusert sammenlignet med 

 situasjonen for noen år tilbake. De generelle forholdene er  likevel 

meget vanskelige. Palestinere på Vestbredden lever under et 

okkupasjons regime som innskrenker bevegelsesfriheten og ut-

setter dem for ulike menneskerettighetsbrudd daglig. Vold og 

trakas sering fra israelske bosettere gjør situasjonen ytterligere 

utfordrende for mange, spesielt med tanke på at de ikke kan for-

vente å få  adekvat beskyttelse fra verken israelske eller palestinske 

myndigheter. Også i de områdene hvor palestinske myndigheter 

har den politiske kontrollen er menneskerettighetssituasjonen 

 vanskelig. Dette går spesielt utover makthavernes politiske mot-

standere og deres familiemedlemmer. Den humanitære situasjonen 

er betydelig bedre enn i Gaza, men bruk av internflukt-alternativet 

vil i de fleste tilfeller være urimelig. Kun de som er spesielt ressurs-

sterke og har gode forbindelser har forutsetninger for å klare seg 

ved internflukt.

Ingen kumulativ vurdering av omstendighetene 
De fleste palestinske asylsøkere har individuelle anførsler i tillegg 

til å vise til den generelt vanskelige situasjonen i hjem landet. 

En gjennomgående svakhet i saksbehandlingen er utlendings-

myndighetenes tendens til å vurdere alle momentene hver for seg 

uten å foreta en samlet helhetsvurdering. For eksempel anses ikke 

den meget vanskelige situasjonen i Gaza å være tilstrekkelig for å gi 

beskyttelse. Heller ikke det at søkeren kommer fra et utsatt grense-

område er tilstrekkelig. At man i tillegg har blitt truet av Hamas 

på grunn av protester mot utskytning av rakker, styrker ikke den 

enkeltes sak. Den generelt vanskelige humanitære situasjonen i 

Gaza når ikke opp til myndighetenes terskel for sterke menneske-
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lige hensyn. At søkeren har hjerteproblemer eller en datter som har 

en sykdom som det er umulig å kurere i Gaza på grunn av mangel 

på de aktuelle medisinene, sees heller ikke som tilstrekkelig.

Forvaltningen har et ansvar for å foreta en helhetsvurdering i 

hver enkelt sak. Selv om de enkelte momentene i seg selv ikke er 

tilstrekkelige, vil de sammenlagt kunne tilsi at man bør få beskyt-

telse eller i det minste opphold på grunnlag av sterke menneske lige 

hensyn. 

Palestinske asylsøkere behandles strengere enn andre  grupper 
Palestinerne er blant de store asylsøkergruppene i Norge og en av 

dem som blir behandlet strengest. Praksisen overfor  palestinske 

asylsøkere virker uforholdsmessig streng, spesielt hvis man 

sammen likner denne med innvilgelsesprosenten for asylsøkere fra 

enkelte andre konfliktområder eller autoritære regimer: Eritrea 

(77 prosent), Afghanistan (41 prosent), Etiopia (36,5 prosent) og 

 Somalia (82 prosent).

I Palestina-saker har man har gått fra 100 prosents innvilgelse til 

ca. 24 prosent. Resultatene av endret saksbehandling er stikk i strid 

med hva UDI selv varslet kom til å være sannsynlig situasjon, da 

man la om praksis. De la til grunn at ca. halvparten av palestinske 

asylsøkere vil bli avslått. (UDI antar at ca. 60 prosent av søkerne 

kommer fra Vestbredden, 40 prosent fra Gazastripen).

Å avslå asylsøknader fra Gaza er en uakseptabel praksis slik 

 situasjonen der er i dag. Det er ikke muligheter for retur, verken 

med tvang eller ved å reise frivillig. Norske myndigheter mangler 

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER
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avtale for tvangsretur, og IOM bistår ikke med frivillig retur til 

Gaza. Retur til Gaza vil ikke bli mulig i overskuelig fremtid. UDI og 

UNE skaper gjennom ny og strengere praksis en gruppe personer 

i Norge uten rettigheter, og uten muligheter for å leve et verdig liv.

NOAS anser praksisen også overfor palestinere fra Vestbredden som 

uforholdsmessig streng. Selv søknadene fra personer som tilhører 

utsatte grupper som politiske opposisjonelle og  kollaboratører, blir 

vurdert strengt. Trakasseringen fra bosettere vurderes ikke som 

forfølgelse selv om den er systematisk og gjør at søkeren må leve 

med daglig frykt og intimidering. Internflukt, det vil si retur til 

andre områder på Vestbredden enn det asylsøkeren flyktet fra, er 

urimelig, med mindre det gjelder ressurssterke personer med gode 

forbindelser.

Norsk praksis er strengere enn i flere andre europeiske land, in-

kludert Spania, Kypros, Belgia, Sverige og Finland. UNHCR har 

klare anbefalinger om å gi beskyttelse til flyktninger fra de pale-

stinske områdene, som norske myndigheter har valgt å sette til side. 

På bakgrunn av palestinernes faktiske situasjon og  problemene 

med retur, mener NOAS at norske myndigheter må endre dagens 

urimelig strenge praksis overfor palestinske asylsøkere. 
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Anbefalinger:
NOAS anbefaler at norske myndigheter:

primært følger UNHCRs anbefalinger og normalt innvilger   

 beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag for pale-

stinere som kommer fra de okkuperte områdene.

sekundært gir alle palestinske asylsøkere fra Gaza beskyttelse, 

og myker opp praksisen overfor palestinske asylsøkere fra Vest-

bredden. Praksisendringen bør bestå av følgende:

Større grad av anerkjennelse for behovet for beskyt-

telse fra de palestinske myndighetene. Noas viser her 

blant annet til  erfaringene med avledet forfølgelse overfor 

 familiemedlemmer.

Større grad av anerkjennelse av systematisk trakassering fra 

bosettere som former for forfølgelse.

Større vektlegging av de vanskelige humanitære forhold-

ene på Vestbredden, og stopp i praksisen med å henvise til 

 internflukt.

Større grad av kumulativ vurdering av momenter i 

 enkeltsaker, både i forhold til beskyttelse og opphold på 

 humanitært grunnlag.

-

-

-

-
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uansett gir midlertidige tillatelser med rett til arbeid til stats-

løse palestinere fra de okkuperte områdene. Dette må gjelde så 

lenge det både er uforsvarlig og umulig å returnere til Gaza, og 

svært vanskelig å gjennomføre returer til Vestbredden. En slik 

ordning vil omfatte et sted mellom 400 og 1000 statsløse pale-

stinere.1

Foto: Sylo Taraku, NOAS
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DEL 1: INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn

Ordene palestiner og flyktning er nært forbundet. Etter krigen i 

1948 ble over halvparten av palestinerne drevet på flukt. Under 

seksdagerskrigen i 1967 ble de palestinske områdene Gaza, Vest-

bredden og Øst-Jerusalem, som ved opprettelsen av Israel var 

tiltenkt en palestinsk stat, annektert av staten Israel. Krigene i 

 området i 1949, 1967, 1973 og 1982 har ført til at en stor del av den 

palestinske befolkningen lever som flyktninger i nabolandene og i 

resten av verden. I nabolandene bor de fleste i leirer administrert 

av FN-organet UNRWA. 

Bortsett fra Jordan, der halvparten av befolkningen består av pale-

stinske flyktninger og deres etterkommere, har statene i området 

nektet å integrere disse som fullverdige borgere. Palestinerne har 

ikke fått permanent opphold, og mange har ikke en gang rett til 

arbeid. Ansvaret har blitt lagt på Israel. Bare i Libanon lever rundt 

300 000 palestinere med status som annenrangs borgere. Etter en 

lang rettighetskamp ble det nylig vedtatt en ny lov som gir pale-

stinere i Libanon mulighet til å arbeide. 

I Norge har statsløse palestinere vært en av de største gruppene 

av asylsøkere de siste årene. Mens det i 2006 kom beskjedne 237 

personer, økte tallet til 515 i 2007, og videre til 940 i 2008 og 1280 

i 2009. Etter denne markante økningen, falt antallet i 2010 til 448.2

Nedgangen har en åpenbar sammenheng med endringer i 

myndighetenes praksis. Frem til juli 2009 fikk statsløse palestinere 
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beskyttelse. Forutsetningen var at de kunne fremlegge pale stinsk 

ID-kort eller originalt pass som dokumenterte at de kom fra Gaza 

eller Vestbredden. Norske myndigheter mente det forelå et generelt 

behov for beskyttelse på grunn av de generelle forholdene i de selv-

styrte områdene. Praksisen var i tråd med anbefalingene fra FNs 

høykommissær for flyktninger (UNHCR). Etter  inn stramningen 

i 2009, har flere hundre palestinere fått avslag fra Utlendings-

direktoratet (UDI). Etter hvert har også klageorganet Utlendings-

nemnda stadfestet UDIs linje. 

1.2 Faktasøkende reise 

NOAS har sett et behov for å undersøke nærmere om denne praksis-

endringen samsvarer med endringer i forholdene som pale stinske 

asylsøkere flykter fra. Konstituert generalsekretær Sylo Taraku 

og avdelingsleder Hans Olav Kongsvik besøkte det pale stinske 

 området i august 2010. Formålet med reisen var å bli oppdatert om 

den generelle situasjonen for sikkerhet,  menneskerettigheter, øko-

nomiske og sosiale forhold. Vi hadde også et ønske om å  undersøke 

mulighetene for internflukt på Vestbredden, samt  mulighetene for 

frivillig retur.

Rapporten er basert på samtaler med en rekke kilder i Israel 

og de palestinske områdene i perioden 13. - 19. august. Disse 

 om fatter den israelske menneskerettighetsorganisasjonen 

B’tselem,  representanter for International Crisis Group (ICG), 

den  uav hengige palestinske menneskerettighetskommisjonen 

i  Ramallah og  Nablus, den palestinske menneskerettighets-

organisasjonen Al-Haq, kontoret til Europarådets høykommissær 



     

for menneskerettigheter, TIPH (Temporary International Presence 

in Hebron) og det norske representasjonskontoret i Det pale stinske 

området. Vi har også hatt mer eller mindre formelle samtaler med 

andre internasjonale organisasjoner og ikke minst med pale-

stinere vi har møtt i Ramallah, Hebron, Nablus og Jenin. Under vår 

fakta søkende  reise har vi vært i store deler av de palestinske om-

rådene, inkludert storbyene Ramallah, Jeriko, Hebron,  Betlehem, 

Nablus og Jenin. Vi fikk dessverre ikke mulighet til å reise inn 

til Gaza, og det norske representasjonskontoret på Vestbredden 

ikke kunne være  behjelpelige. Videre baserer rapporten seg på 

skriftlig  materiale, blant annet rapporter fra Landinfo, B’Tselem, 

 UNHCR og Human Rights Watch. I tillegg har vi gått gjennom flere 

 relevante vedtak i enkeltsaker fra Utlendingsdirektoratet og klage-

organet Utlendings nemnda.

14
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DEL II: NORSK PRAKSIS FOR PALE -
STINSKE ASYLSØKERE

2.1 UDIs praksisendring

Etter samtykke fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, ble 

praksisendring i saker som gjelder statsløse palestinere iverksatt av 

UDI i juli 2009. Direktoratets redegjørelse for hvorfor og hvordan 

praksisen skulle endres, kom i et brev til departementet 3.4.2009. 

En av grunnene til å stramme inn var ”å begrense antall asylsøkere 

til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse.”3

I brevet foreslår Direktoratet å oppheve det generelle vernet for 

statsløse palestinere fra Vestbredden og Gaza. Man ønsker i  stedet 

at spørsmålet om beskyttelsesbehov vurderes konkret i hver  enkelt 

sak ut fra tilgjengelig landinformasjon og opplysninger om  søkerens 

hjemsted, bakgrunn og individuelle anførsler. Imidlertid påpekes 

det at på grunn av situasjonen på Vestbredden og Gaza, vil svært 

mange palestinere fortsatt kvalifisere til ulike oppholds tillatelser 

i Norge. Dette begrunnes i UDIs kjennskap til utsatte grupper, 

sikkerhetssituasjonen og spesielt den humanitære situa sjonen. 

 Videre viser UDI til at man etter vurdering av beskyttelsesbehov vil 

vurdere mulighetene for henvisning til andre trygge områder. Det 

siste vil kun gjelde søkere fra Vestbredden, da en ikke ser dette som 

et aktuelt alternativ for søkere fra Gaza.

15
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UDI hevder i sitt brev at frivillig eller tvungen retur til Vest bredden 

etter endelig avslag er mulig. For retur til Gaza vil en avvente  åpning 

av grensepassering mellom Gaza og Egypt. Det antas at det vil være 

et tidsspørsmål før dette vil skje.

UDI sier i sitt brev til departementet at formålet med praksis-

endringen er å justere den rettslige vurderingen i samsvar med 

vurderingen om at sikkerhetssituasjonen generelt ikke er til hinder 

for retur. Dette vil, ifølge UDI, bidra til å begrense antall asylsøkere 

til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse. Det nevnes 

for øvrig i brevet at en praksisendring vil bryte med anbefalingene 

til UNHCR, uten at dette utdypes nærmere.

UDI viser til at endringen vil gjøre at man vil komme på linje med 

praksis i Sverige og Storbritannia. Det kan her trekkes frem at også 

Kypros nevnes i brevet, hvor 82 prosent av de behandlede sakene 

ble innvilget. Det vises også i brevet til at Sverige gir midlertidig 

tillatelse til asylsøkere fra Gaza, i påvente av at retur skal bli mulig. 

Dette er imidlertid en linje UDI har valgt ikke å følge.

Før omleggingen forholdt UDIs saksbehandlere seg til praksis-

notat PN 2008-004 i saker som gjaldt statsløse palestinere fra 

 Vestbredden og Gaza. Etter omleggingen har UDI ikke publisert 

noe nytt praksisnotat. Et slikt er varslet, og vi avventer dette. I 

skrivende stund kan vi kun vurdere UDIs nye praksis ut fra oven-

nevnte brev, samt vedtakene som NOAS har fått tilgang til gjennom 

vårt rettshjelpsarbeid.

NORSK PRAKSIS FOR PALE STINSKE ASYLSØKERE
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2.2 Utlendingsnemndas nye praksis

Avslag fra UDI påklages i de aller fleste tilfeller. Imidlertid  be gynte 

Utlendingsnemnda først fra mai 2010 å vurdere klagene på UDIs 

vedtak i disse sakene. Flere palestinske asylsøkere som har fått 

 endelig avslag fra UNE, har kontaktet NOAS med forespørsel om 

juridisk bistand. Vår gjennomgang av disse vedtakene viser at 

svært få saker har blitt omgjort etter klagebehandlingen, og at UNE 

har lagt seg på samme linje som UDI.

UNE opplyser at de har hatt en grundig prosess for å etablere en 

praksis for denne gruppen asylsøkere. Blant palestinere fra Gaza 

har man gjennomført fem nemndmøter i perioden fra mai til 

 august/september 2010. Alle har resultert i avslag. Når det gjelder 

palestinere fra Vestbredden, har mellom fem og ti saker blitt 

 behandlet i nemndmøter. Heller ikke disse klagene har blitt tatt til 

følge. En viktig konklusjon man kan trekke ut fra disse vedtakene 

er at de generelle forholdene i Gaza eller Vestbredden ikke i seg 

selv gir grunnlag for beskyttelse eller opphold på grunn av sterke 

 menneskelige hensyn.

Selv om disse vedtakene er entydige, ønsker UNE per 26.  januar 

2011 likevel ikke å si at de har etablert en endelig praksis for 

pale stinere fra de okkuperte områdene. Ifølge seksjonssjef Anne 

Brandt-Hansen er praksisen i ferd med å ta form, men at det vil ta 

flere måneder før det er klart hva den innebærer.4

UNE opplyser at vedtakene har vært enstemmige, og at det i alle 

sakene har vært klarlagt identitet. Sakene oppfattes som godt 

17
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 opplyste og vurderingene bygger på omfattende informasjon fra 

Landinfo og nemndas egne reiser til området. 

NOAS’ gjennomgang av sakene viser at både UDI og UNE har lagt 

seg på en meget streng linje. Det gjelder ikke bare vurderingen av 

de generelle  forholdene, men også i måten man vurderer sterke 

 individuelle anførsler. 

NOAS har tilgang til to av Gaza-vedtakene som er behandlet i full 

nemnd. Det ene er fra 21. juni 2010 der nemndleder besluttet  (jf. 

utl. § 16-11) å begrense behandlingen av saken i nemndmøtet til 

spørsmålet om den generelle situasjonen i området (jf. utl. § 28 b). 

Nemnda skriver blant annet følgende: 

Det er på det rene at situasjonen i Gaza er svært vanske lig. 

Etter nemndas mening er den likevel ikke av en slik  karakter 

at utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b er til hinder på 

generelt grunnlag. Landinfos redegjørelse i nemnd møte og 

utfyllende rapporter som beskriver situasjonen i Gaza tilsier 

ikke at det er grunn til å tro at klageren ”står i reell fare for å 

bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff” ved  retur. […]  Nemnda 

mener således at den generelle vanskelige humanitære 

 situasjonen i Gaza kan tillegges vekt, men ikke avgjørende 

vekt, i vurderingen av om oppholds tillatelse kan gis i medhold 

av  utlendingloven § 38. Det vises til at klageren i følge opp

lysnigene i saken ikke er spesielt sårbar eller utsatt i forhold til 

andre mennesker fra Gaza.

Ifølge nemnda tilsier heller ikke de individuelle omstendighetene i 

NORSK PRAKSIS FOR PALE STINSKE ASYLSØKERE
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saken at klageren bør få beskyttelse i Norge. Også etter vurderingen 

av sterke menneskelige hensyn, konkluderer nemnda med at de in-

dividuelle helseproblemene ikke er så alvorlige at tillatelse skal gis. 

Det gjelder både klagerens hjerteproblemer og datterens sykdom. 

En sykdom, som ifølge klageren ikke lot seg behandle i Gaza, fordi 

det ikke fantes avansert medisin i området. Datteren var plaget av 

smerter, og det ble også opplyst om angst og psykiske lidelser. 

I sin vurdering sier Nemnda blant annet følgende: 

Dersom fysiske helseproblemer alene skal gi grunnlag for 

 innvilgelse, må det foreligge en så alvorlig tilstand at det vil 

være uforsvarlig for klageren å vende tilbake til hjem landet. 

Etter praksis må det i utgangspunktet foreligge en akutt og 

livstruende lidelse. Unntaksvis kan tillatelse innvilges ved 

 alvorlig kronisk lidelse som etter sin art kan bli livstruende 

uten behandling. 

Til slutt konkluderer nemnda med at det heller ikke ut fra en total-

vurdering foreligger grunnlag for å endre UDIs vedtak. 

Et annet Gaza-vedtak fra juli 2010 som ble behandlet i nemnd-

møte med personlig frammøte, gjaldt individuelle anførsler om 

frykt for forfølgelse fra Hamas. Klageren bodde nær grensen til 

Israel, i et område som var spesielt utsatt for krigshandlinger. I 

tillegg hadde han fått problemer med Hamas etter å ha protestert 

mot at de brukte hans boligområde som base for rakettskyting mot 

 Israel. Klageren har gitt en grundig forklaring om konkrete forhold 

i  saken, inkludert sin frykt for å bli drept, lemlestet eller fengslet 

fordi han anses som spion eller kollaboratør. Heller ikke dette ble 

ansett som tilstrekkelig alvorlig for å gi grunnlag for beskyttelse. 
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I denne saken legger nemnda klagerens forklaring til grunn. De 

mener at det fremstår som sannsynlig at Hamas har truet klageren 

fordi han rent faktisk stod i veien for utskytingen. Likevel kon-

kluderer nemnda uten videre begrunnelse: 

Nemnda mener likevel at det ikke er sannsynlig at han ved 

 retur er utsatt for risiko for overgrep fordi han  protesterte mot 

utskytingen av raketter i sitt nærmiljø. Nemnda  bemerker at 

det heller ikke fremstår som sannsynlig at klageren på dette 

grunnlag vil bli anklaget for, eller er  mistenkt for, å være 

 verken spion eller kollaboratør. 

Selv om klageren kommer fra et spesielt utsatt område i Gaza, og 

selv om han frykter forfølgelse fra Hamas etter sine protester mot 

dem, vurderer altså nemnda det slik at han ikke er mer utsatt enn 

andre på Gaza-stripen. 

Lignende strenge vurderinger gjøres også for asylsøkere som kom-

mer fra Vestbredden, der den generelle situasjonen er bedre enn i 

Gaza, men hvor alvorlighetsgraden av de individuelle problemene 

kan variere sterkt.

NORSK PRAKSIS FOR PALE STINSKE ASYLSØKERE



     NORSK PRAKSIS OVERFOR STATSLØSE PALESTINSKE ASYLSØKERE

2.3 Vedtaksstatistikken etter praksis-
endringen

Erfaringene etter at UDI la om sin praksis, viser at direktoratet har 

gått fra 100 prosent innvilgelse (i saker hvor kravene til identitets-

papirer er oppfylt) til innvilgelse i bare ca. 24 prosent av sakene.5

Selv om det kom 448 statsløse asylsøkere i 2010, er det langt flere 

som fikk et vedtak fra UDI samme år, i alt 1021. Utfallet er følgende:

Beskyttelse: 106
Humanitært opphold: 87
Enslige mindreårige med begrenset tillatelse: 1
Avslag: 602
Dublin-vedtak: 141

Trukket/henlagt: 84

Vedtak etter Dublin-prosedyren innebærer at søknader ikke 

 realitetsbehandles i Norge. Når de som har fått vedtak etter Dublin 

II-forordningen og sakene som er trukket eller henlagt blir trukket 

fra, får vi en sum på 796 realitetsbehandlede søknader. Av disse har 

602 fått avslag. Det utgjør en avslagsprosent på 76 prosent.

Siden registreringene i UDI-systemet er mangelfulle, kan vi 

 dessverre ikke si noe om hvor mange av de statsløse søkerne totalt 

som er palestinere fra Gaza og Vestbredden, og følgelig heller ikke 

andelene som kommer fra henholdsvis Gaza og Vestbredden.

Tallene viser en dramatisk annerledes situasjon enn den UDI var-

slet departementet om etter praksisomleggingen. I brevet antok 

UDI at ca halvparten ville få innvilgelse.
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2.4 Konsekvenser for palestinske asyl-
søkere i Norge

Ved utgangen av 2010 var det i følge tall fra UDI 1032 statsløse som 

bodde i mottak. Av disse var 305 utreisepliktige.6

Sommeren 2010 sultestreiket flere palestinske asylsøkere for å 

utrykke sin frustrasjon over situasjonen som mange av dem hadde 

havnet i. NOAS støtter ikke slike aksjoner, men forstår at lang 

vente tid i uvisshet, kombinert med en passiv tilværelse på mot-

tak, kan føre til avmaktsfølelse og desperasjon. NOAS gikk i dialog 

med de sultestreikende og bidro til at aksjonene ble avsluttet. Pale-

stinerne viste seg prisverdig lydhøre for våre argumenter slik at det 

hele kunne avsluttes på en verdig måte. 

I møtet med disse asylsøkerne blir man slått av deres skuffelse over 

Norge. Mange av dem som hadde valgt Norge som asyldestinasjon, 

gjorde det på grunn av Norges positive omdømme i Midtøsten. De la 

vekt på Norges innsats for å løse konflikten mellom palestinerne og 

Israel og støtten til institusjonsbygging i de palestinske  områdene. 

Mange i gruppen er ressurssterke personer som av forskjellige 

grunner har måttet flykte fra sitt hjemsted. Noen har hatt proble-

mer med okkupasjonsmakten eller bosettere, andre med Hamas, 

Fatah eller andre palestinske grupperinger, mens atter andre har 

blitt mistenkt for å være israelske kollaboratører. 

Ved å nekte de fleste palestinerne asyl, etterlater man mange av 

dem i realiteten i en limbo-situasjon. Bakgrunnen er at norske 

myndigheter ikke har noen muligheter til å tvangsreturnere asyl-
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søkere til de okkuperte områdene. I stedet forventes det at pale-

stinerne reiser tilbake frivillig. Dette er i praksis umulig når det 

gjelder Gaza, og ofte problematisk når det gjelder Vestbredden. 

Resultatet er at de blir boende i årevis på norske asylmottak, 

sam tidig som de verken får mulighet til å integrere seg i sam-

funnet  eller reise tilbake til de okkuperte palestinske områdene. 

 Fru strasjonen palestinske asylsøkere opplever over å bli avvist av 

 norske utlendings myndigheter må også ses i sammenheng med 

deres frustrasjon i forhold til den håpløse situasjonen og stadig 

 uløste konflikten mellom Israel og Palestina. Mange hadde håpet 

å få beskyttelse og en ny fremtid i Norge, siden de kom før praksis-

endringen trådte i kraft. Også derfor oppleves den nye strenge 

 linjen som svært skuffende og urettferdig. 
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2.5 En praksis i strid med anbefalinger 
fra  UNHCR

FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR, gir en helt klar 

 an befaling om å gi vern mot retur til flyktninger fra Gaza og Vest-

bredden, som ikke faller inn under UNWRAs beskyttelse og 

 ad ministrasjon.

I sin fornyede posisjon i 2009, skrev UNHCR blant annet følgende:

Palestinians not falling within the scope of Article 1D (under 

beskyttelse av UNRWA) who, owing to a wellfounded fear 

of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 

membership of a particular social group or political opinion, 

are outside the Palestinian territory occupied by Israel since 

1967 and are unable or, owing to such fear, are unwilling to 

return there, qualify as refugees under Article 1A(2) of the 1951 

Convention. (Flyktningekonvensjonen).7

UNHCRs konklusjon er en klar anbefaling om at statsløse pale-

stinere som kommer fra Vestbredden eller Gaza bør få beskyttelse.8 

I en e-post til NOAS skriver senior regional protection officer for 

UNHCR Liv Feijen følgende:

UNHCR considers any person falling within paragraph 2 of 

Article 1D of the 1951 Convention to be ipso facto  entitled to 

recognition as a refugee. That includes Palestinians who are 

“Palestine refugees” within the sense of UN General  Assembly 

Resolution 194 (III) of 11 December 1948 and subsequent UN 

General Assembly Resolutions, and who, as a result of the 1948 
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ArabIsraeli conflict, were displaced from that part of Man

date Palestine which became Israel, and who have been unable 

to return there; as well as, Pale stinians not falling within para

graph (a) above who are “displaced persons” within the sense 

of UN General  Assembly Resolution 2252 (ESV) of 4 July 1967 

and subsequent UN General Assembly resolutions, and who, as 

a result of the 1967 ArabIsraeli conflict, have been displaced 

from the Palestinian territory occupied by Israel since 1967 

and have been unable to return there.

Norway is one of five countries in Europe returning failed 

asylum seekers to the Occupied territories (the others are 

Switzerland, the Netherlands, Sweden and the UK). 9
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DEL III: SITUASJONEN I DE OKKU-
PERTE PALESTINSKE OMRÅDENE

Det palestinske området er delt i to – både geografisk og politisk. 

Vestbredden er et internasjonalt anerkjent palestinsk selvstyre-

område hvor Fatah-bevegelsen, med president Mahmoud Abbas i 

spissen, har den politiske kontrollen, mens Israel har sikkerhets-

kontrollen. Gaza-stripen er et Hamas-styrt område som er inter-

nasjonalt isolert, både fysisk og politisk. Det er Israel som står for 

den fysiske blokaden av området. Fatah og Hamas har i de siste to 

årene med stor effektivitet undertrykket sine politiske motstandere 

på deres respektive områder. De har dermed stor grad av politisk 

kontroll, selv om deres politiske legitimitet hos den palestinske 

 befolkningen har sunket. Palestinerne opplever overgrep begått 

av palestinske selvstyremyndigheter i tillegg til et undertrykkende 

 israelsk okkupasjonsregime.

3.1. Sikkerhetssituasjonen

En av hovedbegrunnelsene for UDIs praksisendring er at sikkerhets-

situasjonen har blitt bedre i de palestinske områdene. Generelt sett 

er dette riktig. Men den dramatiske praksisendringen  reflek terer 

ikke tilsvarende faktiske endringer i de forholdene som pale stinske 

asylsøkere flykter fra.

På flere områder har situasjonen blitt verre. Spesielt gjelder dette 

forfølgelse av politiske fiender fra palestinske myndigheters side, i 

henholdsvis Vestbredden og Gaza.
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Sikkerhetssituasjonen er i stor grad avhengig av handlings-

mønstrene til henholdsvis det israelske militæret (IDF) og de pale-

stinske myndighetene – Hamas i Gaza og den Fatah-dominerte 

selvstyremyndigheten (PA) på Vestbredden. I tillegg spiller de 

 israelske bosetterne i de okkuperte områdene en viktig rolle. 

Gaza
Sikkerhetssituasjonen i Gaza har blitt bedre enn den var under de 

intra-palestinske kampene i 2006-07 og Israels militære interven-

sjon i 2008-09. Men situasjonen er langt fra rolig og stabil.

Med jevne mellomrom sendes bomber og skudd fra Israelsk side 

mot Gaza, noe som resulterer i flere drepte og sårede, i tillegg til 

store materielle ødeleggelser. I et vedtak fra 21. juni 2010 viser UNE 

til en uttalelse fra Landinfo om at det til da i 2010 var blitt drept 25 

palestinere, og 130 var blitt såret. Dette betyr at antall drepte bare 

i første halvdelen av året var tilstrekkelig til å kunne karakterisere 

situasjonen i Gaza som en væpnet konflikt. Database prosjektet 

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) ved  Institutionen för 

freds- och konfliktforskning, Universitetet i Uppsala, opererer med 

et krav om minst 25 drepte i løpet av ett kalenderår for status som 

”væpnet konflikt” og 1000 drepte for status som ”krig”.10

Etter ”Operation Cast Lead” i Gaza i desember 2008 - januar 2009 

har den israelske hæren begrenset sine operasjoner og aksjoner. 

Men det er fortsatt en del aktivitet. Den internasjonale kritikken 

av militære handlinger gjennomført av IDF har hovedsakelig dreid 

seg om uforholdsmessigheten i israelske gjengjeldelsesaksjoner. 

”Operation Cast Lead” i Gaza er et eksempel på det siste, da hæren 



     

gikk til en offensiv etter gjentatte rakettangrep fra Gaza-stripen. 

Kritikken går på at omfanget og gjennomføringen av denne offen-

siven ikke sto i forhold til skadene og dødsfallene rakettangrepene 

forvoldte. Gazastripen opplevde massive ødeleggelser og ca 1400 

drepte palestinere, hvorav minst 750 var sivile. Mer enn 3500 pale-

stinere ble såret. 9 israelske soldater ble drept i angrepet, og ca 100 

ble såret. Rakettangrepene som utløste angrepet hadde forårsaket 

4 israelske dødsfall, 3 av dem sivile, og såret ”noen dusin”. FNs 

Generalforsamling sendte en fact-finding mission til Gaza etter 

krigen. Rapporten datert 24. september 2009 retter svært alvorlig 

kritikk mot staten Israel, blant annet nettopp for den manglende 

proporsjonaliteten i angrepet. IDF kritiseres for gjentatte alvorlige 

brudd på internasjonale konvensjoner og lover. Videre kritiseres 

IDF for den bevisste ødeleggelsen av sivil infrastruktur som fant 

sted i Gaza.11

Ifølge B’Tselem har Israel etter krigen utvidet buffersonen langs 

Gazas grenser fra 50 til 350 meter. Buffersonen er ikke merket 

noe sted og folk kan vanskelig vite når de kommer innenfor. Alle 

som havner i sonen blir beskutt, inkludert barn. Det fører til at 

en stor del av den mest fruktbare jorden for beboerne i Gaza blir 

utilgjengelig. Det har vært demonstrasjoner mot buffersonen, og 

ved en slik anledning ble en 19 år gammel gutt skutt og drept.12

Etter Israels invasjon i Gaza, har Hamas nærmest sluttet å angripe 

mål i Israel. Sikkerhetssituasjonen har blitt betydelig bedre. Volds-

nivået er likevel fortsatt svært høyt. Palestinerne i Gaza blir på den 

ene siden utsatt for volden som utøves av israelske styrker. Det kan 

være både bombeangrep mot mål inne i Gaza eller skyteepisoder 

langs grensene. På den andre siden er det hyppige tilfeller av intern 
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vold, herunder eksplosjoner i boligområder, familiefeider og hen-

synsløs bruk av våpen.13 Den underliggende konflikt situasjonen er 

ustabil og stridshandlinger kan blusse opp når som helst. Erfarings-

messig er det ikke mye som skal til for at Israel igjen angriper Gaza 

med store militære styrker.

Det er vanlig at Hamas setter opp utskytingsanlegg for raketter 

inne i boligområder i Gaza, noe som igjen fører til protester både 

fra innbyggere og det internasjonale samfunn. Dette er bruk av 

 sivile som skjold.

Angrep fra Hamas utløser uforholdsmessige gjengjeldelses aksjoner 

fra israelsk side, og utsetter mange sivile for risiko og overgrep. 

Derfor lever palestinerne i Gaza under konstant frykt. 

29

A, B, og C-områder på Vestbredden:

Område A: De palestinske selvstyremyndighetene har full kontroll            
- politisk og sikkerhetsmessig. 

Område B: Palestinske myndigheter har politisk kontroll, men deler 
sikkerhets ansvaret med Israel.

Område C: Israel har kontroll både  politisk og sikkerhetsmessig.
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Vestbredden 
Også på Vestbredden har sikkerhetssituasjonen blitt bedre de siste 

årene. Våre kilder sier at dette hovedsakelig skyldes sikkerhets-

tiltakene fra de palestinske myndighetenes side. PA har de siste 

to årene med stor effektivitet klart å få avvæpnet de ulike milits-

gruppene som opererte i området, og som sto for mye av  angrepene 

mot Israel og IDF. PA har sørget for at det ikke gjennomføres 

væpnede angrep mot Israel. Dermed har israelske styrker hatt 

 mindre grunn til å involvere seg i militære operasjoner på Vest-

bredden de siste årene. Det kan synes som om mye av den væpnede 

motstandskampen er over på Vestbredden, og også i stor grad i 

Gaza.14 Men sikkerhetssituasjonen er sårbar og ustabil.

Politioppgavene, som kontroller, razziaer og arrestasjoner, er 

i stor grad overlatt til selvstyremyndighetene på Vestbredden. 

IDF  bemanner de seks store åpningene/ kontrollpostene som gir 

 passasje gjennom sikkerhetsmuren. Utover dette har de ansvaret 

for sikkerheten i de såkalte B og C-områdene på Vestbredden. Disse 

 områdene utgjør imidlertid 80 prosent av Vestbredden. Med andre 

ord er det ikke mer enn 20 prosent av det palestinske området som 

selvstyremyndighetene reelt kontrollerer.15

I de israelskkontrollerte områdene er det et omfattende kontroll-

system som sterkt begrenser palestinernes bevegelsesmuligheter. 

Det er snakk om veisperringer, kontroller og store områder (C) som 

er definert som forbudt område for alle andre enn beboere med 

folkeregistrert adresse der. For disse beboerne vil det likevel være 

sterke restriksjoner på bevegelse. Slike restriksjoner har vi observert 

under vår reise til Vestbredden. Kildene vi har snakket med for-

teller om daglige trakasseringer av palestinere fra IDF. De  forteller 
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også om sterk grad av vilkårlighet i forhold til be manningen av 

kontrollposter. Noen ganger er de ubemannet,  andre ganger er all 

passering stengt, også for eksempel for syketransport. Sikkerhets-

barrierene er mange steder satt opp på en slik måte at palestinere 

blir utestengt fra sine eiendommer og jordbruksland.

De israelske bosetterne utgjør en sikkerhetsrisiko for palestinere 

på Vestbredden. FN-organet OCHA (Office for the Coordination 

of Humanitarian Affair) rapporterer gjennom ”The Humanitarian 

Monitor” jevnlig om angrep begått av israelske bosettere mot pale-

stinere. Slike angrep har resultert i drap, personskader eller skade 

på palestinsk eiendom. I tillegg til å utsette sivile palestinere for 

vold, trusler og trakasseringer, bidrar angrep fra bosetterne til å 

ødelegge palestinernes livsgrunnlag. Hyppigheten i slike angrep 

kan variere, men alle våre kilder forteller at israelske sikkerhets-

styrker ikke bidrar til å forhindre slike angrep fra bosetternes side. 

Det samme rapporteres også i rapporten fra US State Department: 

“Settlers committed violent acts against civilian Palestinians with 

reportedly little or no intervention by Israeli security forces.”16
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3.2. Menneskerettighetssituasjonen i de   
okkuperte områdene

Selv om sikkerhetssituasjonen generelt sett har bedret seg, er det 

mye som tyder på at menneskerettighetssituasjonen er forverret. 

Palestinere utsettes fortsatt for menneskerettighetsovergrep ikke 

bare fra israelske sikkerhetsstyrker og bosettere, men også fra 

selvstyremyndighetene på henholdsvis Vestbredden og i Gaza. I 

tillegg til ikke å være i stand til å gi effektiv beskyttelse, er selv-

styremyndighetene ofte selv overgripere som palestinske asyl-

søkere flykter fra.

Utbredte israelske overgrep 
Selv om det har vært en viss forbedring, er overgrep mot pale-

stinere begått av den israelske okkupasjonsmakten og spesielt 

sikkerhets styrkene (IDF,) fremdeles ganske utbredt. De mest syn-

lige overgrepene skjer i forbindelse med passeringene gjennom de 

israelske kontrollpostene. Der kan palestinere bli utsatt for trakas-

sering, intimidering og vold. Det skjer også tilfeller av drap ved 

slike  kontrollposter. De sterke restriksjonene på bevegelsesfriheten 

på et relativt lite område som Vestbredden gir en følelse av å leve i 

et stort fengsel med fangevoktere overalt.

Utover dette, handler de israelske overgrepene stort sett om ut-

strakt bruk av forvaring, som for eksempel fengsling opp til seks 

måneder uten fremstilling for domstol og konfiskering av  eiendom. 

Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om utbredt mis-

handling og tortur i varetekt. Det er liten vilje hos den  israelske 

påtalemyndigheten til å etterforske eller straffe rapporterte over-
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grep begått av medlemmer av sikkerhetsstyrkene. Israelske 

sikkerhets styrker forfølger dem de oppfatter som ekstremister, og 

i denne kampen kan også deres familiemedlemmer bli utsatt for 

overgrep.17 Slike tilfeller av ”avledet forfølgelse” skjer også fra de 

palestinske myndighetenes side.18

Den palestinske uavhengige menneskerettighetskommisjonen sier 

at israelske soldater forsøker å rekruttere unge palestinere til å sa-

marbeide med israelsk etterretning: ”De lover dem ting, men deres 

liv er i fare. Når de får problemer, er de ikke velkomne. Israelerne 

gir dem ingen beskyttelse”.19 

Overgrep mot fanger 
De israelske sikkerhetsstyrkene driver utstrakt bruk av det de  kaller 

administrativ forvaring. Dette innebærer fengsling uten frem-

stilling for domstol. Etter at blant annet B’Tselem og HaMoked 

har satt fokus på dette i Israel, har IDF gjort noe mindre bruk 

av dette virkemiddelet, men problemet er der likefullt. I oktober 

2010 offentlig gjorde disse to organisasjonene en felles rapport om 

sikkerhetsstyrkenes behandling av fanger i Petach-Tikva avhørs-

senter. Metodene som brukes her er de samme man har fordømt 

amerikanske myndigheter for i Irak og på Guantanamo. Fangene 

får ikke vite hvorfor de er innbrakt og de får ikke vite hvor lenge 

de skal holdes. Fangene blir holdt i vindusløse celler og ventila-

sjonen stilles inn på enten veldig varmt eller veldig kaldt. Det 

 kunstige lyset står på døgnet rundt, slik at fangene mister følelsen 

av dag og natt, de fratas søvn og de holdes isolert hele eller deler 

av  fengslingen. Under avhør blir fangene stroppet fast til en stol i 

ukomfortable stillinger uten mulighet til å røre på seg. Slik blir de 
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sittende i  timevis. De blir utsatt for trusler og det er rapportert at 

sikkerhets styrkene har brukt familiemedlemmer som ledd i disse 

truslene.

Metodene som brukes i dette fengselet følger en manual CIA 

 utviklet for bruk i Latin-Amerika på sekstitallet. Metoder israelsk 

høyesterett har vurdert som ulovlige. Metodene er grusomme, 

 inhumane og nedverdigende. Likevel fortsetter sikkerhetsstyrkene 

å benytte dem.

Diskriminering 
I de israelsk-kontrollerte områdene praktiseres et system med to for-

skjellige lovverk. Israelske bosettere er underlagt israelsk sivilrett. 

Palestinere i de samme områdene er underlagt israelsk militær rett. 

Dette gir seg blant annet utslag i ulik behandling av mindreårige. 

Et eksempel nevnt av organisasjonen B’Tselem:  Dersom 15-åringer 

fra en bosetting og 15-åringer fra en nærliggende palestinsk lands-

by kaster stein mot hverandre og forårsaker skade, vil en israelsk 

15-åring etter israelsk sivilrett være under den straffe rettslige lav-

alder, og derfor ”slippe unna”. I militærrett eksisterer ikke begrepet 

mindreårig, og en palestinsk 15-åring risikerer derfor å bli straffe-

forfulgt som voksen. Det er et stort antall mindreårige palestinere 

som er fengslet for slike forhold. Det er blitt rapportert at bosettere, 

særlig i Hebron, bevisst benytter seg av mindreårige i aksjoner som 

har som mål å trakassere palestinere, som steinkasting og hærverk 

på palestinsk eiendom.20

En rapport utarbeidet av B’Tselem fra desember 2010, om politiets 

behandling av mindreårige steinkastere ved bosettingen Silwan, 

bekrefter dette bildet. I løpet av ett år ble 81 mindreårige  arrestert 
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i dette området. Politiet gikk inn i husene om natten og arrestere 

barna mens de sov. Det er rapportert om vold mot barna under 

arresta sjoner og avhør. Foreldrene blir nektet å være tilstede, og 

det rapporteres at politiet har tatt fire barn under 12 år inn til avhør. 

12 år er den kriminelle lavalderen i Israel.

Klager mot politiets opptreden har blitt avvist, og påtale-

myndighetene har ikke tatt noen initiativ til å følge opp noen av de 

sakene som har blitt anmeldt.21 

Daglige trakasseringer fra bosettere på Vestbredden
Bosettere kontrollerer over 40 prosent av Vestbredden. Sikkerhets-

barrieren (muren) settes opp på en slik måte at mange av de større 

bosettingene lengst vest på Vestbredden ”innlemmes” til vestsiden 

av barrieren. I tillegg er svært mye (60 prosent) av Vestbredden 

 definert som C-område, det vil si fullstendig kontrollert av Israel 

(en del bosettinger ligger i C-områder). Palestinere i disse om-

rådene blir utsatt for overgrep og trakasseringer fra bosetterne. De 

blir fordrevet fra sine eiendommer, og i enkelte tilfeller har det gått 

så langt at bosetterne har drept palestinere. IDF viser liten eller 

ingen vilje til å beskytte palestinere mot disse overgrepene.

Eksempler på hva begrepet ”trakassering” omfatter, finnes 

på hjemmesiden til B’Tselem: http://www.btselem.org/english/

About_ BTselem/Index.asp. Denne israelske menneskerettighets-

organisasjonen har et pågående prosjekt som innebærer utdeling 

av digitale videokameraer til palestinere på Vestbredden og Gaza. 

Ved hjelp av disse kameraene har bosetteres og IDFs overgrep mot 

sivile palestinere blitt godt dokumentert de siste par årene.
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Av de store byene på Vestbredden er situasjonen i Hebron verst 

når det gjelder trakassering fra bosetternes side. 17. august 2010 

ble NOAS tatt med på en omvisning i byen av TIPH og så da de 

meget vanskelige levevilkårene for palestinere i den såkalte H2- 

sonen av byen. Palestinerne lever i en konstant utsatt situasjon. Det 

er ingen som beskytter dem fra angrep og daglige trakasseringer 

fra bo setterne. Deres bevegelsesfrihet er så begrenset at tilgang til 

mange nødvendige tjenester er enten umulig eller forbundet med 

stor risiko.

Selv om det har vært en viss forbedring de siste to årene i forhold 

til menneskerettslige overgrep mot palestinere fra israelske 

sikkerhets styrker og bosettere, er situasjonen grunnleggende lik 

det den har vært. Det ble fra flere av våre respondenter hevdet at 

forbedringene kun er tilsynelatende. Under overflaten ulmer det, 

og konflikten kan eskalere når som helst. 
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Overgrep begått av palestinske myndigheter 
De inter-palestinske forholdene har blitt mye verre etter valget 

i 2006, og den sterke politiske splittelsen er en viktig årsak til 

menneskerettighets bruddene i de palestinske områdene.

En av respondentene (ICG) karakteriserte både Gaza og Vest-

bredden som politistater. Gaza har fått et totalitært styre og 

 Vestbredden har et autoritært styre. Hamas har liten legitimitet i 

Gaza. Fatah har tilsvarende liten legitimitet på Vestbredden selv 

om selvstyreregimet tross alt har forbedret situasjonen på flere 

 områder, herunder den økonomiske.22

I Gaza har Hamas tatt full kontroll. De har i stor grad avvæpnet 

alle konkurrerende grupperinger. Det er spesielt grupper og enkelt-

personer som kan knyttes til Fatah som er utsatt. Man har benyttet 

utstrakt bruk av såkalt administrativ forvaring og internering uten 

fremstilling for domstol. Det er meldt om mishandling og tortur. 

Mennesker mistenkt for å være kollaboratører har blitt henrettet, 

en del i etterkant av rettssaker, men like ofte uten. Utenomrettslige 

henrettelser er riktignok ikke lenger like vanlig.

Den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden (PA) er 

dominert av Fatah. De har på samme måten som Hamas i Gaza 

skaffet seg full kontroll i sine områder. Fatah har gjennomført en 

”utrenskningskampanje” mot sine politiske motstandere. Også 

PA har stort sett avvæpnet konkurrerende grupperinger. Spesielt 

 islamister av alle avskygninger har vært utsatt. Det meldes om 

utstrakt bruk av administrativ forvaring og om mishandlinger og 

tortur i fengslene. Det meldes dessuten om manglende respekt 

for domsavgjørelser. Dersom domstolen krever løslatelse av en 

fange, vil PA ofte finne på et nytt påskudd for videre fengsling. 
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Personer som oppfattes som motstandere av Fatah blir utsatt 

for ”yrkes forbud.” Dette  betyr at de blir nektet eller fratatt nød-

vendig sikkerhets klarering eller adferdsattest som er nødvendig 

for ut øvelsen av mange jobber, særlig i det offentlige. Av samme 

årsak utøver journalister streng selvsensur. Journalister, intellekt-

uelle og andre som oppfattes som politiske motstandere er blant 

de  gruppene som er mest utsatt for fengsling og overgrep. PA 

 vurderes som gjennomkorrupt, noe som er hovedårsaken til den 

politiske  organisasjonens manglende legitimitet blant folket på 

Vest bredden. Det har blitt gjennomført  enkelte tiltak og re former 

for å få bukt med korrup sjonen, men disse i følge ICG hjulpet lite, 

siden utgangspunktet er så dårlig. Kontoret til den palestinske 

uavhengige menneske rettighetskommisjonen i Nablus forteller om 

at de får mange klager fra personer som på ulike måter utsettes for 

menneskerettighets brudd fra palestinske myndigheter. Det gjelder 

både inn skrenkningen av ytringsfriheten, varetektsfengslinger i 

strid med loven, tortur, forfølgelse av familiemedlemmer, korrup-

sjon etc.23 

Kollaboratører
I følge både Landinfo og flere vi har snakket med, er de som mis-

tenkes for å være kollaboratører en utsatt gruppe i de palestinske 

områdene. Kollaboratør er i denne sammenhengen palestinere 

som på en eller annen måte samarbeider med okkupasjons makten 

Israel, og ved dette anses å forråde sitt folk. Dette samarbeidet kan 

være frivillig, men skjer som regel etter press, for eksempel fra 

 israelske etterretningsorganisasjoner.
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Det er i dag ikke vanlig å få dødsstraff for kollaboratørvirksomhet på 

Vestbredden. Men i Gaza ble en dødsdom eksekvert senest høsten 

2010. Straffen for kollaboratører varierer fra å bli sosialt utstøtt, via 

vandalisering av eiendom, til voldshandlinger og fengsling, alt etter 

hvor alvorlig kollaboratørens virksomhet vurderes å være.

Israel har hatt en praksis som går på å gjenbosette kollabora-

tører inne i Israel. Dette er i dag mindre utbredt, og ifølge al-Haq 

 risi kerer kollaboratører i dag å bli overlatt til sin egen skjebne av de 

israelske sikkerhetsmyndighetene etter at de har blitt eksponert.24 

Også organisasjonen B’Tselem sier at kollaboratører helt klart lever 

med en risiko for å miste livet. Blir situasjonen forverret kan de 

være blant de første som utsettes for angrep. 

Avledet forfølgelse 
Både Al Haq og den palestinske uavhengige menneskerettighets-

kommisjonen (The Palestinian Independent Commission for 

 Human Rights) i Ramallah og Nablus, opplyser at det er  vanlig 

med såkalt avledet forfølgelse, både i Gaza og på Vestbredden. 

Slekt ninger til personer som er i myndighetenes søkelys kan bli 

 arrestert, miste jobbene sine eller på andre måter utsettes for 

 trusler eller  intimidering.25 NOAS har fått opplyst av Landinfo at 

de har fokusert på dette fenomenet under deres siste reise til pale-

stinske  områder, og at en rapport vil bli publisert i løpet av februar 

2011.26
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3.3. Den humanitære situasjonen

Vestbredden 
Den humanitære situasjonen på Vestbredden er noe forbedret de 

siste årene. Dette skyldes blant annet at det er blitt noe  lettere å 

bevege seg der. Det har vært et visst økonomisk oppsving,  særlig i 

byene i de såkalte A-områdene. Levestandarden har særlig i  byene 

økt betydelig. For palestinere i B og særlig C-områder er det lite 

 endring. Den israelske okkupasjonsmakten legger  hindringer i  veien 

for normal livsutfoldelse og muligheter for nærings virksomhet for 

beboerne i disse områdene.

I Human Rights Watch sin årsrapport for 2011 står det:

As of October Israeli authorities had demolished 285 Pale

stinian homes and other buildings in the West Bank (includ

ing East Jerusalem), displacing 340 people, on the grounds 

that the structures were built without permits; in practice 

such  permits are almost impossible for Palestinians to  obtain, 

whereas a separate planning process available only to  settlers 

grants new construction permits much more readily. Israeli 

 authorities repeatedly demolished the community of alFarsiye 

in the northern Jordan Valley, displacing approximately 113 

people for living in a “closed military zone.” Some of the dis

placed families had been living there since at least the 1960s. 

[…]

Israel continued construction of the wall or separation  barrier. 

Some 85 percent of the barrier’s route falls within the West 

Bank, placing many settlements on the “Israeli” side of the 
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 barrier. The barrier’s confiscation of private land separated 

many farmers and pastoralists from their lands.27

I Amnesty Internationals rapport for 2010 bekreftes det samme 

bildet:

Israeli forces continued to impose severe restrictions on 

the movement of Palestinians in the Occupied Pale stinian 

 Territories (OPT) throughout 2009, hampering access to 

 essential services and land. [...]

Israeli forces continued to forcibly evict Palestinians, demolish 

their homes and expropriate their land in the occupied West 

Bank, including East Jerusalem, while allowing Israeli settle

ments to expand on illegally confiscated Palestinian land. [...]

Restrictions in the West Bank 

Israel’s 700km fence/wall in the West Bank, which separates 

many Palestinians from their land, jobs and relatives, com

bined with long curfews, around 600 Israeli checkpoints, 

roadblocks and other closure obstacles, continued to disrupt 

the ability of Palestinians to access basic services, including 

educational and health facilities.

Right to water 

Israel continued to deny Palestinians in the OPT fair access to 

adequate, safe water supplies, hindering social and economic 

development and posing threats to health, in violation of its 

responsibilities as the occupying power. Palestinian water 

consumption barely reached 70 litres a day per person – well 



     

below the WHO’s recommended daily minimum of 100 litres. 

Israeli daily per capita consumption was four times higher. 

The Israeli army repeatedly destroyed rainwater harvesting 

cisterns used by Palestinians in the West Bank on the grounds 

that they had been built without permission.28

Gaza 
Kilder vi har snakket med har beskrevet den humanitære 

 situasjonen i Gaza som prekær, på grunn av den israelske blokaden 

og mangelen på forsyninger av mat og medisiner. Store deler av 

befolk ningen lever på et eksistensminimum.

Representanter for menneskerettighetsorganisasjoner som vi 

snakket med i Israel og Vestbredden uttrykte forbauselse over at 

norske myndigheter avslår asylsøknader fra Gaza. Det hevdes at 

den samlede situasjonen med hensyn til sikkerhet, menneske-

rettigheter og den humanitære situasjonen til sammen gjør det 

umulig å anbefale retur dit.

På grunn av blokaden av Gazastripen er det umulig å reparere 

ødeleggelsene etter krigen. B’Tselem trakk frem eksempelet med 

strømforsyningen i området. Det meste av strømforbruket ble før 

krigen dekket av et oljefyrt kraftverk. Det var gammelt og neds-

litt, og hadde problemer med regularitet i strømforsyningen. 

 Under krigen ble kraftverket sterkt skadet. Det har vist seg svært 

vanskelig å få inn reservedeler og drivstoff, slik at Gaza nå er uten 

strøm forsyning i opp til 16 timer i døgnet. Det ble spesielt uttrykt 

be kymring over hva dette har å si for dem som er avhengig av 

 medisinsk behandling.
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Videre fører ødeleggelsene under krigen til at rensing av drikkevann 

og kloakk har sluttet å fungere. Dette fører til at urenset kloakk ren-

ner ut i havet, og at drikkevannskvaliteten nå er langt under krav 

om renhet i henhold til helsestandarder. I en nylig utgitt rapport 

skriver B’Tselem at 95 prosent av drikkevannet i Gaza er udrikkelig. 

Forurensningen av vannet gir særlig barn store helseplager. Det 

anslås at 40 prosent av sykdommer i området kan tilskrives  dårlig 

drikkevann. 20 prosent av familiene i Gaza har minst ett barn med 

alvorlig diaré, og FN anslår at 12 prosent av dødsfall i Gaza kan 

tilskrives det dårlige drikkevannet. Med en arbeidsløshet på 39 

prosent har ikke flertallet av innbyggerne i Gaza råd til å kjøpe rent 

drikkevann dersom det skulle være å oppdrive.

FNs fact-finding mission til Gaza har dokumentert at IDF  bevisst 

og planmessig ødela sivil infrastruktur i Gaza, så som skoler, 

kraftverk, vannrenseanlegg, kloakkanlegg og bygninger som huset 

sivil administrasjon. Videre har de israelske militære myndighetene 

angrepet og ødelagt møller, veksthus, gårder og andre fasiliteter 

for matproduksjon. FNs fact-finding mission konkluderer med at 

svært mange av de militære angrepene i Gaza ble gjort med den 

hensikt å frata den sivile befolkningens muligheter for levebrød og 

selvberging.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen vurderer den humanitære 

situasjonen i Gaza slik:

Despite the easing of certain restrictions on imports to the 

Gaza Strip, the ICRC continues to call for a lifting of the 

 closure, imposed in 2007, which has caused immense damage 

to all sectors of economic activity and health care. This has led 

43



     44

to unemployment, poverty and increased suffering for the sick. 

Because the closure punishes the whole population, the ICRC 

considers it to be a collective punishment and therefore a viola

tion of IHL.

Stocks of essential medical supplies are at an alltime low in 

Gaza and certain disposable items needed for normal health 

care are not available. The situation is aggravated by the 

 unstable power supply, which interrupts treatment. The ICRC 

provides what supplies it can but maintains that humanitar

ian aid alone cannot solve the dire humanitarian situation in 

Gaza. 29

Wikileaks-dokumenter viser hvordan Israel planla at 1,5 millioner 

palestinere i Gaza skulle holdes «på kanten av stupet» gjennom 

økonomiske sanksjoner.30
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3.4. Praksisen med intern-flukt

Retten til å få asyl gjelder ikke dersom det er mulig å skaffe seg 

beskyttelse innenfor eget land. For at alternativet om internflukt 

skal være aktuelt, oppstilles tre vilkår: Internfluktstedet må være 

trygt, det må være tilgjengelig og det må ikke være urimelig å bli 

henvist dit. At stedet skal være tilgjengelig innebærer at det må 

være praktisk mulig å komme seg dit og at reisen ikke går  gjennom 

områder som er så utrygge at man utsettes for fare. I norsk lov 

reguleres internfluktalternativet av utlendingsloven § 28 femte 

ledd og utlendings forskriften § 7-1. Tradisjonelt skulle det mindre 

til for å vurdere at en henvisning til internflukt som urimelig enn 

kravene for å få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. 

Som et ledd i regjeringens innstrammingspakke i 2008, ble dette 

utgangspunktet endret. Terskelen for hva som anses som urimelig 

internflukt ble lagt betydelig høyere. Dette har ført til at pale stinske 

asylsøkere i mye større grad har blitt henvist til internflukt på Vest-

bredden.

Fra Gaza til Vestbredden? 
Spørsmålet om muligheter for internflukt innenfor Det pale stinske 

området ble tatt opp med våre respondenter. Muligheten for å flytte 

til Vestbredden, dersom man flykter fra Gaza, er ikke  realistisk. 

Kilder vi har snakket med, forteller at dersom man er folke registrert 

i Gaza vil man ikke få tillatelse til å etablere seg på Vestbredden. 

Det har riktignok vært gitt slike tillatelser i enkelte tilfeller. Dette 

gjelder imidlertid kun høytstående medlemmer av Fatah, som  etter 

Hamas’ maktovertakelse i Gaza har flyttet til Vestbredden. For 

vanlige borgere av Gaza vil ikke internflukt til Vestbredden være 
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aktuelt. Israel innførte i 2007 et system med oppholdstillatelser på 

Vestbredden for palestinere folkeregistrert i Gaza. Dette innebærer 

at om man er registrert i Gaza og blir stoppet for kontroll på Vest-

bredden, risikerer man deportasjon til Gaza.31 

Intern flytting på Vestbredden? 
Flytting internt på Vestbredden med etablering andre steder enn 

der man opprinnelig kommer fra, er teoretisk mulig for enkelte.

Det er ingen formelle restriksjoner i forhold til å bosette seg 

 andre steder enn der man opprinnelig stammer fra. Det er altså 

 teoretisk mulig å flytte mellom et A-område til et annet A-område. 

 Representanten for Al Haq sa det slik: ”In theory this can happen. 

In real life it is not an option.” Dette begrunnes hovedsakelig med 

at den palestinske befolkningen er organisert etter klan- og familie-

forhold. Klanene er stedbundne. Familien hjelper sine medlemmer 

med sted å bo, arbeid etc. dersom det skulle være nødvendig og 

dersom man har ressurser til å hjelpe. Denne formen for hjelp vil 

uansett være av midlertidig karakter.

Skulle noen flytte fra for eksempel Hebron, hvor ens egen klan 

stammer fra, til for eksempel Ramallah, hvor man ikke har  familie/

klan, er man fullstendig overlatt til seg selv. Det er ingen sosiale 

ytelser eller hjelpetiltak for palestinere i en slik situasjon. Man 

må skaffe seg arbeid for å kunne betale husleie, og uten hjelp fra 

 familie eller nettverk er det bortimot umulig å skaffe seg arbeid. 

Arbeidsledigheten er på 40 prosent, og korrupsjon og nepotisme 

er et stort problem. Dessuten er leiekostnadene høye på steder som 

Ramallah.32
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I tillegg til disse problemene, vil negative sosiale stigma følge en 

slik flytting. Det er i liten grad sosialt akseptert å gi opp hus og heim 

og flytte. Dette gjelder spesielt dersom det for eksempel er   israelske 

bosettere som er årsaken til at man rømmer. Rømmer man uten-

lands er det ens egen sak. Å gi etter for israelerne og flytte til et 

 annet sted i det palestinske området er ikke sosialt akseptert.

Det vil ikke være mulig å flytte til områder som er definert som 

B  eller C-områder. Det er kun palestinere som er folkeregistrert i 

disse områdene som får tillatelse til å bo og oppholde seg på disse 

områdene. Israelske sikkerhetsmyndigheter vil ikke tillate bo-

setting i B og C-områdene, som de kontrollerer. Det er med andre 

ord kun mulig med internflytting i A-områder, som utgjør ca 20 

prosent av Vestbredden.

For noen kan internflukt til eksempelvis Ramallah likevel være et 

reelt alternativ. Dette vil gjelde personer med både høy kompetanse 

og gode forbindelser til de palestinske myndighetene.

Foto: Sylo Taraku, NOAS



     

3.5. Praksis i andre europeiske land

Det utøves varierende praksis overfor palestinske asylsøkere i for-

skjellige europeiske land. Flere land har en mer liberal praksis enn 

Norge. Her er noen eksempler på praksis i andre land: 

Spania 
Spanias praksis er lik den Norge hadde før innstramningen: Alle 

palestinske asylsøkere fra Gaza og Vestbredden får beskyttelse 

 såfremt de kan dokumentere at de kommer fra disse områdene. 

Asylsøknadene fra Vestbredden blir behandlet på individuelt 

grunnlag. De får enten flyktningstatus eller subsidiær beskyttelse. 

De fleste fra Gaza får flyktningstatus, kun i svært få tilfeller gis det 

subsidiær beskyttelse. Det sier seg selv at internfluktalternativet 

ikke benyttes. Når det gjelder statsløse palestinere utenfor pal-

estinske områder, blir de fleste saker avvist.33 

Belgia 
Belgia har en differensiert asylpraksis når det gjelder asylsøkere 

fra Gaza og Vestbredden. Asylsøkere fra Gaza blir enten  anerkjent 

som flyktninger i flyktningkonvensjonens forstand eller får 

 subsidiær beskyttelse. De få som får avslag, gjør det fordi belgiske 

myndigheter tviler på at de kommer fra Gaza. Det er få asylsøkere 

fra Vest bredden og NOAS har ikke lykkes å skaffe noen statistikk for 

denne gruppen. Vi har likevel fått opplysninger om at Belgia ikke 

bruker internflukt-alternativet overfor denne gruppen.  Heller ikke 

Belgia gjennomfører tvangsreturer til de palestinske områdene.34 
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Sverige 
I følge tall fra UNHCR, har Sverige i 2009 tatt i mot 1.556 stats løse 

asylsøkere. De fleste var palestinere. Av disse fikk 895 sine  søknader 

realitetsbehandlet i Sverige. 42 prosent av sakene ble  innvilget, 

resten ble avslått. Som Norge har også Sverige tidligere gitt generelt 

vern til palestinere fra Gaza og Vestbredden. Men  etter å ha stram-

met inn praksisen vurderes behov for beskyttelse på  individuelt 

grunnlag. I en uttalelse på det svenske  Migrationsverket sine nett-

sider skriver myndighetene at de nå har innført  iverksettelsesstopp 

for avvisninger og utvisninger til Gaza på ubestemt tid på grunn av 

urolighetene i Egypt. 35 

Nederland 
Nederland har ikke etablert en egen praksis for denne gruppen 

siden det kommer svært få asylsøkere fra de palestinske områdene. 

Sakene vurderes på individuelt grunnlag, og det stilles strenge krav 

til avklaring av identitet.36 

Kypros 
Vi har ikke oppdatert vedtaksstatistikk når det gjelder Kypros, men 

UDI skriver følgende i sitt brev av 3.4.2009 til departementet:

Av de sakene som ble behandlet på Kypros i 2007 og frem til 

mars 2008 fikk 82% innvilget sine søknader. Tallet inkluderer 

både asyl og subsidiære tillatelser. Kypros har ikke besvart 

spørsmål om retur av palestinere til Vestbredden og Gaza.
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Kypros gir subsidiær beskyttelse til alle palestinere som sann

synliggjør sin identitet og tilknytning til Vestbredden og Gaza, 

og som ikke fyller vilkårene for asyl i medhold av Flyktning

konvensjonen og nasjonal lovgivning.

Sveits 
NOAS„ søsterorganisasjon Swiss Refugee Council har på vegne av 

NOAS tatt kontakt med Swiss Federal Office for Migration (FOM) 

for å spørre om praksisen vedrørende palestinske asylsøkere. FOM 

hadde ingen vedtaksstatistikk å vise til, men opplyste at palestinere 

ikke får automatisk beskyttelse bare fordi de kommer fra okkuperte 

områder. Innvilgelsesnivået er ikke høyt. Mange av anførslene 

anses ikke som sterke nok og mange av asylforklaringene anses å 

mangle troverdighet. Sveits praktiserer imidlertid ikke intern  flukt-

alternativ for palestinske asylsøkere. Generelt anser ikke FOM 

 internflukt innen Vestbredden som et alternativ. Dersom en person 

er forfulgt på Vestbredden, for eksempel av Fatah, kan han eller 

hun vanligvis ikke unngå denne forfølgelsen ved å forflytte seg til et

annet sted på Vestbredden. Når det gjelder retur, har Sveits de  siste 

tre årene gjennomført kun tre returer til Vestbredden, én hvert år. 

Utover det har myndighetene i Sveits ikke hatt muligheter til å 

gjennomføre tvangsreturer til Vestbredden eller Gaza. 

Storbritannia 
Til tross for at myndighetene i Storbritannia anerkjenner den 

vanskelige humanitære situasjonen i de palestinske områdene, 

regnes ikke dette alene som tilstrekkelig grunnlag for asyl. Fatah-

tilhengere som bor på Gaza-stripen og er forfulgt av Hamas, eller 
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Hamas-tilhengere på Vestbredden som kan bevise at de er forfulgt 

av selvstyremyndighetene der, vil ha muligheter for å få innvilget 

asyl.

Asylsøknadene behandles ut fra individuelle kriterier, og praktiske 

problemer ved retur blir ikke tatt med i behandlingen for  innvilgelse 

av asyl. Dette rammer særlig statsløse palestinere. Til tross for at 

flyktningkonvensjonen legger til grunn at staten asylsøkeren retur-

neres til må ha evne og vilje til å beskytte sine borgere, ser ikke 

Storbritannia statsløshet som et hinder for retur:

On the question of returnability, we informed the parties that, 

in our view, pursuant to the recent judgment of the Court of 

Appeal in Gedow and Others v Secretary of State for the Home 

Department [2006] EWCA Civ 1342, the precise method of 

 return is not a matter which needs concern us… 37

Når det gjelder enslige mindreårige palestinere følges generell prak-

sis for enslige mindreårige i Storbritannia. For at disse skal kunne 

returneres forutsettes det at de tas imot av forsørgere. På grunn 

av mangelfull informasjon om situasjonen for enslige  mindreårige 

ved ankomst til de palestinske områdene, er ikke disse forholdene 

oppfylt. Enslige mindreårige blir derfor gitt midlertidig oppholds-

tillatelse.

I løpet av våren eller sommeren 2011 vil Badil Resource Center 

utarbeide en oppdatert rapport om behandling av palestinske flykt-

ninger i Europa. I rapporten vil de gi en oversikt over praksisen 

overfor denne gruppen i ulike land.38 Foreløpig tyder alt på at en 

rekke europeiske land har en langt mer liberal praksis enn Norge. 



     

Dette gjelder spesielt Spania, Belgia, Italia og Kypros, men også 

Sverige og Finland på grunn av midlertidige tillatelser de gir til 

pale stinske asylsøkere.39

3.6. Returmuligheter

I norsk rett er spørsmålet om retur i utgangspunktet skilt fra 

 vurderingen av om det finnes et beskyttelsesbehov eller sterke 

menneskelige hensyn. Dette betyr at en søker vil få avslag dersom 

det ikke foreligger grunnlag for opphold, uavhengig av hvordan 

mulighetene er for å returnere. I 2007 ble det imidlertid innført 

en bestemmelse som ga mulighet for å innvilge oppholds tillatelse 

 dersom retur ikke lar seg gjennomføre selv om søkeren sam-

arbeider. Denne bestemmelsen er videreført i det nye lovverket og 

er nå regulert i utlendingsforskriften § 8-7. For å få tillatelse etter 

denne bestemmelsen kreves det medvirkning til å avklare identitet 

og til å skaffe reisedokumenter. Praktiseringen av denne bestem-

melsen er svært streng, og det er veldig få, om noen, som har fått en 

tillatelse på dette grunnlaget.

Det er per i dag ikke mulig å forutsette at retur til Gaza skal være 

mulig, selv ikke med fullt samarbeid fra den enkelte. Retur til Gaza 

er i teorien ikke umulig i alle tilfeller. Men retur byr på så store 

vanskeligheter og vil i så stor grad bero på tilfeldigheter og flaks, at 

det ikke kan forventes av den enkelte at dette skal kunne gjennom-

føres. International Organization for Migration (IOM), som bistår 

personer som ønsker å returnere frivillig til sitt hjemland, har  ingen 

muligheter til å hjelpe personer som vil returnere til Gaza:
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IOM is unable to provide any return assistance to Palestinians 

wishing to return to Gaza. The reason being that the border 

 between Egypt and Gaza is not open regularly which means 

that we cannot get approval for transit through Egypt.40

Så lenge denne situasjonen vedvarer bør man også vurdere bruken 

av bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-7 for personer fra 

Gaza. 

Retur til Vestbredden 
International Organisation for Migration (IOM) melder at det ikke 

innebærer store vanskeligheter å assistere frivillig retur til Vest-

bredden. Ifølge dem har 64 statsløse palestinere reist hjem frivillig 

i løpet av 2010.

IOM assist Palestinians who wish to return to West Bank. In 

case they have valid passport and Palestinian national ID 

card, we assist them through Jordan and further to the West 

Bank. (Ibid)

Politiets Utlendingsenhet (PU) har ikke foretatt noen tvangsreturer 

verken til Gaza eller Vestbredden. De sier at det kan være vanskelig 

å få til disse tvangsreturene, men at det arbeides med å få til en 

returavtale med israelske og palestinske myndigheter. Det er ikke 

kommunisert noe om når en slik avtale eventuelt vil kunne være 

på plass. 
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Retur til Gaza 
Det er ikke mulig for IOM å assistere ved eventuell frivillig  retur til 

Gaza. Selv om grensen mot Egypt, ved Rafah, sporadisk er åpen, 

er regulariteten for liten til at IOM kan benytte Rafah som grense-

passering. Videre rapporterer IOM at egyptiske myndigheter i 

liten grad samarbeider ved slik retur. En eventuell frivillig retur 

 gjennom grensepasseringen ved Rafah er avhengig av at egyptiske 

myndigheter tillater transitt. Dette skjer ikke i dag.

PU gjennomfører ikke tvangsretur til Gaza, og har ingen planer om 

å forsøke dette i overskuelig fremtid.

I 2010 har politiet til sammen uttransportert 4.615 personer med 

ulovlig opphold i Norge. Ingen har blitt tvangsreturnert til Gaza 

eller Vestbredden. Politiets utlendingsenhet opplyser imidlertid at 

de har ledsaget to frivillige returer til Vestbredden. 41

Foto: Sylo Taraku, NOAS
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