Beslutsmotivering
(berättelse, beslut och motivering är äkta men namn och orter
fingerade)

Ärende om uppehållstillstånd m.m
Sökande

Ali Abed, Saledi, född 860203, M, medborgare i Irak
Adress: Nygatan 12, 123 12 Nystad
Offentligt biträde: Eva Andersson
Beslut

Migrationsverket beslutar att
- bevilja permanent uppehållstillstånd
- beslutsklass: AF (4 Kap. 1§ Utl.L)
- bevilja dig flyktingstatusförklaring
- bevilja det offentliga biträdet Eva Andersson åttatusensjuhundraåttionio
(8 789) kronor i ersättning, varav 1 758 kronor är moms.
Staten står för ersättningen till Eva Andersson och den betalas ut av
Migrationsverket.
Överklagande
Detta beslut kan inte överklagas.

Ansökan med mera
Du ansökte om asyl i Sverige den 15 juni. Du yrkar att du ska beviljas
permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Eftersom du
åberopar skyddsskäl ska Migrationsverket även pröva din rätt att erhålla
flyktingstatusförklaring eller annan skyddsstatusförklaring.
Som skäl för din ansökan har du huvudsakligen anfört att du vid ett
återvändande till Irak riskerar att dödas eller utsättas för annan förföljelse på
grund av att du är mandé.
Du har lämnat in irakiskt hemlandspass i serie S, medborgarskapsbevis och
identitetskort till styrkande av din identitet. Vidare har du lämnat in
bosättningskort, vigselbevis, mandeiskt samfundskort samt födelsebevis för
din dotter.
Du förekommer inte i Rikspolisstyrelsens misstanke- eller
belastningsregister och inte heller på spärrlista i Schengens
informationssystem (SIS).
Skälen för beslutet
Rättsregler avseende skyddsbehov

Av 4 kap. 1 § utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som
inte är i det land som han eller hon är medborgare i därför att han eller hon
känner en välgrundad fruktan för att förföljas på grund av sin ras, sin
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nationalitet, sin religion, sin politiska uppfattning eller på grund av kön,
sexuell läggning eller annan tillhörighet till en särskild samhällsgrupp.
För att bedömas som flykting ska utlänningen inte kunna använda sig av sitt
lands skydd eller, på grund av sin fruktan, inte vilja göra det. Det är ingen
skillnad om det är myndigheterna som är ansvariga för att personen riskerar
att utsättas för förföljelse eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda
trygghet mot förföljelse från enskilda personer.
Flyktingar ska enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen erhålla
flyktingstatusförklaring och har enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen rätt till
uppehållstillstånd.
Regler rörande uteslutande från flyktingskap och om att en person under
vissa förutsättningar kan vägras flyktingstatusförklaring finns i 4 kap. 2 b §
utlänningslagen respektive 4 kap. 3 § samma lag.
Identitet och hemvist

Migrationsverket har vid sin prövning att först ta ställning till om den
sökande gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland
sannolikt. (Migrationsöverdomstolen UM 540-06).
Migrationsverket finner att du genom inlämnade identitetshandlingar har
gjort din identitet och hemvist i Irak sannolik. Dina asylskäl kan därmed
prövas mot förhållandena i Irak.
Utgångspunkter vid bedömning av skyddsbehov

När Migrationsverket prövar en asylansökan krävs det att två olika
förutsättningar är uppfyllda för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas.
Den ena förutsättningen är att de skäl som den sökande åberopar är
tillräckliga för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Den andra
förutsättningen är att den sökande gör sin asylberättelse sannolik och
trovärdig (prop. 1996/97:25 s 98). Den sökande kan göra sin berättelse
sannolik genom inlämnad skriftlig bevisning eller genom att hans eller
hennes berättelse bedöms vara trovärdig och han eller hon därför ska
tillerkännas bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (benefit of the
doubt). En sökandes berättelse bör godtas om den är sammanhängande och
inte inbördes motstridig, tillräckligt detaljerad, samt överensstämmer med
aktuell landinformation. (Jfr Migrationsöverdomstolen UM 540-06 och
475-06).
Åberopade asylskäl

I ditt medborgarskapsbevis och identitetskort anges att du är mandé. Du har
även ett mandeiskt samfundskort och du uppvisade goda kunskaper om den
mandeiska religionen i samband med den muntliga asylutredningen. Mot
denna bakgrund har du gjort sannolikt att du är mandé.
Du har inte lämnat in någon skriftlig bevisning som rör dina individuella
asylskäl. Även om den allmänna situationen för mandéer i Irak är mycket
utsatt är den inte ensamt tillräcklig för att ett skyddsbehov ska anses
föreligga. Migrationsverket har därmed att göra en bedömning av dina
individuella asylskäl, varvid verket har din egen berättelse att utgå ifrån.
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Du har huvudsakligen åberopat följande. Du är född och uppvuxen i
Amara i provinsen Missan. Din familj har länge varit hotad och
trakasserad där på grund av er religion. I februari kom två maskerade
män in i din butik i hemstaden. De sade att du måste konvertera
eller lämna landet. Efter det hade du inte butiken öppen lika ofta. Ungefär
tio dagar senare stannade en motorcykel med två män utanför butiken. De
siktade mot dig och sköt sönder glasrutorna i butiken. Du hann kasta dig på
golvet och männen körde från platsen. Du tog dig hem och tio dagar senare
flyttade du till din syster i Bagdad. Efter åtta månader där öppnade du en
butik i Bagdad. Två månader senare kom två män till
butiken. De frågade om du var mandé. När du svarade ja sade de att du
måste konvertera eller flytta därifrån, i annat fall skulle de döda dig. Du tror
att männen tillhörde Mehdimilisen, eftersom den styr området. Du stannade
därefter hemma en vecka, varpå du öppnade butiken på nytt. Ytterligare två
månader senare kom två maskerade och beväpnade män till butiken. När du
på deras fråga svarade att du var mandé sade de att de varnat dig tidigare
men att du inte lyssnat. De sade att detta var sista varningen och att du
antingen måste konvertera till islam, lämna landet eller dödas. Männen var
klädda helt i svart såsom Mehdimilisen brukar vara. Du stängde butiken och
började sedan ordna resan ut ur landet. Du lämnade Irak omkring tjugo
dagar senare.
Du har inte hotats personligen innan ovannämnda händelser, men du och din
familj har utsatts för glåpord många gånger. Ni har också blivit beskjutna i
samband med att mandéernas heliga plats besköts.
Vid ett återvändande skulle du med säkerhet dödas av medlemmar av
mehdimilisen. Du kan inte få skydd av myndigheterna i Irak på grund av
myndigheternas koppling till nämnda milis. Polisen skulle inte ha gjort
något åt en anmälan eftersom du är mandé. Sådan är situationen i hela Irak.
Du har bara släkt i hemstaden och i Bagdad.
Landinformation
Enligt aktuell rapportering fortsätter övergreppen mot religiösa minoriteter i
Irak, i synnerhet mot de minsta, mest sårbara grupperna, däribland
mandéerna. Irakiska myndigheter vidtar inte tillräckliga åtgärder för att
utreda de fortsatta attackerna och ställa ansvariga inför rätta. Inte heller
vidtar myndigheterna tillräckliga åtgärder för att i övrigt öka säkerheten
säkerheten för dessa grupper. Enligt mandeiska källor har nästan 90 % av
den mandeiska befolkningsgruppen antingen flytt från Irak eller dödats,
vilket kvarlämnar mellan 3 500 och 5 000 individer, däribland omkring 150
familjer i Bagdad och endast fem religiösa ledare i hela landet. (United
States Commission on International Religious Freedom: annual Report
2010, 29 april 2010, LIFOS 22806, s. 67-68.)
Även FN:s flyktingorgan UNHCR rapporterar att den mandeiska
minoriteten i Irak i nuläget består av 3 500 - 5 000 individer. Dessa är på
grund av sin religion, sina yrken och sitt egendomsinnehav måltavlor för
såväl sunnitiska som shiitiska extremister, liksom för kriminella individer
och grupper. Uttalanden publicerade på Internet från religiösa ledare gör
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gällande att mandéer är icke-troende och bör utrotas. Eftersom mandéer
saknar klannätverk och lever i små, utspridda grupper är de mer sårbara än
andra befolkningsgrupper. Under 2007 och början av 2008 rapporterades en
ökning av antalet attacker mot mandéer, däribland 42 mord, 46
kidnappningar, tio rapporterade hot och 21 andra attacker utförda mellan
januari 2007 och februari 2008. Bland dem som kidnappades dödades
många eller förblev saknade trots att lösensumma betalades. Vidare
rapporterades att muslimska extremister hotade, kidnappade och dödade
mandéer för att de senare vägrade konvertera till islam. (UNHCR Eligibility
guidelines for assessing the international protection needs of Iraqi
asylum-seekers, april 2009, LIFOS 20723.)
Rapportering från norska Landinfo anger att ett stort antal mandéer har
lämnat Irak sedan 2003. Enligt olika siffror fanns år 2003 mellan 30 000 och
70 000 mandéer i landet, medan antalet i nuläget är cirka 5 000. Förutom
sådana övergrepp som anges i UNHCR:s ovannämnda riktlinjer rapporteras
att övergrepp som anmäls till irakisk polis antingen inte lett till
polisutredning eller i vissa fall istället medfört dödshot. De flesta
övergreppen mot de kvarvarande mandéerna har skett i staden Bagdad. och
det är oklart hur många mandéer som bor kvar i staden. Övergrepp mot
mandéer har rapporterats från ett antal stadsdelar. (Norsk Landinfo: Irak Utsatte grupper: Mandeere i Bagdad, 19 juni 2009, LIFOS 21188.)
Migrationsverkets bedömning av skyddsbehovet
Migrationsverket finner att din berättelse är sammanhängande, tillräckligt
detaljerad och överensstämmande med aktuell landinformation. Berättelsen
bedöms därmed som trovärdig och kan ligga till grund för bedömningen av
ditt skyddsbehov.
Verket konstaterar att du relativt nyligen uppmärksammats såsom mandé i
hemlandet. Du har av den anledningen personligen hotats i såväl hemstaden
i Missan som i Bagdad, efter att ha tagit din tillflykt dit. Mot denna
bakgrund och med beaktande av ovan redovisade landinformation rörande
mandéers mycket utsatta situation i Irak finner Migrationsverket det
sannolikt att du vid ett återvändande på nytt skulle uppmärksammas såsom
mandé och därvid, på grund av din religion, riskera sådana övergrepp som
uppgår till förföljelse enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen.
Mot bakgrund av säkerhetssituationen i delar av Irak och de brister som
alltjämt präglar irakiska rättsvårdande myndigheter bedömer
Migrationsverket att du inte kan erhålla irakiska myndigheters skydd mot
sådan förföljelse, vare sig i Missan eller i Bagdad. Mot bakgrund av
mandéernas utsatta situation i Irak och att du saknar släktnätverk i övriga
delar av landet har du inte heller något relevant internt flyktalternativ. Du
uppfyller därmed kriterierna för flyktingskap enligt 4 kap. 1 §
utlänningslagen. Det saknas anledning att utesluta dig från att anses som
flykting eller att vägra dig flyktingstatusförklaring.
Du beviljas därmed flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 §
utlänningslagen samt permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 §
samma lag.

