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Denna rapport är framtagen på beställning av Migrationsverkets rättsavdelning. Den syftar
till att ge en nulägesbild av den eskalerade situationen i Israel och Palestina. Inga parter visar
i nuläget intresse för vapenvila varför våldsamheterna beräknas fortsätta även de närmsta
dagarna. Rapporten är upprättad med mycket kort varsel.

Bakgrund
Våldsamheter började blossa upp i östra Jerusalem den 12 april, samma dag som ramadan
påbörjades. Protester från palestinier bröt ut sedan Israel förbjudit folksamlingar av troende
muslimer att samlas runt Damaskusporten i samband med ramadan, en av ingångarna till
Jerusalems gamla stad. De protesterande palestinierna drabbade samman med israelisk polis
och militär runt Tempelberget/Haram al-Sharif, en av judendomens och islams heligaste
platser. Attacker skedde också från palestinskt håll mot enskilda israeler som passerar Damaskusporten, och den 23 april tågade ultranationalistiska judar mot Damaskusporter och skanderande
, vilket också resulterade i sammandrabbningar mellan dem och
palestinier.2
Natten till den 24 april avfyrades cirka 45 raketer från Gaza mot Israel. Israel svarade med ett
antal begränsade flygbombningar i Gaza samt varnade Hamas, som de håller ansvariga för all
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raketbeskjutning från Gaza, för en större vedergällning om raketavfyrningen skulle fortsätta.
Israel beslöt sig samtidigt för att återigen tillåta folksamlingar vid Damaskusporten för att
lugna protesterna.3 Protester har dock fortsatt sedan dess i varierande styrka och även ägt
rum runtomkring på Västbanken samt i israeliska städer med palestinsk befolkning, såsom
Nazareth och Haifa.4

Säkerhetssituationen i nuläget
Den senaste veckan har präglats av stora spänningar och mycket våld mellan protesterande
palestinier och israeliska säkerhetsstyrkor i Jerusalem. I fredags, sista fredagen i ramadan, bröt
våldsamma sammandrabbningar mellan palestinier och israeliska styrkor ut. 5
En av anledningarna till den ökade spänningen de senaste dagarna är den planerade avhysningen av flera palestinska familjer från området Sheikh Jarrah i Jerusalem till förmån för israeliska bosättare. Avhysningen är, enligt palestinierna, en del i en israelisk pågående politik
sedan många år tillbaka av att etniskt rensa Jerusalem på palestinier. Under lördagen skadades ytterligare ett hundratal palestinier i protester runtom i östra Jerusalem, bl.a. i området
Sheik Jarrah, Damaskusporten och Al-Aqsa området.6 På söndagen sköt dock Israels högsta
domstol upp en förhandling i ärendet som varit föremål för tvist i flera decennier. 7
I måndags utbröt oroligheter i Jerusalem inför den israeliska nationalistiska marschen för att
letts på måndagseftermiddagen. Fanparaden skulle bl.a.
ha gått genom muslimska kvarter via Damaskusporten för att fira Israels seger i sexdagarskriget då
Paraden ansågs av många palestinier som en riktad provokation, och protesterna hade redan påbörjats och eskalerade trots att marschen ställdes in
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i sista stund.8 Israeliska styrkor stormade även under måndagen Al-Aqsamoskén, efter att palestinier valt att stanna kvar i moskén i protest. De israeliska styrkorna sköt med gummikulor
och chockgranater mot palestinierna.9
Uppgifter om antalet skadade under måndagen varierar från
också anger att sex israeliska poliser skadats, till 600 palestinier enligt palestinska röda halvmånen.10
Många stater har reagerat och fördömt våldet i östra Jerusalem, däribland USA, EU, Ryssland
och FN. Påven bad alla sidor i konflikten att respektera Jerusalem för sin multikulturella och religiösa identitet. Grannlandet Jordanien som också är förvaltare av de muslimska heliga platserna i Jerusalem, fördömde de israeliska säkerhetsstyrkornas agerande i staden och runt alAqsa
kraftigt kritiserat Israels agerande. Israels premiärminister Netanyahu har dock försvarat Israels
handlande.11
Under måndagen gjorde Hamas ett uttalande där man gav Israel ett ultimatum med flera
villkor, bl.a. att dra tillbaka sina säkerhetsstyrkor från Tempelberget/Haram al-Sharif och Sheik
Jarrah, innan klockan 18 samma kväll. Strax efter detta började ett antal raketer att avfyras
från Gaza, mot områden och städer nära Gaza men även mot Jerusalem.12 Enligt israeliska
uppgifter ska cirka 200 raketer ha avfyrats från Gaza mot Israel mellan klockan 18 på måndagskvällen till klockan 6 på tisdagsmorgonen. Av dessa ska 137 stycken ha skjutits under
endast cirka fem minuter i ett försök att övervinna det israeliska luftförsvarssystemet Järn.13
Netanyahu gjorde ett uttalande där han sade att Hamas raketer mot Jerusalem var en röd
linje.14 Israel svarade därefter på raketbeskjutningen med att flygbomba cirka 100 mål i Gaza
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under måndag natt och under tisdagen, vilket resulterade i 23 dödade palestinier i Gaza och
över 100 skadade. Israel framhåller att 15 av de dödade tillhörde Hamas.15
I skrivandets stund har över 1 000 raketer skjutits från Gaza in i Israel inklusive Tel Aviv. Israel
har fortsatt med sina luftangrepp mot mål relaterade till Hamas och Palestinska Islamiska Jihad. Israel drabbades också av sina första dödsoffer på grund av raketerna under tisdagen,
trots att luftförsvarssystemet tagit cirka 90 procent av raketerna.16 Israel har döpt den militära
medla i konflikten. Hamas har inte heller visat intresse för att trappa ned situationen.17
Totalt har i nuläget 53 palestinier dödats i Gaza, varav 14 barn, och 320 har skadats enligt det
Hamas-styrda hälsoministeriet i Gaza. Det är oklart hur många av dessa som är civila men
flera seniora befälhavare inom Hamas ska enligt Israel ha dödats, bl.a. två underrättelseofficerare. På den israeliska sidan har sex personer dödats av raketer medan sju uppges vara allvarligt skadade, varav en femårig flicka i kritiskt tillstånd.18
Vid sidan av eskaleringen Gaza Israel pågår upplopp i den israeliska staden Lod, nära Tel
Aviv, som har blandad palestinsk och israelisk befolkning och där Israel nu utlyst undantagstillstånd, vilket man inte gjort sedan 1996.19

Analys och bedömning
Situationen i Israel Palestina har utvecklats på ett mycket oroväckande sätt under den senaste tiden. Vi ser en daglig ökning av antalet dödade och skadade på båda sidor, även om
Israel är den tydligt starkare parten och orsakar palestinierna fler offer än tvärtom. En förskjutning har skett från Jerusalem som epicentrum för eskaleringen, och där civila palestinier protesterade mot Israels agerande, till en konflikt som tar sig mer uttryck i militära operationer
från Israel och Hamas. Konflikten är också under utveckling och därmed befaras antalet offer
att öka i dagarna. Inget tyder idag på en nedtrappning i omedelbar närtid. Trots pågående
operationer, truppförflyttningar och inkallelser av reservister, finns samtidigt inte heller riktigt
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tydliga tecken på att konflikten i nuläget kommer att utvidgas till en lika storskalig militär operation från Israels sida som den som ägde rum sommaren 2014, och då resulterade i ett
stort antal civila palestinska dödsoffer.
Upptrappningen av våldet sker dock i en politiskt instabil situation i både Israel och i Palestina. I Israel har ingen ny regering ännu bildats efter nyvalet i mars, och turen har gått över
till oppositionen att försöka bilda regering. Samtidigt genomgår premiärminister Netanyahu
en rättsprocess, anklagad för korruption, och är under hård press för att visa sin styrka. De palestinska parlaments- och presidentval som skulle ha hållits 22 maj respektive 31 juli i år har
också ställts in av sittande palestinsk president Abbas. Anledningen sägs vara att Israel inte
tillåter Jerusalem-palestinier att delta som kandidater eller att rösta. Trots detta bör den
främsta anledningen vara att Abbas parti al-Fatah misslyckats med att ena sig internt inför
valen och enas om kandidater, medan Hamas lyckats med detta. Hamas hade därmed blivit
den troliga vinnaren. Stärkt av vetskapen om detta kan man anta att Hamas gärna träder
fram som försvarare av det palestinska folket och vill visa sin styrka, vilket bidragit till eskaleringen.
Migrationsanalys bedömning är att våldet kan komma att fortsätta med liknande intensitet
på kort sikt, men att vi inom några veckor troligen ser en förhandling om vapenvila och att
situationen trappas ner. Innan detta har skett kommer dock fler offer på båda sidorna att krävas. Mot bakgrund av ovanstående, de senaste dagarnas händelseutveckling jämte rådande
regionala instabilitet, måste dock situationen bevakas noga och bedömningar justeras därefter.
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