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4. Migrationsöverdomstolen bestämmeratt ersättning ska betalastill

Erik Göthe som offentligtbiträde med 6871 kr, varav 5 497 kr för

arbete och 1 374 kr rör mervärdesskatt.
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YRKANDEN M.M.

1. Moalim Mohamed Ahmed

Moalim Mohamed Ahmed överklagar migrationsdomstolens domoch

yrkar att han ska beviljas uppehållstillstånd. Somgrundför yrkandet

anförs i huvudsak följande.

Det har inträffat drastiska försämringar av säkerhetsläget i Mogadishu

och södra Somalia under senare tid. Våldethar ökat i omfattning och

brutalitetunder 2008 med laglöshet och frilansande milisgrupper.

Traditionella system för klanskydd har brutit samman på många håll och

alla parter i konflikten har gjort sig skyldigatill övergrepp. Den

somaliska koalitionsregeringen stöds inte av upprorsgruppen al Shabaab,

som är militärt överlägsen i hela södra Somalia. Konflikterna kommer i

framtiden att brutaliseras och skärpas snarareän biläggas.

Hans fruktan handlar också om att han kommer att dödasav den liga som

tagit överhans affärom han återvänder till Mogadishu.

Ligamedlemmama är medvetnaom att han, om det skulleske en

normalisering av förhållandena i staden, kan göra anspråk på att få

tillbakasin egendom och att de då kan fråntasvad de tillskansat sigoch

kanske straffas. Fråganom han löperen verkligrisk att dödas eller lida

allvarlig skada, omhan återvänder till Mogadishu, kan inte ses avskilt

från de personliga förhållanden som han lämnatbakomsig vid sin flykt.

Det bör krävas mindre i frågaom personlig hotbild mot en asylsökande

när det våldsläge han eller hon ska återvända till är allvarligare.

Situationen i dagens Mogadishu kännetecknas av väpnad konflikt. Om

konflikten har lagt sig i någraperioderefter inbördeskrigets utbrotti

börjanav 1990-talet, så har den i vart fall för närvarande tagit ny fart.

Sommedlemaven minoritetsklan är han allmäntsett i inbördeskrigets

Somaliautsatt för fara att bli föremål för övergrepp från olikabeväpnade
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milisgrupper utan att dessa i sin tur riskerarpåföljder. I den situation som

råder med ökadeväpnade konflikteri staden minskar inte utan ökar

risken för honomatt drabbas av övergreppliknandedem han utsatts för

tidigare. Då den banditligasom rånat honom på hans affär dessutom har

ett direkt intresseav att undanröjahonom, ökar risken ytterligare för att

han ska drabbas av övergrepp eller snarare för att han dödas av det skälet

att liganvill hindra honomfrån att göra anspråk på affären.

I det allmäntfarliga säkerhetsläge med väpnade strider som för

närvarande råder i Mogadishu möter han vid ett återvändande betydligt

större risk att den liga som rånat honom frestas att döda honom, eftersom

gärningsmännen vet att de kommerundan utan straff. De nu pågående

stridernagår långt utövervad som kan klassas som inre oroligheter eller

som endastutgör sporadiska eller isoleradevåldshandlingar.

Civilbefolkningen drabbas hårt och konflikten är så intensiv att ett

återsändande av asylsökande till Mogadishu, regionen kring huvudstaden

och större delen av södra Somaliaframstår som otänkbart. Han ska därför

beviljas uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap.

2 § första stycket2 utlänningslagen.

2. Migrationsverket

Migrationsverket bestriderbifall till överklagandet och anföri huvudsak

följandetill stöd för sin inställning.

En riktig slutsats rörandedet rådande läget i Mogadishukräveratt flera

faktorer bedöms. Av stor vikt är intensiteteni de förekommande

striderna. Fråga uppkommer även om vilken organisationoch strukturde

gruppersom företarvåldshandlingar har. Tätt sammanhängande härmed

är på vilket sätt och i vilkenutsträckning civilbefolkningen drabbas av

övergrepp till följd av det rådande säkerhetsläget. Av betydelse för

slutsatsenär ävenmot vilket geografisktområde bedömningen ska göras.
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a) Stridernas intensitet

Den första frågan är om säkerhetsläget är så allvarligt att intensiteten i

våldetuppnårkriterierna för väpnadkonflikt. Rådets direktiv

2004/83IEG av den 29 april 2004 om miniminormer för när

tredjelandsmedborgare eller statslösapersonerska betraktas som

flyktingar eller som personer som av andra skäl behöverinternationellt

skyddsamtom dessapersoners rättsligaställning och om innehållet i det

beviljade skyddet(skyddsgrundsdirektivet) angerför dennabedömning

att våldet ska varaurskillningslöst, vilket innebäratt det kan riktas mot

människor utanhänsyn till deraspersonliga situation. Situationen i

Mogadishu är spändpå grundav det nyligenändrade politiskaläget. Det

kaos som många bedömare befarade efter de etiopiska styrkornas uttåg

har uteblivit. Det förekommer dock sporadiska våldsdåd i Mogadishu.

Dessavåldsdåd är framför allt riktademot politiskamotståndare,

journalister, utländska hjälparbetare och Afrikanska unionens styrkor

(African UnionMission in Sornalia, AMISOM). Det förekommer också

sporadiska stridermellan olika klaner. Under 2009 års förstamånader

beräknas cirka40 000 civilaha återvänttill Mogadishu. Även dettatyder

på att intensiteten i striderna har reducerats. Intensiteten i striderna

uppnåri nuläget inte en sådannivå att det kan anses pågå en inreväpnad

konflikt. Inteheller finns det, utifråni nulägettillgänglig information,

grundad anledning att befaraen snar och drastiskökningav intensiteten i

konflikten.

b) Konfliktens karaktär

Den somaliska övergångstegeringens (Transitional Federal Government,

TFG)olikastyrkor- polisen, armenoch säkerhetstjänsten - är autonoma

i förhållande till TFGoch deras befälhavare uppträder mer ochmer som

krigsherrar och vägrar ansvarainförTFG:s ministrar. Ledarskiktet inom

den islamistiskt orienterade paraplyorganisationen för somaliska

oppositionsgrupper (Alliance for the Re-Liberation of Somalia, ARS)
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förefaller byggaupp en koordination med klanbaserade beväpnade

grupper. ARShar delats och dess Djiboutifalang (ARS-D) ingåri den nya

samlingsregeringen (Govemment of National Unity, GNU)som bildats

2009. ARS-D:s styrkor är allierade med rester av styrkornafrån Islamska

domstolarna (Union of IslamicCourts, UIe), men de senareagerar ibland

självständigt. ARS-D:s styrkorhar ännu inte förenats med TFG:s styrkor

utan de hållerolika delarav Mogadishu. PresidentSheikhSharifSheikh

Ahmed, tillikaledare för ARS-D, har kontroll över ARS-D:sstyrkor. Al

Shabaab bestårav fyra grupperingar som är starka i olika regioner i södra

och centralaSomaliaoch som har eget befål. Varje grupps befäl

kontrollerar sina styrkor. Det finns motstridigauppgifter om det är så att

de fyra grupperingarna står under ett befål eller inte.

Bedömningen av om det råderen inre väpnad konflikt i Mogadishu

försvåras av att den somaliska statenhar svårigheter att utöva den

kontroll över sitt territorium och sina styrkoren stat förväntas ha. Utöver

de våldshandlingar somär en direkt del av kampenmellan olika

grupperingar förekommer även övergrepp mot människor som snarare

kan betecknas som ren kriminalitet. I Somalia rar det i nulägetanses pågå

en konfliktmellanolikaväpnade grupper om makteni staten. Statenfår

anses vara representerad av TFG och ARS-D. TFG kan ännu idag inte

ansesha kontroll över sina väpnade styrkor. Det finns uppgifter om att

ARS-Dhar kontroll över vissa av sina styrkormen möjligen inte över

andra. Eftersom den somaliska staten är så svag att den inte ens kan antas

ha kontroll över sin polis,militäroch säkerhetstjänst får konflikten i

Somaliaanses pågå mellanolika väpnadestyrkorsom saknarstatlig

maktstruktur och statligmaktbefogenhet.

Vissa av de väpnade grupperna i Somalia har en tydlig organisation

medanandra är mer oorganiserade. Al Shabaab får bedömas ha

territoriell kontroll och en bas i södra Somaliafrån vilken gruppen kan

planeraoch utföramilitäraoperationer. 'Lex, ARS-D och Hazbal Islam

har kontroll över vissastyrkormen inte över andra.TFG kan inte
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bedömas ha sådankontroll. Det är tveksamt om de stridande parterna i

Somaliakan bedömas ha sådan organisation som krävs för att kunna

genomföra militäraoperationer och om de kan vara parter i en väpnad

konflikt.

c) Inverkan på civilbefolkningen

Civilbefolkningen i Somalla utsätts för många olikafaror. Konflikten är

ett problem. Andra problem är ren kriminalitet i konfliktens kölvatten,

som växer fram på grund av statens otillräcklighet i sin förmåga att

skyddacivilbefolkningen och bestraffabrott. Därtill kommer en

omfattande torkamed hungersnöd som följd. Flerahundratusen

människor har underåren 2007och 2008 lämnatMogadishu. Staden är i

vissa delarödeoch flyktingar har samlats utanför stadeni stora

flyktingläger. En del civilafrån Mogadishu lämnade underår 2008

stadennär stridigheterna var som mest intensivaoch återvände när det

var lugnare. Det finns uppgifter om att närmare40 000 civilaåtervänt till

de norra, tidigare övergivna delarnaav Mogadishu, under år 2009.

Mångacivilaär hårt drabbade, även om antaletcivilaoffer för konflikten

är förhållandevis begränsat. Civilbefolkningens umbäranden kan i sig

inte varatillräckliga för att det ska ansesråda väpnad konflikt i

Mogadishu.

d) Konfliktens geografiska utbredning

Konflikten i Somalia har åtminstone under år 2008 haft sin kärnai

Mogadishu. Övrigadelarav södraoch centralaSomalia påverkas

periodvis av konflikten men stridigheterna är varkeni intensitet eller

varaktighet så bestående i dessadelar att det där kan bedömas pågå en

väpnadkonflikt. Därtill kommer att säkerhetsläget i de norradelarna av

Somalia, Somaliland ochPuntIand, inte är påverkat av konflikten. Det

kan således inte bedömas pågåväpnadkonfliktellerandrasvåra

motsättningar i de norradelarna av landet.
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Det är inte möjligt att välja ut ett mycket begränsat område, såsom en

stad eller någrastadsdelar, ochhävda att det råder väpnad konflikt där.

Det går således inte att görabedömningen att det råderväpnad konflikt i

Mogadishu men inte i övrigadelar av södraoch centrala Somalia. Inte

hellerkan det vara rimligtatt kommatill slutsatsen att det råderinre

väpnadkonflikt i hela södraoch centralaSomaliaens om läget i vissa

begränsade delarav Mogadishu, seddaför sig, skulleansesuppfylla

samtligaövrigakriterier för en inre väpnad konflikt.

e) Sammanfattningsvis

Det pågårinte i någondel av Somaliaen inre väpnadkonflikt.

Uppehållstillstånd kan därförinte beviljas på den grunden. Däremot råder

det svåra inre motsättningar i Mogadishu. Detta är dock inteensamt

tillräckligt för att Moalim Mohamed Ahmedska ha rätt till skydd i

Sverige utan det krävs tillkommande individuella omständigheter som

ger stöd för antagandet att han riskeraratt drabbas av svåraövergrepp till

följd av motsättningarna. I dennadel har det inte tillkommit någotnytt i

överklagandet och Moalim Mohamed Ahmedkan alltså intebeviljas

uppehållstillstånd hellerpå dennagrund. Inte heller föreligger det

omständigheter somgör att uppehållstillstånd kan beviljas på någon

annan grund.

ÖVRIG UTREDNING I MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN

Utövervad parterna anförthar FN:s flyktingkommissarie, regionkontoret

för de baltiskaoch nordiska länderna, (UNHCR), inkommit meden

skrivelse i april2009. Skrivelsens innehåll när det gällerdefinitionen av

begreppet inre väpnad konflikt har av UNHCRsammanfattats på följande

sätt. Den tillämpliga definitionen aven inre väpnadkonflikt är, i enlighet

med den internationella humanitära rätten,den som framgår av

gemensamma artikel 3 i 1949 års Genevekonventioner. Det finns därför
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inte någotkravpå att regeringsstyrkor utgör en av parternai konflikten

och inte hellerpå att någonav parternautövareffektivkontroll över

territoriet. Kriterierna för att avgöraom det råder ett tillstånd av inre

väpnad konflikt är att de grupper som är parter i konflikten har en

strukturmed ansvarigt kommando och en organisationsnivå somgör det

möjligtför den väpnade gruppen att uppfyllasina skyldigheter enligt

artikel 3. Vidare ska en tröskel för konfrontation ha passerats genom att

konfliktens intensitet nått en miniminivå, varvid ska beaktas bl.a. antalet

civila offer, vilkatyper av vapensom används, hur mångapersoner som

är inblandade i konflikten och vilkennivå av förstörelse somblivit

följden av den. Mot bakgrund av tillgänglig landinformation frånolika

organisationer som verkari Somalia är dessakriterieruppfyllda.

SvenskaRödaKorsethar i en skrivelse i april 2009 anförtbl.a. följande.

En väpnad konflikt kännetecknas av utdragnaväpnadestridigheter som

pågårmellanen stat som stridermot en organiserad väpnadgrupp eller

två eller flera sådanagrupper som stridermot varandra. Denväpnade

konflikten måstenå en viss gradav intensitet och parternai konflikten

måste innehaen viss nivå av organisation. Det finns följaktligen inget

kravpå att parternamåsteutövaen viss grad av territoriell kontroll.

Vidare har ett omfattande skriftligt material tillförtsmålet,både genom

parternas försorg och genom att Migrationsöverdomstolen inhämtat

dokumentation sominte fanns att tillgå vid tiden för skriftväxlingen

mellandem.

Blandde rapporter m.m, som Moalim Mohamed Ahmedåberopat kan

nämnas följande.

- Human Rights Watch: WorldReport2009- Somalia, januari2009

- UnitedNations Security Council: Reportof the Secretary-GeneraI on

the situationin Somalia (S/2009/132), mars 2009
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Migrationsverket har för sin del åberopat följande.

- EnoughStrategy Paper/Ken Menkhaus: Somalia- A Country in Peril, a

PolicyNightmare, september 2008

- Migrationsverket: Somalia, Klanskydd, rapport från utredningsresa 27

februari - 12 mars2009till Hargeisaoch Nairobi, april 2009

Migrationsöverdomstolen har tillförtmålet bl.a. följande.

- Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, Norge:

Temanotat Ser-Somalia: Sikkerhetssituasjonen, juni 2009

- UnitedNations Security Council: Reportof the Secretary-General on

the situationin Somalia(S/2009/373), juli 2009

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

l. Flyktingskap enligt4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)

Enligt4 kap. l § utlänningslagen är en flykting en utlänning som

befinnersig utanfördet land, som utlänningen är medborgare i, därför att

han eller hon kännervälgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras,

nationalitet, religiös eller politiskuppfattning eller på grundav kön,

sexuell läggning eller annantillhörighettill en viss samhällsgrupp, och

inte kan, eller på grundav sin fruktaninte vill, begagnasig av detta lands

skydd. Detta gälleroberoende av om det är landets myndigheter som är

ansvariga för att utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessainte kan

antaserbjudatrygghetmot förföljelse från enskilda.

Av artikel4 punkterna 3 och 4 i skyddsgrundsdirektivet följeratt

bedömningen aven ansökan om internationellt skyddska vara

individuell, varvid bl.a. ska beaktasom utlänningen redan varit utsatt för

förföljelse eller annanallvarlig skada,eller för direktahot om sådan

förföljelse eller sådanskada.
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MoalimMohamed Ahmed har anfört att han, på grundav att han tillhör

en minoritetsgrupp och på grundav det allmänna läget i Mogadishu,

riskerarförföljelse vid ett återvändande till Somalia.

Den första fråga som uppkommer är vilkenbetydelse det har att Moalim

Mohamed Ahmed, enligtegenuppgift, tillhör en av Somalias

minoritetsgrupper. Mot bakgrund av det somaliska samhällets struktur,

med dess uppdelning av befolkningen i olika klaneroch andra grupper,

gör Migrationsöverdomstolen bedömningen att tillhörighet till en av

landetsminoritetsgrupper är att likställamed tillhörighet till en viss

samhällsgrupp i utlänningslagens mening. Enligt

Migrationsöverdomstolens uppfattning är emellertid situationen för

somaliersom tillhören minoritetsgrupp i nulägetinte sådanatt

uppehållstillstånd bör beviljas endast med hänvisning till att de tillhör en

viss samhällsgrupp.

Som föreskrivs i skyddsgrundsdirektivet måste dockbedömningen aven

personsskyddsbehov görasmed hänsyn tagen till omständigheterna i

varje enskilt fall. Det liggerju också i sakens natur att en individuell

prövning ska göras av de skyddsskäl den enskilde åberopar till stöd för

sitt påstående om att han eller hon har behovav internationellt skydd(jfr

MIG 2007:9). EnligtMigrationsöverdomstolens bedömning är det som

MoalimMohamed Ahmeduppgersig ha utsatts for inte av sådan art och

intensitet att han kan ansesha förföljts i sitt hemland. Inte heller har han,

vid en framåtsyftande bedömning, gjort sannolikt att han känner

välgrundad fruktanför förföljelse vid en återkomst dit. Skäl för

uppehållstillstånd på grundav flyktingskap föreligger därför inte.

2. Skyddsbehov i övrigtenligt4 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen

Enligt4 kap. 2 § första stycket 1 utlänningslagen avses med

skyddsbehövande i övrigten utlänning som i andra fall än som avses i

4 kap. 1 § nämndalag befinnersig utanfördet land som utlänningen är
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medborgare i, därföratt han eller hon kännervälgrundad fruktan för att

straffasmed dödeneller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan

omänsklig ellerförnedrande behandling eller bestraffning.

MoalimMohamed Ahmed har anfört att de av honomåberopade

omständigheterna utgören personlighotbildmot honom.

Migrationsöverdomstolen finner, i likhet med underinstanserna ochvid

en framåtsyftande bedömning, att MoalimMohamed Ahmedinte gjort

sannolikt att han riskerar sådanbehandling som avses i 4 kap. 2 § första

stycket l utlänningslagen. Han kan därmed inte betraktas som

skyddsbehövande i övrigtenligtdenna bestämmelse.

3. Skyddsbehov i övrigtenligt 4 kap. 2 § första stycket2 utlänningslagen

MoalimMohamed Ahmedhar slutligengjort gällande att han är att

betraktasom skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket2

utlänningslagen av det skäletatt det råder en inre väpnad konflikti

Somalias huvudstad Mogadishu.

a) Tillämpliga nationella bestämmelser

Enligt4 kap. 2 § förstastycket2 utlänningslagen avses med

skyddsbehövande i övrigten utlänningsom i andrafall än som avses i

4 kap. 1 § nämndalag befinnersig utanfördet land som utlänningen är

medborgare i, därföratt han eller hon behöver skyddpå grundav yttre

eller inre väpnadkonflikt eller på grund av andrasvåramotsättningar i

hemlandet kännervälgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp.

Skyddsbestämmelsen i 4 kap. 2 § första stycket2 utlänningslagen för den

som behöverskyddpå grundav yttre eller inre väpnadkonfliktinfördes

1997 i samband med att de tidigareskyddsreglerna för s.k. de

factoflyktingar och krigsvägrare utgick. I förarbetena uttalasbl.a.

följande (prop. 1996/97:25 s. 99). I en ny skyddsregel bör definieras
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några andra kategorier som visserligenregelmässigt beviljas

uppehållstillstånd enligtgällandepraxis men som inte omfattas av någon

skyddsregel. Den ojämförligt störstakategorin av dem som undersenare

år fått stanna i Sverige på någon form av flyktingrelaterade skälhar

utgjorts av personersom flytt undan krig och inbördeskrig.

Skyddsbehovet i dessa fall är ofta starkt, i vart fall temporärt. Så t.ex. kan

en väpnadkonfliktha sådan intensitet i den region som sökanden

kommer från att det framstårsom otänkbart att återsända honomeller

henne dit samtidigtsom de praktiskamöjligheternaatt sändanågontill en

annan del av landetär obefintliga. I författningskommentaren (ibid., s.

290) angesvidare att uttrycket"yttre eller inre väpnad konflikt" har

använts for att markeraatt det inte - som i fråga om skyddetför

krigsvägrare - behövervara fråga om ett krig mellan stater for att

skyddsbehov ska anses föreligga utan att den som flyr undan

inbördeskrig måsteha rätt till samma skydd.

Genom2005 års utlänningslag gjordesen utvidgningav bestämmelsen

om skyddvid väpnadkonflikt. Det skedde i syfte att till den

skyddsbestämmelsen föra över främst de situationersom tidigare fallit in

under den i praxisutvecklade tillståndsgrunden politisk-humanitära skäl.

Därmedmenas skäl som innebäratt de politiska förhållandena i ett land

är så svåra att det framstårsom inhumant att tvinga en personatt

återvändadit. För att åstadkomma detta kompletterades bestämmelsen

med en skyddsgrund som inte bara tar hänsyn till väpnadkonfliktutan

också till andrasvåra motsättningar i ett land. (Jfr GerhardWikren&

Håkan Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, åttonde upplagan,

2006, s. 153)

Begreppetsvåramotsättningar i den nu aktuella bestämmelsen beskrivs

vidare i förarbetena ti1l2005 års utlänningslagpå följande sätt (prop.

2004/05:170 s. 274;jfr ocksåMIG 2007:9). Med svåra motsättningar

avses b1.a. politisk instabilitet i hemlandetdär maktförhållandena är

sådana att rättssystemet inte opartisktvärnar befolkningens
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grundläggande mänskliga rättigheter. Det kan här röra sig om en konflikt

mellanolika befolkningsgrupper, mellanen befolkningsgrupp i en del av

landetoch statsmakten ellermellanå ena sidan statenelleren

befolkningsgrupp i landetoch å andrasidan en annanstat, somdockinte

nått en sådannivå att en väpnad konflikt kan anses föreligga. Av

bestämmelsen framgår att det ska finnas ett orsakssamband mellan de

övergrepp somutlänningen riskeraratt utsättasför och de svåra

motsättningar somfinns i hemlandet.

b) Tillämpliga gemenskapsrättsliga bestämmelser

Av artikel2 (e) i skyddsgrundsdirektivet följer att med skyddsbehövande

i övrigt avses bl.a. en tredjelandsmedborgare som inte uppfyller kraven

för att betraktas som flykting, men där det finns grundad anledning att

förmoda att den berördapersonen, Om han eller hon återsänds till sitt

ursprungsland, skulleutsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada

enligt artikel 15 och som inte kan, ellerpå grundav sådanrisk inte vill,

begagna sig av det landets skydd.

Enligt artikel 15 (c) i skyddsgrundsdirektivet utgörs allvarlig skadaav

bl.a. allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lempå

grundav urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern

väpnadkonflikt.

EO-domstolen har i sitt avgörande den 17februari 2009 i mål C-465/07

(Elgafaji, p. 43) gjort följande tolkning av artikel 15 (c) i

skyddsgrundsdirektivet.jämförd med artikel 2 (e) i sammadirektiv. För

att ett allvarligt och personligt hot ska anses föreligga mot liv eller lem

för en personsomansöker om alternativt skyddkrävs inte att denne visar

att hoten är specifikt riktade mot honompå grund av omständigheter Som

är hänförliga till hanspersonliga situation. Förekomsten av sådana hot

kan i undantagsfall anses styrkt när det urskillningslösa våld som

kännetecknar den pågående väpnade konflikten är så allvarligt att det
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finns grundad anledning att förmoda att en civilperson om han ellerhon

återsänds till det aktuella landeteller, i förekommande fall, till den

aktuella regionen, genom sin blottanärvaro där, skullelöpaen verklig

risk att utsättas for sådanahot.

c) Särskiltom begreppet inre väpnad konflikt

Som framgår av de närmast föregående styckena är det av avgörande

betydelse för bedömningen av Moalim Mohamed Ahmeds skyddsbehov

om det för närvarande kan anses råda en inre väpnadkonflikt i hans

hemland eller i delarav det. Skulle så vara fallet är han i princip

berättigad till skyddi Sverige med stöd av 4 kap. 2 § första stycket 2

utlänningslagen. Tolkningen av begreppetinre väpnadkonflikt är därfor

väsentlig. Det kanredaninledningsvis konstateras att någonhelt entydig

definition av det folkrättsliga begreppet knappaststår att finna. I det

föregående har redogjorts för de yttranden i dennafrågasom getts in i

målet av UNHCR respektive SvenskaRöda Korset i april 2009. I det

följande redovisas praxisoch doktrin av relevans för tolkningen av

begreppet.

Regeringen hade 2004anledning att tolka begreppets innebörd i ett

ärende som gälldetvå asylsökande makars skyddsbehov på grund av

konflikten i Tjetjenien (regeringens vägledande beslut den 19februari

2004, reg. 99-04). Bedömningen utmynnade i att de beviljades

tidsbegränsade uppehållstillstånd. När det gälldefrågan om det råddeen

inre väpnadkonflikt i makarnas hemland uttalade regeringen följande. I

folkrättslig mening kännetecknas en internväpnadkonflikt av

stridigheter mellanen statsväpnade styrkoroch andraorganiserade

väpnade grupper. Dessastridigheter måste vara av sådankaraktär att de

går'utövervad somkanklassas sominre oroligheter eller somendast

utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar. Vidare måstede

väpnade grupperna ha ett visst mått av territoriell kontroll vilkettillåter

dematt utföramilitära operationer. Dennu aktuella skyddsbestämmelsen
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i utlänningslagen tillkommot bakgrund av flyktingströmmarna från

konfliktdrabbade områden under förstahalvan av 1990-talet. Vid

tillämpningen av bestämmelsen finns det utrymme för både en snävare

och vidaretolkning av begreppet inre väpnadkonfliktän den strikt

folkrättsliga definitionen. En avgörande faktor för tolkningen av

begreppet i samband med tillämpningen av nämndabestämmelse i

utlänningslagen måstebl.a. vara hur civilbefolkningen drabbas.

Konflikten kan vara så intensivatt ett återsändande till den asylsökandes

del av landet framstår som otänkbart, samtidigtsom möjligheter saknas

att sändasökanden till en annan landsdel.

Migrationsöverdomstolen anslöt sig i allt väsentligttill regeringens

synsättnär det gällde tolkningen av begreppet inreväpnadkonflikt i sitt

avgörande MIG 2007:9. I det nu aktuellasammanhanget, och i ljusetav

uppgifter ombl.a. avsaknaden aven fungerande myndighetsstrukturi

delarav Somalia ochde svåraumbäranden som drabbat

civilbefolkningen där under snart två decennier, finns det anledning att

överväga Migrationsöverdomstolens tidigare tolkning. Det är möjligtatt

begreppet inre väpnadkonfliktbör ges en annanoch vidare innebörd.

Den del av folkrätten som brukar benämnas den internationella

humanitära rätten är central i varje sammanhang där frågan om

tolkningen av begreppet inre väpnadkonfliktkommerupp. En naturlig

utgångspunkt utgörsav 1949års fyra Genevekonventioners

gemensamma artikel 3. Artikelnföreskriver en skyddsnivå för

inbördeskrig som utgör en minimistandard för alla väpnadekonflikter

(Ove Bring och SaidMahmoudi: Sverige och folkrätten, tredjeupplagan,

2007, s. 191). Någon direktdefinitionav begreppet inre väpnadkonflikt

finns emellertid inte i Genevekonventionerna. Inteheller

Tilläggsprotokoll II (1977) till Genevekonventionerna kan i egentlig

mening sägas innehålla någondefinition av begreppet. Protokollet

innehåller däremoten definition av de icke-internationella konflikter som

protokollet är tillämpligt på. Det rör sig om sådanakonflikter vilkaäger



KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Migrationsöverdomstolen

Sida 17
Mål nr VM 334-09

rum på en fördragsslutande parts territoriummellan dess stridskrafter och

upproriskaväpnadestyrkoreller andra organiserade gruppersom under

ansvarigtkommando utövar sådan kontroll över en del av dess

territorium att de kan utföra sammanhängande och samordnade militära

operationer samt tillämpaprotokollet(se protokollets artikel l p. 1;jfr

även Ove Bring och Anna Körlof: Folkrätt för totalförsvaret - en

handbok, tredje upplagan, 2002, s. 71 och 230). Som synes förutsätter

tillämpligheten av protokollet både att regeringsstyrkor deltar i konflikten

och att de upproriskahar viss territoriellkontroll.

Internationella rödakorskommitten har tillskrivits en särskildroll i 1949

års Genevekonventioner (se t.ex. gemensamma artikeln 3; jfr också

artikel 2 i stadgarnaför Internationella Röda Korsetoch Röda

Halvmånen). I ett dokument från mars 2008 med titeln "Hurdefinieras

'väpnad konflikt' i den internationella humanitärarätten?" (International

Committee of the Red Cross [ICRC],Opinion Paper: How is the Term

"Anned Conflict" Definedin International Humanitarian Law?)

presenterar organisationen vad som benämns som den rådandejuridiska

uppfattningen när det gällerbl.a. definitionenav begreppet icke

internationell väpnadkonflikt. Efter en genomgång av de grundläggande

traktaternapå området (1949 års Genevekonventioner och 1977års andra

tilläggsprotokoll, se ovan) och uttalandeni doktrinen drar ICRCföljande

slutsats. Icke-internationella väpnadekonflikterutgörs av utdragna

väpnadekonfrontationer som inträffarmellan väpnaderegeringsstyrkor

och en eller flera väpnade gruppers styrkor, eller mellan sådanagrupper,

och som uppstårpå en stats territorium. Den väpnade konfrontationen

måste uppnå en miniminivå när det gäller intensitetoch de parter som är

inblandade i konflikten måste uppvisaett minimumav organisation.

Ytterligare vägledning kan sökas hos de internationella

brottmålsdomstolarna och den praxis som utvecklats av dem under senare

tid. Så har t.ex. den Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna

Jugoslavien uttalat att en väpnad konflikt är för handen närhelstväpnat
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våld tillgripsstateremellan eller utdragetväpnatvåld förekommer mellan

regeringsmyndigheter och organiserade väpnadegrupperellermellan

sådanagrupper inomen stat (International Criminal Tribunal for the

FormerYugoslavia, Prosecutor v. DuskoTadic, case No. IT-94-1-T, 7

maj 1997, p. 561).

När det gällerden Internationella brottmålsdomstolen återfinns en

indirektdefinition av begreppet inre väpnad konfliktredan i dess stadga.

Artikel 8 i stadgan, somträddei kraft den 1juli 2002, handlar om

domstolens jurisdiktionöverkrigsförbrytelser och om vad som avses

med krigsförbrytelser. I artikel 8.2. (f) finns en beskrivning av de

förutsättningar som skavara uppfyllda för att domstolen skaha

jurisdiktionövervissakrigsförbrytelser. Av beskrivningen framgår att

det ska röra sig om icke-internationella väpnadekonflikter och inte om

situationer somhar uppkommit till följd av internastörningar och

spänningar såsomupplopp, enstakaoch sporadiska våldshandlingar eller

andraliknande handlingar. Vidare ska den väpnadekonflikten äga rum

inom en stats territorium och innefattaen utdragenväpnadkonflikt

mellanregeringsmyndigheter och organiserade väpnadegrupper eller

mellansådanagrupper.

I den folkrättsliga litteraturen diskuteras ingående skillnaderna mellan

tillämpningsområdet för 1949 års Genevekonventioners gemensamma

artikel3 och det av 1977 års tilläggsprotokoll som är tillämpligt på

situationer när det råder inreväpnad konflikt i ett land, Tilläggsprotokoll

II (se t.ex. Hans-Peter Gasser: Humanityfor all- The International Red

Crossand Red Crescent Movement, HenryDunant Institute, 1993, s. 558

t).

Som nämnts ovanär det naturligt att söka vägledning i den

internationella humanitära rätten och dess doktrinnär det gäller

tolkningen av begreppet inreväpnadkonflikt. Det är emellertid

Migrationsöverdomstolens uppfattning att det inte går att dra slutsatsen
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att det inte skullerådaen inreväpnadkonflikt i ett land enbart av det

skäletatt kravet på territoriell kontroll i Tilläggsprotokoll II till 1949 års

Genevekonventioner inteär uppfyllt och protokollet därför inteär

tillämpligt. Den ovangjorda genomgången leder vidare

Migrationsöverdomstolen till slutsatsen att det inteheller krävs att

regeringsstyrkor är inblandade i konflikten för att den ska kunna

betecknas somen inreväpnad konflikt. Om motsatsen varit fallet skulle

det innebäraatt personer frånett land där statsmakten fallit samman

åtnjöt sämremöjligheter än andraatt söka internationellt skydd undan

inhemska stridigheter.

Mot bakgrund av ovanstående gör Migrationsöverdomstolen

bedömningen att det i utlänningslagens mening råderett tillstånd av inre

väpnadkonflikt om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

De svåramotsättningarna mellanbefolkningsgrupperna innefattar

utdragnaoch alltjämt pågående stridigheter mellanväpnade

regeringsstyrkor och en eller flera andraorganiserade väpnade grupper

eller mellantvå eller flera sådanagruppersom stridermot varandra.

Stridigheterna är av sådankaraktär att de går utövervad somkanklassas

som inre oroligheter ellervad som endastutgör sporadiska eller isolerade

våldshandlingar. Det är utmärkande för civilbefolkningens situation att

det våld som konflikten för med sig är urskillningslöst och så allvarligt

att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson genom sin

blottanärvaro skullelöpaen verklig risk att utsättas för ett allvarligt och

personligt hot mot liv eller lem.

d) Situationen i landet

Nästa fråga att besvara är om kriterierna ovan är uppfyllda i det nu

aktuellamålet. För att kunnabesvaraden frågan måste

Migrationsöverdomstolen emellertid först ta ställning till om

bedömningen ska göras i förhållande till hela Somalia ellerom en

avgränsning av det geografiska området kan och bör göras.
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Regeringens vägledande avgörande från 2004 angående två tjetjenska

makars skyddsbehov har redogjorts för ovan (reg. 99-04). I det fallet

gjordes bedömningen att det förelåg en inre väpnadkonflikti Tjetjenien,

dvs. i en del av Ryskafederationen. Även i andra länderän Sverige har

beslutsfattare funnitanledning att begränsasin bedömning av om det

råder inre väpnadkonflikttill endasten del av ett land. Så har t.ex.

Tysklands högsta förvaltningsdomstol, Bundesverwaltungsgericht, i ett

avgörande i juni 2008kommitframtill att en inre väpnadkonflikt kan

anses föreliggai en viss del av ett land när kriteriernaför en sådan

konfliktär uppfyllda endastvad avser den delen av landets territorium

(BVerwG 10C 43.07;jfr ocksådet ovan nämnda Elgafaji-fallet där EG

domstolen använder uttrycket"denaktuellaregionen").

Migrationsöverdomstolen gör även för egen del bedömningen att det är

möjligtatt begränsaprövningen av om det föreligger en väpnad konflikt i

ett land till en viss del av det landet. Om detta inte skullevara möjligt

skulle det inte heller finnas någotutrymmeför att tillämpa artikel 8 i

skyddsgrundsdirektivet. Enligt den artikelnfår medlemsstaterna somett

led i bedömningen aven ansökan om internationellt skyddbeslutaatt en

sökandeinte är i behov av sådant skyddom det i en del av det landdär

den skyddssökande personen är medborgare (ursprungslandet, med

direktivets språkbruk) inte finns någonverkligrisk för att personen ska

lida allvarligskada och om han ellerhon rimligenkan förväntas

uppehållasig i den delen av landet. (Jfr också MIG 2009:4)

Det är ostridigti målet att Moalim MohamedAhmedshemortiSomalia

är landetshuvudstadMogadishu. Han har bl.a, hävdat som grundför sitt

skyddsbehov att han är förhindrad att återvändadit av det skäletatt det

råder en inre väpnadkonfliktdär. Migrationsverket har för sin del bestritt

att det råder inre väpnadkonflikt i Somaliasom helheteller i någondel

av landet. I sitt yttrande med anledning av överklagandet har verketbl.a.
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anförtatt det inte går att välja ut ettmycket begränsat område, såsom en

stad eller några stadsdelar, och hävda att det råderväpnad konflikt där.

Migrationsöverdomstolen har, som nyss nämnts, dragit slutsatsen att det

är möjligtatt begränsaprövningen till att avse ett visst geografiskt

område i det aktuellalandet, i det här fallet Somalia. Den fråga som

inställersig då är om det också är möjligt, och lämpligt, att begränsa

prövningen till att avse förhållandena på en plats som med vanligt

språkbruk knappast kan kallas vare sig region eller område.

Storbritanniens Asylumand Immigration Tribunal avgjorde i januari

2008 ett fall som rördetre asylsökande kvinnor från Somalia(HH &

others [Mogadishu: armedconflict: risk] SomaliaCG [2008] DKAn

00022). Samtligapersonerhade sitt ursprungi eller i närheten av

Mogadishu. I sina slutsatser av mer allmänräckvidd (p. 370)

konstaterade tribunalen bl.a. att frågan om förekomsten aven inre väpnad

konflikthuvudsakligen handladeom vad de faktiskaomständigheterna

utvisade. Tribunalen gjorde också en distinktion mellan frågan om var en

inre väpnadkonfliktrådde (nämligen i Mogadishu) och frågan om inom

vilket områdeden internationella humanitära rätten var tillämplig, dvs.

det område somkontrollerades av de stridande (nämligen staden, dess

omedelbara omgivningar och den bas i Baidoasom TFG och etiopiska

styrkorkontrollerade vid tiden för tribunalens beslut).

Som framgått ovan är frågorna om territoriell kontroll och den

internationella humanitära rättens faktiskatillämplighet enligt

Migrationsöverdomstolens uppfattning av underordnat intresse när det

gäller att fastställa om det föreligger en inre väpnadkonflikt i

utlänningslagens mening. Det brittiskaavgörandet är emellertid intressant

av det skälet att det visar att en rättslig instans i ett annat land, där staten

inomdet nu aktuella området är bundenav sammainternationella

åtaganden som Sverige och för vilkensamma gemenskapsrättsliga

bestämmelser gäller, har gjortbedömningen att det är möjligtoch
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lämpligt att, i juridisk mening, begränsadet geografiska områdetför en

inre väpnad konflikttill en stad som Mogadishu.

Migrationsöverdomstolen instämmeri Migrationsverkets uppfattning att

det skullevara olämpligt att pröva de ovan fastställda kriterierna för inre

väpnadkonflikt mot ett mycketbegränsatområde, Lex. delaraven stad. I

fallet Somaliafinns det skäl som talar för att prövningen trots allt kan och

bör görasmot dess huvudstad Mogadishu.

En faktor av betydelse i sammanhanget utgör befolkningsmängden i

Mogadishu. Det är dock av naturligaskäl svårt att hitta några tillförlitliga

siffror. Av den landinformation som tillförts måletframgår emellertid att

befolkningen i Mogadishu utgjordes av bl.a. ca 250000 internflyktingar

när stridigheterna bröt ut i januari 2007 (Utlendingsforvaltningens

fagenhet for Iandinformasjon, Norge: Temanotat Ser-Somalia:

Sikkerhetssituasjonen, juni 2009).Många av dessapersonerhade

fördrivits från sina hemområden under inbördeskriget 1991-1992. Enligt

en annanuppgiftfrån sammakälla lämnade 750 000 invånare, eller

omkring hälftenav invånarna, Mogadishu under2007-2008 på grundav

denvanskligasäkerhetssituationen där. Enligt uppgiftfrån ett annathåll

(UNHCR:s skrivelse från april 2009, se ovan) har ungefären miljon

människor fördrivits från Mogadishu sedanjanuari 2007 som ett resultat

av våldet och de väpnade konfrontationerna i staden. Den försiktiga

slutsats som kan dras av dessa siffror är att Mogadishu är en stad av

betydande storleknär det gällerbefolkningsmängd.

En annanomständighet som ocksåhar betydelse vid avgränsningen av

det geografiska områdesom prövningen av om det råder en inre väpnad

konfliktska görasmot är den tämligenentydigabild som framtonar

genomlandinformationen i målet av Mogadishu som den plats dit våldet

och de väpnade konfrontationerna har koncentrerats under de senaste två,

tre åren. SedanUIC förloratsin maktposition i Somalia2006 och den

organisationens styrkor med viss framgång bekämpats av TFGmed hjälp
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av dess etiopiskaallieradefår det, med Migrationsverkets egna ord i

skrivelsenden 30 mars 2009, anses ha pågått "en konflikt mellanolika

väpnadegrupperom makten i staten". Det är Migrationsöverdomstolens

uppfattning, baseradpå.landinformationen i målet, att de konfrontationer

som förekommer i stor utsträckninghandlar inte bara om makten i

Somaliautan i synnerhetom kontrollen över Mogadishu och att

konfrontationerna också huvudsakligen har ägt rum - och äger rum - i

Mogadishu.

Mot bakgrundav ovanstående gör Migrationsöverdomstolen

bedömningen att det är relevant att göra prövningenav om det råder en

inre väpnadkonflikt i förhållande till Mogadishu, Somalias huvudstad.

Prövningeni ett fall som det nu aktuella ska göras med utgångspunkt från

omständigheterna vid tidpunktenför prövningen. Situationen i

Mogadishuär emellertidföränderlig. Informationom det för stunden

rådande läget är svårtillgänglig och kan inte heller fortlöpande tillföras

målet. I det följande kommer Migrationsöverdomstolen därföratt göra

sin bedömning av om de ovan angivna förutsättningarna för att det ska

kunna anses råda en inre väpnad konflikt är uppfylldamed hänvisning till

den mest aktuellalandinformationen som tillförts målet. Av den framgår

beträffande situationeni Mogadishubl.a. följande.

Sedan de etiopiskastyrkornadragit sig tillbaka i januari 2009 och det

därefter i februari kom till stånd en samlingsregering, i vilkenockså delar

av den politiskaoppositionen ingår, gick situationeni Mogadishu in i en

fredligare fas. Vägspärrarna togs bort och befolkningenfick relativt stor

rörelsefrihet. Vid utgången av april 2009hade över 60 000 internt

fördrivna personeråtervänt till huvudstaden. Orsakerna till att de vände

tillbaka var blandade. Den positiva politiska processenoch det etiopiska

tillbakadragandet bidrog till en viss stabilisering och ingav hopp hos

många. En del kom tillbaka för att förhållandenadär de uppehöll sig var

bekymmersamma medan andra såg möjligheter att sysslamed affärer.
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Myndigheterna hade emellertid inte kontroll överhela huvudstaden.

(Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinforrnasjon, Norge:

Temanotat Ser-Somalia: Sikkerhetssituasjonen, den 16juni 2009, s. 12)

I början av maj 2009utbröthårda stridermellanregeringsstyrkorna och

upprorsgrupperna al-Shabaab och Hizb ul-Islam (ellerHazbal Islam, se

ovan).Striderna var de kraftigaste på flera månader och fler än 100civila

miste livet. Ca 96 000människor tvingades åter lämnasina hem,av vilka

månganyligen hade återvänt till Mogadishu. Sjukhusen där rapporterade

att man fickbehandla mångahundra såradecivilpersoner, däribland

kvinnoroch barn. Under loppetav några få dagar tog oppositionen

kontroll överflera områden i Mogadishu. TFG lär dock ha återtagit sina

positioner i enskilda stadsdelar och pressat tillbakaal-Shabaab till andra

stadsdelar. (Ibid., s. 12-13)

Striderna i Mogadishu har inte bara pågått mellanregeringsstyrkorna på

ena sidanoch islamistiska grupper på den andrautan ocksåmellan Hizb

ul-Islam och al-Shabaab, En del regeringssoldater med bakgrund i VIC

lär ha deserterat ochanslutitsig till oppositionen. Det är svårtatt få en

överblick överkonfliktbilden i Mogadishu. En del av förklaringen är att

flera regeringssoldater inte bär vanlig uniformoch det därfor är svårt att

veta vem som är vem. Det berättas också om att mångautländska

jihadisterdeltari stridigheterna i Mogadishu. De lär höra hemmai bl.a.

Afghanistan, Pakistan ochTjetjenien. Enligtvissauppgifter rör det sig

om 300-400 personer. Fleraobservatörer menar att de enskilda al

Shabaabgrupperingarna styrsav dessautländskajihadister,somav allt att

döma varken vill fora en dialog med myndigheterna eller få fred. (Ibid., s.

13)

Aven rapportfrånFN:s generalsekreterare framgår att den humanitära

situationen i Somalia allvarligt försämrats som ett resultatav de

intensifierade stridigheterna i Mogadishu sedan den 7 maj 2009,

förvärrad torka i hela landetsamtökandebrist på säkerhet i de flesta
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delarnaav södraoch centralaSomalia. Stridigheterna lämnade

förstörelse, civilaofferoch förnyad massfördrivning i sitt kölvatten. Fler

än 250 civilpersoner dödades och 900 andra sårades. UNHCR

rapporterade att uppskattningsvis 204 000 personer, somnyligen återvänt

till sina hem i Mogadishu, på nytt fördrevs till säkrare stadsdelar eller till

utkanterna av staden. (United NationsSecurity Council: Report of the

Secretary-General on the situation in Somalia [S/2009/373], den 20 juli

2009, s. 10)

Det har vidareägt rum en märkbar försämring av situationen beträffande

mänskliga rättigheter i Mogadishu till följd av de uppblossande

stridigheterna där.Rapporterade brott mot internationell humanitärrätt

kan i flera fall vara så allvarliga att de utgörkrigsförbrytelser.

Vittnesuppgifter från flyktingar och internflyktingar gör gällande att

upprorsgrupper kanha använtcivilasom mänskliga sköldargenom att

flyttakonflikten till områden där civilabor ellervistas. Upprepad,

felriktad och urskillningslös granatbeskjutning resulterade i ett stort antal

civila dödsfall och skador. Tiotusentals människor tvingades fly från

Mogadishu. (Ibid., s. Il)

Mot bakgrund av den beskrivning av läget i Somalias huvudstad som

framgår av de nu redovisade rapporterna gör Migrationsöverdomstolen

bedömningen att kriterierna för att fastställaom det råderen inre väpnad

konflikt i nuläget är uppfyllda när det gällerMogadishu. Detråderdärför

för närvarande, i utlänningslagens mening, ett tillstånd av inreväpnad

konfliktdär.

e) Migrationsöverdomstolens bedömning i fråganom uppehållstillstånd
m.m.

Migrationsöverdomstolen har kommitframtill att det för närvarande

råder ett tillstånd av inreväpnadkonflikt i Mogadishu, varifrån Moalim

Mohamed Ahmed kommer. Det är emellertid ocksåav betydelse for
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bedömningenav hans skyddsbehovenligt 4 kap. 2 § första stycket 2

utlänningslagenom det finns möjligheter för honom att söka skydd någon

annanstans i hemlandet (jfr t.ex. MIG 2007:9). Det åligger i första hand

Migrationsverketatt göra sannolikt att det finns ett internt flyktalternativ

som gör att en utlänning inte kan anses vara i behov av internationellt

skydd (MIG 2009:4). lMoalim Mohamed Ahmeds fall har

Migrationsverketinte ens påstått att det skulle finnas ett sådant alternativ.

Enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning finns det inte något

internflyktsalternativ för honom.

Migrationsöverdomstolen gör sammanfattningsvis bedömningenatt

Moalim Mohamed Ahmed är att anse som skyddsbehövande i övrigt med

stöd av 4 kap. 2 § första stycket 2 utlänningslagen. Det följer vidare av

5 kap. 1 § samma lag att han har rätt till uppehållstillståndi Sverige.

Utgångspunkten är att permanent uppehållstillstånd ska beviljas då det

föreligger ett skyddsbehovenligt utlänningslagen. Beroende på

omständigheterna, däriblandkonfliktens art och omfattning,kan det dock

finnas skäl att bevilja ett tidsbegränsatuppehållstillstånd. Ett sådant

uppehållstillståndförutsätteremellertid att utlänningen innehar

passhandling (jfr MIG 2007:30).Eftersom Moalim Mohamed Ahmed

saknar passhandling,och då Migrationsöverdomstolen är lagligen

förhindrad att förordna angående främlingspass, saknas skäl att i

förevarande fall överväga ett tidsbegränsatuppehållstillstånd.

Av artikel 18 i skyddsgrundsdirektivet framgår att Moalim Mohamed

Ahmed ska beviljas status som skyddsbehövandei övrigt eftersom han

har uppfyllt kraven för att betecknas som en sådan person.
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Domenfår inte överklagas (16 kap. 9 § tredje stycketutlänningslagen),

~
ThomasRolen
kammarrättspresident
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SiiriLewis
kammarrättsråd
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MoalimMohamedAhmedhar överklagatMigrationsverkets beslut och

yrkat att han ska beviljasuppehålls- och arbetstillstånd samt flykting

förklaring och resedokument. Som grundför yrkandethar han åberopat att

han är anse som skyddsbehövande i övrigt. Till stöd för sin talan har han

vidhållit tidigare lämnadeuppgifter och tillagt i huvudsak följande. Mannen

som varnadehonom om attacken mot hans affär tillhördeklanen Haber

Gedir. Han drog därför slutsatsen att ligan tillhörde samma klan som

mannen. Förhållandena i Somalla är sådana att han inte kan återvända

eftersomligan kommeratt göra allt för att han inte ska återfå sin affär.

Migrationsverket har motsatt sig bifall till överklagandet.

DOMSKÄL

Det är ostridigtatt MoalimMohamed Ahmed inte har kunnat styrka sin

identitet, men att hans ansökan ska prövas gentemot Somalia.

Den allmännasituationeni Somalia är inte i sig sådan att en person därifrån

generellt kan anses ha skyddsbehov och det kan för närvarandeinte anses

råda någon inre väpnadkonflikt i Mogadishu. Migrationsdomstolen anser

dock att det råder svåra motsättningari staden.

MoalimMohamedAhmedhar inte gett in någon skriftlig bevisningtill stöd

för sina åberopade asylskäl. Migrationsdomstolen har därför att ta ställning

till om de åberopade skälen i övrigt, enbart genom hans berättelse,kan

anses medföraatt han gjort sannolikt att han har skyddsbehov i Sverige.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta Moalim MohamedAhmeds uppgift

om att hans affär har anfallits och tagits över aven kriminell liga. Han har
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dock uppgettatt ligans syfte var att ta över affären och hans pengar. Detta

är således inte hänförligttill hans klantilIhörighet. Det han uppgettatt han

utsatts för och riskerarvid ett återvändande är därmed inte av den art och

gradatt det kan sägasutgöra förföljelse enligt 4 kap. l § UtlL eller sådan

behandling eller bestraffning som avses i 4 kap. 2 § forsta stycket1 samma

lag. Moalim MohamedAhmedhar dänned inte gjort sannoliktatt han är

flykting eller skyddsbehövande i övrigt enligt dessa bestämmelser.

Frågan härefter är om Moalim Mohamed Ahmed ska anses som

skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 UtlL på den

grunden att det förekommer svåramotsättningar i Mogadishu. För att

Moalim Mohamed Ahmedska kunna ansesvara skyddsbehövande i övrigt

krävsemellertid att han gör sannoliktatt det föreligger en individuell risk

för allvarliga övergrepp samt att denna risk har ett orsakssamband med de

svåramotsättningarna.

Migrationsdomstolen konstateraratt Moalim MohamedAhmedvid tiden

för attacken inte befann sig i affären. Han har heller inte personligen

uppsökts, hotats eller trakasserats av ligamedlemmarna. Han har inte

närmare kunnatbeskrivavad som hänt hans familj efter att han lämnat

landeteller om han är eftersökt i hemlandet. Det har inte framkommit något

i målet somvisar att han, efter att ligan nu tagit över hans affär, personligen

riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandlingvid ett återvändande.

Motbakgrundav det som Moalim Mohamed Ahmedhar anfört bedömer

migrationsdomstolen att han inte gjort sannoliktatt det föreligger en

individuell och konkretrisk for att han vid ett återvändande ska utsättas för

allvarliga övergrepp i sambandmed de svåramotsättningarna som råder i
~

Mogadishu. MoalimMohamedAhmedhar därmed inte gjort sannoliktatt

han är skyddsbehövande i övrigtenligt 4 kap. 2 § första stycke 2 UtlL.
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Synnerligen ömmande omständigheter

Moalim Mohamed Ahmedhar inte åberopat att han lider av någon

livshotande sjukdomeller handikapp. Mot bakgrundav vad som

framkommit avseende hans hälsotillstånd, hans anpassning till Sverigeoch

hans situationi Somaliafinner migrationsdomstolen att det inte föreligger

sådanasynnerligen ömmande omständigheter att han kan beviljas

uppehållstillstånd på denna grund.

Överklagandet ska således avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3110)

v~~
Magnus Åhammar

Rådman

I avgörandet har även nämndemännen SomarAl Naher, RonnieAndersson

och Inger Skärström deltagit. Föredragandehar varit SuzanaBrandt.
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Ansökan med mera
Du reste, enligt egen uppgift, in i Sverige den 1 april 2007 och ansökte om
asyl den 2 maj 2007.

Som skäl för din ansökan har du bland annat uppgett följande. Dukommer
från Mogadishu i Somalia och tillhörklanen Sheikaloch underklanen
Loboge. Du har i hemlandet driviten livsmedelsaffäroch på grundav detta
har dukidnappats ochrånats av personer tillhörandeklanenHabar Gedir.

Skälen för beslutet
Migrationsverket konstaterar inledningsvis att du inte inkommitmed några
handlingartill styrkande av din identiteteller hemvist i Somalia,Enligt
Migrationsverket har docksomaliska medborgarei regel inte möjlighetatt
styrkaidentitet och medborgarskap eller hemvist med skriftligbevisning.
Det saknas i Somaliamyndigheter som kan utfärdahetnlandspass eller
andragodtagbaraidentitetshandlingar. Följaktligen är det inte heller rimligt
att kräva att somaliska medborgare företer skriftligbevisningför att styrka
sin bakgrund och sinadärmedsammanhängande asylskäl. Din egen
berättelseär därför av avgörande betydelse.

Det har inte, under utredningens gång, framkommitnågra indikationer på att
du inte skullekommafrånSomalia. Migrationsverketanser sig därförinte
ha någon anledning att ifrågasätta dina uppgifter rörande din hemvistoch
identitetoch dina asylskäl kommer därför att prövas mot Mogadishu i
Somalia.

Därför anser MIgrationsverket att du inte är flykting
Av 4 kap. 1 § utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som
inte är i det land somhan eller hon är medborgarei därför att han eller hon
känner en välgrundad fruktanför att förföljas på grund av
- sin ras
- sin nationalitet
- den samhällsgrupp somhan eller hon tillhör
- sin religion
- sinpolitiska uppfattning
- kön eller sexuell läggning

För att räknas som flykting ska utlänningendessutominte kunna använda
sig av sitt lands skyddellerpå grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det
har ingen betydelseomdet är myndigheterna som står bakom förföljelsen
ellerom de inte kan antasskyddapersonen mot förföljelse från enskilda.

Flyktingarhar enligt5 kap. 1 § utlänningslagenrätt till uppehållstillstånd.

Duhar uppgett att du i slutetav 2006 eller böljan av 2007, i Mogadishu
kidnappats av personertillhörande klanen Habar Gedir. Kidnapparna höll
dig frihetsberövad underfem dagaroch krävde en lösensummaför att släppa
dig. När lösensumman betaladessläpptes du också.Sammapersoner

DokumentId: 13451625
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uppsökte dig vid ett senare tillfålle i den affär du drev i stadsdelen Sos i
Mogadishu.En av dessa män sa då till dig att ligan kommit för att döda dig,
men att han pratat med dem och att de därför inte skulle skada dig. Ligan
återkom vid ytterligareett tillfälle till din affär, i april 2007, och vid detta
tillfälle sköt de sju personer varavfyra stycken avled och tre
stycken, däribland dinhustru, skadades. Du var då inte där själv, men
meddelades över telefonom att gruppen varit däroch att du skulle hålla dig
borta eftersom ligan var ute efter dig personligen. Anledningen till att ligan
hade ett intresse av dig personligenuppges vara att de var ute efter dina
pengar. På grund av detta lämnade du Mogadishu och sedermera också
Somalia.Du uppgeratt du inte kanräkna med skydd från övergreppen från
din egen klan, eftersomSkeikal är en minoritetsklan.Du uppger vidare att
ligan, sedan du lämnat Somalia tagit över din affär.

Du har inte inkommitmed någon skriftlig bevisning till styrkande av dina
åberopade asylskäl. Migrationsverkethar därför att göra en bedömning av
din asylberättelse. för att undersökaom denna ensam kan läggas till grund
för en bedömning av ditt skyddsbehov.

Migrationsverketkonstaterar att det finns vissa trovärdighetsbristeri din
historia. Du uppger inledningsvisatt ligan endast uppsökt dig vid två
tillfällen, först när du kidnappades och sedan när skottlossningutbröt i din
butik, Senare uppgerdu dock att ligan kontaktat dig ytterligare en gång
mellan dessa båda tillfällen. Vidare uppger du i inlagan att du tror att det är
personer ur Habar Gedir-klanen som utsatt dig för övergreppen. Vid den
muntliga utredningenuppger du dig i stället vara helt säker på att det är
personerna i ligan tillhör Habar Gedir-klanen.Under den muntliga
utredningen uppgerdu också att du kände en av personerna i ligan, vilket
stämmer dåligt överensmed de inledande uppgifterna om att du endast tror
att ligan tillhör Habar Gedir.

Oaktat dessa trovärdighetsbrister bedömer Migrationsverket att de
övergrepp du utsatts för saknar samband med någon av flyktinggrunderna i
4 kap 1 § utlänningslagen, eftersomligans motiv endast var att komma åt
dina pengar och din affär.

Migrationsverketbedömer därföratt du inte är flykting.

Därför anser vi att du inte är skyddsbehövande i övrigt
En utlänning som inte är flykting räknas som skyddsbehövandei övrigt
enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen, om han eller hon har lämnat sitt land på
grund av att han eller hon
- känner en välgrundadfruktan för att straffas med döden eller med
kroppsstraff, utsättasför tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning
- Behöver skyddpå grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund
av andra svåra motsättningar i hemlandetkänner välgrundad fruktan att
utsättas för allvaIrliga övergrepp, eller

Dokumentid: 13451625
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- på grund aven miljökatastrofinte kan återvändatill sitt hemland.

Sådana skyddsbehövande somnu nämnts har enligt5 kap. 1 §
utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd.

Till stöd för yrkandetatt du ska vara att anse som skyddsbehövande i övrigt
har du anfört samma skäl somredan behandlatsunder flyktingstadgandet.

Migrationsverket bedömer här först om du vid ett återvändandetill Somalia
riskerar att straffasmed dödeneller med kroppsstraffeller utsättas för tortyr
eller annan omänsklig eller förnedrande behandlingeller bestraffning.

Migrationsverketbedömer inte att du gjort sannoliktatt du vid ett
återvändande skullekomma att utsättas för någon sådan behandling som
omnämns i 4 kap 2 § 1 st l p utlänningslagen. För det första är din historia
behäftad med vissa trovärdighetsbrister. vilka redogjorts för under
bedömningenavseendehuruvida du är att betrakta som flykting. För det
andra uppger du att ligans motiv för att utsätta dig för övergrepp är att de
vill ta över din affär och dinapengar. Eftersomligan nu övertagit din affär,
och eftersom du i övrigt sålt din mark för att bekosta resan till Sverige anser
Migrationsverket inte att dettahot kan anseskvarstå, om du skulle återvända
till Somalia.Du har. vid denmuntliga kompletteringen i ärendet uppgett att
du ändå skulleriskera att dödasav ligan. eftersom de skulle vara rädda att
du, om läget i Somalia stabiliserades. skulle anmäla dem för att de övertagit
din affär, Migrationsverketfinner att denna risk inte är sannolik.

Avseende fråganhuruvida det i Somalia råder inre väpnad konflikt enligt 4
kap 2 § 1 st 2 p utlänningslagen gör Migrationsverket följande bedömning:

Innebördenav uttrycket "inre väpnad konflikt" enligt utlänningslagens
meninghar lagts fast av Migrationsöverdomstolen i en dom den 26 februari
2007 (MIG 2007:9). Det måletrörde en asylsökande från Irak. I domen
uttalar Migrationsöverdomstolen följandebeträffandedefinitionen av inre
väpnad konflikt:

"I folkrättsligmeningkännetecknas intern väpnadkonflikt av stridigheter
mellan en stats väpnade styrkoroch andra organiserade väpnade grupper.
Dessa stridighetermåste varaaven sådankaraktär att de gåt utöver vad som
kan klassas som inre orolighetereller som endast utgör sporadiska eller
isolerade våldshandlingar. Vidare måste de väpnadegrupperna ha ett visst
mått av territoriellkontroll vilket tillåter dem att utföra militära operationer.
En avgörandefaktor för tolkningenav begreppet är även hur
civilbefolkningen drabbas-konflikten måste vara så intensiv att ett
återsändande till den asylsökandes del av landet framstår som otänkbart,
samtidigtsom möjlighet saknas att sändautlänningentill en annan landsdel
(jfr prop. 1996/97 s. 99 samtregeringensvägledandebeslut av den 19
februari 2004, reg, 99-04)." .
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AvseendeMogadishu har Migrationsverketi ett tidigare beslut ansett att det
inte råder inre väpnad konflikt på grund av att de oppositionella grupperna i
området saknar sådan territoriellkontroll som förutsätts enligt
Migrationsöverdomstolens definition av inre väpnad konflikt
(Migrationsverkets vägledandebeslut av den 13 december 2007, Lifos
dokumentnummer17727).

Migrationsverket anser därför att du inte är skyddsbehövande på grund
aven inre väpnad konflikt iSomalia.

Migrationsverket anser dock att det i Mogadishuråder sådana svåra
motsättningar som avses i 4 kap 2 § 1 st 2 p utlänningslagen. För att
uppehållstillståndska kunna beviljas på grund av att det råder svåra
motsättningar i ett områdekrävs individuella skäl.

Migrationsverket anserhär, liksom tidigare, att du inte gjort sannolikt att de
hot du uppgett att du tidigarelevt under i Somalia skulle kvarstå vid ett
återvändande. Migrationsverketanser därför inte att det i ditt ärende finns
några sådana individuella skäl som är en förutsättning för att
uppehållstillståndska kunna beviljas på grund av att det i Mogadishu råder
svåra motsättningar.

Migrationsverketbedömer därför att du inte är skyddsbehövande.

Därför får du inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter
Det framgår av 5 kap. 6 § utlänningslagenatt en utlänning kan få
uppehållstillstånd i Sverige av synnerligenömmande omständigheter. Enligt
förarbetena (prop.2004/05:170 s. 185) till lagen ska det vara fråga om
situationersom inte omfattasav någon av huvudgrundernaför
uppehållstillstånd. Regeringenhar också uttalat att begreppet synnerligen
ömmandeomständigheter ska markera att det rör sig om en
undantagsbestämmelse.

Du har uppgett att du i Somalia fick veta att du lider av diabetes. Det har
inte framkommit att du varit i kontakt med någon läkare i Sverige angående
din diabetes och du har inte inkommit med någon bevsisning till styrkande
av detta. Migrationsverketbedömer därför att du inte visat att du lider av
någon sådan livshotande sjukdomeller något sådant allvarligt handikapp
som kan medföra att uppehållstillstånd beviljas på grund av att
omständigheternai ärendet är synnerligenömmande.

Inte heller vid en sammantagen bedömningkan omständigheterna i ditt
ärende anses vara synnerligen ömmande.

Därför utvisas du
Eftersom det inte finns någon grund för att ge dig uppehållstillståndavslår
Migrationsverketdin ansökan och utvisar dig från Sverige med stöd av 8
kap. 7 § utlänningslagen.
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Överklagande
Information om hur du kan överklaga hittardu på beslutets sista sida.

Beslutsfattare

Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket.

Kopia till

Göthe Erik
Mottagningsenhet 5 i Solna

~H~~
Föredragande
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