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Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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1. English summary 
 

The Palestinian Authority (PA) has over the years cracked down on political 

opponents and journalists. Sympathizers of Hamas, internal Fatah rivals, 

journalists as well as individuals expressing criticism towards President 

Abbas and his regime have been targeted. In addition, Abbas is ruling 

beyond his election mandate and without parliamentary control and laws are 

passed by presidential decree.  

 

The Hamas is designated a terrorist organization by the EU, the US and 

Israel. In the West Bank, its members have been targeted by PA security 

services since the internal divide between Fatah and Hamas that escalated 

into open conflict in 2007. Hamas’ leaders and many supporters have been 

arrested by the PA or by Israel. Hamas affiliated persons and their family 

members are also often discriminated in the labour market.  

 

Within Fatah, supporters of Abbas’ rival Mohammed Dahlan are also 

targeted in security operations by the PA. Dahlan is the former leader of PA 

security forces in Gaza and former Minister of Interior. Due to a schism 

with Abbas he was ousted from Fatah and the West Bank in 2011. The 

rivalry between Abbas and Dahlan became especially tense during the 

autumn of 2016 and several of Dahlan’s supporters were arrested and 

expelled from Fatah.  

 

The PA has also cracked down on students, bloggers, and human rights 

activists who have expressed critical opinions about Abbas and the PA 

government on social media. 

 

In July 2017, Abbas adopted by decree a new electronic crimes law and 

since then several journalists (mainly connected to Hamas) have been 

arrested in accordance with the law, and webpages have been blocked. 

Some of the arrests seem to be responses to similar arrests made by the 

Hamas government in Gaza of Fatah affiliated media.  

 

There is an ongoing reconciliation process between Fatah and Hamas, 

mediated by Egypt, and the two parties have agreed to mutual steps to 

improve their relation. According to the deal, Fatah will resume control over 

the Rafah border crossing and Abbas will withdraw his sanctions imposed 

earlier this summer, on among other things, electricity. Many challenges lie 

ahead but if the reconciliation process is successful it might also affect the 

situation for Fatah supporters in Gaza and Hamas supporters in the West 

Bank to the better. The situation for other critics and opponents of the PA 

and Abbas are not likely to be affected directly by a reconciliation. 
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2. Introduktion  
 

Den palestinska myndigheten (PA) har över tid gjort tillslag mot personer av 

politiska skäl på Västbanken.1 Sedan 2007 då de interna motsättningarna 

mellan Fatah och Hamas ledde till en öppen konflikt, har kanske framförallt 

Hamas-anhängare varit målgrupp. I Hamas-styrda Gaza har istället Fatah-

anhängare varit föremål för tillslag från Hamas2. De senaste årens folkliga 

missnöje med president Abbas och en eskalerande maktkamp inom Fatah 

har även medfört att andra personer blivit målgrupp för PA.3  

 

Vid sidan av Hamas-anhängare, görs tillslag mot journalister och andra 

personer som öppet utmanar eller kritiserar presidenten och hans regering, 

t.ex. genom att publicera kritiska inlägg på sociala medier. Detta gäller 

också kritiker inom Fatah, framförallt Abbas ärkefiende Mohammed Dahlan 

och hans anhängare. Dahlan-sympatisörer har arresterats, stängts av från 

partiet och på andra sätt trakasserats. Journalister har arresterats eller 

hindrats från att rapportera och flera hemsidor har stängts ner. Fredliga 

demonstrationer som kritiserar myndigheterna har mötts med våld av de 

palestinska säkerhetstjänsterna.4 

 

Den intensifierade maktkampen under sommaren-hösten 2017 mellan 

Hamas, Abbas och Dahlan har lett till ytterligare ökade tillslag mot kritiker 

mot presidenten och andra oppositionella.5 Detta inte minst sedan Abbas i 

juli 2017 via dekret antog en ny lag om elektroniska brott som kraftigt 

kringskär yttrandefriheten i Palestina.6 Amnesty International menar i ett 

uttalande från september 2017 att de senaste månaderna har inneburit en 

                                                 
1 Se bl.a. Amnesty International Report 2016/17 – Palestine (State of), 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/palestine-state-

of/report-palestine-state-of/, (hämtad 2017-06-28) samt Utrikesdepartementet, Mänskliga 

rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina 2015-2016, 

http://www.regeringen.se/498cd8/contentassets/2fed7baafa0e49b485c5e6e260a5fa50/palest

ina---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf (hämtad 

2017-06-28). Även US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 

2016 - Israel and The Occupied Territories - The Occupied Territories, 2016 

https://www.state.gov/documents/organization/265714.pdf  (hämtad 2017-03-29) 
2 Se mer om situationen för Fatah-anhängare på Gaza i rapporten ”Palestina: Politisk 

opposisjon og ytringsfrihet på Gazastripen” från Landinfo, publicerad 2017-09-06. 
3 European Council on Foreign Relations, Europe and Palestinian Authority’s 

Authoritarian Drift, 2017-04-20, s. 1, 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_europe_and_the_palestinian_authoritys_authoritari

an_drift_7274 (hämtad 2017-09-29). 
4 Human Rights Watch, Palestine: Crackdown on Journalist, Activists, 2016-08-29, 

www.hrw.org/print/292282 (hämtad 2017-06-26). Amnesty International, Evidence shows 

Palestinian security forces violently suppressed a peaceful protest in Ramallah, 13 mars 

2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/evidence-shows-palestinian-

security-forces-violently-suppressed-peaceful-protest-in-ramallah/ (hämtad 2017-06-30). 
5 Guardian, Palestinian journalist face crackdown as Abbas tightens grip on media, 2017-

03-09, https://www.theguardian.com/world/2017/sep/02/palestinian-freedom-of-speech-

wst-bank-abbas (hämtad 2017-09-19). 
6 Amnesty International, State of Palestine: Alarming attack on Freedom of Expression, 

2017-08-23, https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6983/2017/en/ (hämtad 2017-

09-19).  

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/
http://www.regeringen.se/498cd8/contentassets/2fed7baafa0e49b485c5e6e260a5fa50/palestina---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf
http://www.regeringen.se/498cd8/contentassets/2fed7baafa0e49b485c5e6e260a5fa50/palestina---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/265714.pdf
http://www.ecfr.eu/article/commentary_europe_and_the_palestinian_authoritys_authoritarian_drift_7274
http://www.ecfr.eu/article/commentary_europe_and_the_palestinian_authoritys_authoritarian_drift_7274
http://www.hrw.org/print/292282
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/evidence-shows-palestinian-security-forces-violently-suppressed-peaceful-protest-in-ramallah/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/evidence-shows-palestinian-security-forces-violently-suppressed-peaceful-protest-in-ramallah/
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/02/palestinian-freedom-of-speech-wst-bank-abbas
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/02/palestinian-freedom-of-speech-wst-bank-abbas
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6983/2017/en/
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kraftig ökning av PA:s angrepp på journalister och media i ett försök att 

tysta motstånd och att detta är ett starkt bakslag för yttrandefriheten i 

Palestina.7  

 

 

3. Avgränsning 
 

Denna temarapport handlar om situationen för politiskt oliktänkande på 

Västbanken. Rapporten fokuserar på situationen för Hamas-anhängare, 

politiskt oliktänkande inom Fatah och andra kritiker av Abbas samt för 

media och journalister. Den fokuserar vidare på PA som ansvarsbärare för 

de mänskliga rättigheterna och inte på tillslag och arresteringar på politisk 

grund som begås av Israel. Detta trots att Israel ockuperar Västbanken och 

att de därmed också har ett folkrättsligt ansvar för befolkningen där. 

Ockupationen innebär också att PA:s mandat att regera på Västbanken är 

kraftigt kringskuret. Att fokusera på PA blir dock det mest relevanta ur ett 

prövningsperspektiv eftersom asylsökande palestinier kommer att prövas 

mot den av Sverige erkända Staten Palestina.  

 

Rapporten bygger både på skriftliga och muntliga källor. De muntliga 

källorna består av intervjuer med relevanta palestinska källor gjorda i 

Palestina under en utredningsresa hösten 2016 som gjordes i samarbete med 

Landinfo. Situationen för Fatah-anhängare på Gaza täcks av en egen rapport 

”Palestina: Politisk opposisjon og ytringsfrihet på Gazastripen” publicerad 

2017-09-06. Även den är ett resultat av den gemensamma utredningsresan. 

 

 

4. Bakgrund  
 

Organisationen Freedom House som mäter graden av frihet i länder och 

territorier gör bedömningen att Västbanken är ofri. Detta beror delvis på att 

Abbas regerar utan ett folkligt mandat, ett icke-fungerande parlament, att 

lagar tas via presidentdekret och att val skjuts upp men också p.g.a. brister i 

den politiska friheten.8  

 

De senaste president- och parlamentsvalen i Palestina9 hölls 2005 respektive 

2006 och ansågs i stort vara fria och rättvisa. President Abbas vann 

presidentvalet medan Hamas fick fler platser i parlamentsvalet än Abbas 

parti Fatah. De två partierna bildade en koalitionsregering med en 

                                                 
7 Guardian, 2017-03-09. 
8 Freedom House, Freedom in the World 2017 – West Bank, 2017-06-02, 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/west-bank (hämtad 2017-06-27). 
9 Den palestinska myndigheten (PA) som leds av president Abbas har efter Osloavtalet och 

på grund av Israels ockupation ett begränsat självstyre och jurisdiktion över Västbanken 

Ytan är uppdelad i område A, B och C där PA framförallt har kontroll över område A. För 

mer info om det palestinska självstyret på Västbanken och uppdelningen av området, se 

t.ex. Lifos rapport Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd, kapitel 2.1 ”Den 

politiska geografin i Palestina”.  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/west-bank
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premiärminister från Hamas och Abbas som president men samarbetet bröt 

samman 2007. Abbas utsåg en ny premiärminister och regering på 

Västbanken och Hamas tog de facto kontroll över Gaza samtidigt som det 

valda palestinska parlamentet (Palestinian Legislative Council, PLC) 

lamslogs.10  

 

Interna stridigheter där ca 300 personer dog utspelade sig framförallt i Gaza 

mellan Fatah-kontrollerade säkerhetsstyrkor och Hamas. Fatah-anhängare, 

journalister och andra kritiker blev utsatta för våld och arresterade av Hamas 

i Gaza. Samtidigt slog säkerhetsstyrkorna under Abbas ner mot Hamas-

anhängare på Västbanken och journalister som ansågs sympatisera med 

Hamas.11  

 

Inga nationella val har hållits sedan 2005. President Abbas sitter fortsatt 

kvar som palestinsk president efter 12 år trots att hans mandat gick ut år 

2009. Fatah-ledda PLO (Palestinian Liberation Organization) förlängde då 

hans presidentskap på obegränsad tid.12 Han fortsätter att regera via 

presidentdekret.13  

 

År 2009 utfärdade Abbas en lag som gjorde det möjligt att ersätta alla 

Hamas-styrda kommunala tjänstemän på Västbanken med Fatah-lojala 

istället. 2012 hölls nya kommunalval som Hamas bojkottade och hade ett 

mycket lågt valdeltagande. Fatah vann 40 % av de valbara platserna medan 

andra vanns av olika oberoende kandidater, flera tidigare Fatah-

medlemmar.14 Nya kommunalval skulle ha hållits i oktober 2016 men de 

sköts upp av PA regeringen efter ett beslut i Högsta Domstolen, på grunder 

som ifrågasatts och kritiserats från olika håll.  

 

Perioden före lokalvalen skulle ha hållits hösten 2016 blev politiskt 

turbulenta och det förekom arresteringar av oppositionskandidater både på 

Västbanken och i Gaza.15 Lokalvalen hölls istället 13 maj 2017, men Hamas 

och även Islamic Jihad samt Popular Front for the Liberation of Palestine 

(PFLP) bojkottade valet, vilket innebar att inga val hölls i Gaza. Valen 

ansågs fria och rättvisa men hade ett lågt valdeltagande, 53 % (jämfört med 

82,5 % år 2005). De oberoende kandidaterna vann flest platser totalt, 

därefter kom Fatahs kandidater.16  

 

Palestina har också varit 10 år utan ett fungerande parlament. Konflikten 

mellan Hamas och Fatah samt att Israel arresterat flera av de Hamas-

                                                 
10 Freedom House, 2017-06-02. 
11 Amnesty International, Torn apart by factional strife, oktober 2007, 

https://www.amnesty.org/ en/documents/MDE21/020/2007/en/ (hämtad 2017-06-27). 
12 Freedom House, 2017. 
13 BBC, Profile: Mahmoud Abbas, 2012-11-29, www.bbc.com/news/world-middle-east-

20033995 (hämtad 2017-06-28). 
14 Freedom House, 2017. 
15 Amnesty International, 2017 samt Utrikesdepartementet, 2017. 
16 Al Monitor, The resurgence of Palestinian tribalism, 2017-05-25, http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2017/05/palestine-local-elections-west-bank-tribal-lists.html 

(hämtad 2017-09-19). 

https://www.amnesty.org/%20en/documents/MDE21/020/2007/en/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20033995
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20033995
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/palestine-local-elections-west-bank-tribal-lists.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/palestine-local-elections-west-bank-tribal-lists.html


Lifos Temarapport: Situationen för politiskt oliktänkande på Västbanken  

 

 2017-10-19, version 1.0 8 (24) 

 

anknutna parlamentarikerna lamslog det nyvalda PLC redan 2007. Dess 

mandat gick ut 2010 och inget nytt parlament har valts. 17 Nya lagar antas 

istället genom dekret från presidenten.18 Hamas-myndigheterna i Gaza fattar 

även beslut om egna lagar vilket också ökar splittringen mellan Västbanken 

och Gaza.19 

 

Det är ännu oklart vem som ska efterträda den 82-årige Abbas och det finns 

rykten som säger att han snart kommer att lämna presidentposten.20 Det 

pågår en intern maktkamp inom Fatah, framförallt mellan Abbas och 

Mohammed Dahlan. Dahlan är den tidigare ledaren för Fatahs 

säkerhetsstyrkor i Gaza och tidigare PA:s inrikesminister. Efter en schism 

med Abbas uteslöts Dahlan ur Fatah 2011 och leder sin verksamhet i exil.21  

 

Den 29 november 2016 hölls Fatahs sjunde kongress varifrån de flesta av 

Abbas motståndare hade blivit portade, inklusive Dahlan och hans 

anhängare.22 Under kongressen blev Abbas omvald som Fatahs ledare på en 

femårsperiod och en ny Centralkommitté och Revolutionsråd valdes.23 

Presidentens maktbas stärktes ytterligare genom att flera av personerna runt 

honom omvaldes och genom att kongressen också antog hans politiska 

vision.24 Kongressen sågs som ett drag från Abbas håll att alienera Dahlan.25 

Den föregicks av våldsamma sammandrabbningar mellan Dahlan-

mobiliserade anhängare i flyktinglägren Balata, Jenin och al-Amari på 

Västbanken och PA säkerhetsstyrkor och även arresteringar av Dahlan-

anhängare.26  

 

Under den pågående el-krisen i Gaza sommaren 2017 möttes under 

egyptiskt värdskap företrädaren för Hamas i Gaza, Yahya Sinwar, och 

Mohammed Dahlan, tidigare av Hamas avskydd som ledaren för Fatahs 

                                                 
17 Freedom House, 2017. 
18 Möte med WCLAC, Jerusalem, 1 nov 2016. 
19 Utrikesdepartementet, 2017. 
20 Al Monitor, Will Egypt impose a ”Gaza supervisor” on Hamas?, 2017-09-13, http://al-

monitor.com/pulse/originals/2017/09/israel-hamas-egypt-fatah-yahya-sinwar-mohammed-

dahlan.html (hämtad 2017-09-29). 
21 New York Times, In Gaza Reconcilation Effort, Palestinian Politician Seeks a 

Comeback, 2017-09-13, https://www.nytimes.com/2017/09/13/world/middleeast/gaza-

hamas-fatah.html (hämtad 2017-09-18) samt New York Times, In Muhammad Dahlan’s 

Ascent, a Proxy Battle for Legitimacy, 2016-11-02, 

https://www.nytimes.com/2016/11/03/world/middleeast/muhammad-dahlan-palestinian-

mahmoud-abbas.html (hämtad 2017-09-18). 
22 Al Monitor, Abbas comes out of Fatah Congress stronger than ever, 2016-12-14, 

http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/12/fatah-congress-abbas-senior-

leaders-no-change.html (hämtad 2017-09-18). 
23 European Council on Foreign Relations, 2017-04-20, s. 2. 
24 Al Monitor, 2016-12-14. 
25 European Council on Foreign Relations, 2017-04-20, s.2. 
26 Al Monitor, Refugee camp clashed increse as Palestinian security steps up raids, 2016-

11-01,  http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2016/11/west-bank-palestinian-

refugee-camps-security-clashes-fatah.html (hämtad 2017-09-18).  Al Monitor, Is Abbas 

persecuting supporters of his rival?, 2016-11-15, http://www.al-

monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016/11/mahmoud-abbas-mohammed-

dahlan-prison-wiretapping-court.html (hämtad 2017-09-18). 

http://al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/israel-hamas-egypt-fatah-yahya-sinwar-mohammed-dahlan.html
http://al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/israel-hamas-egypt-fatah-yahya-sinwar-mohammed-dahlan.html
http://al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/israel-hamas-egypt-fatah-yahya-sinwar-mohammed-dahlan.html
https://www.nytimes.com/2017/09/13/world/middleeast/gaza-hamas-fatah.html
https://www.nytimes.com/2017/09/13/world/middleeast/gaza-hamas-fatah.html
https://www.nytimes.com/2016/11/03/world/middleeast/muhammad-dahlan-palestinian-mahmoud-abbas.html
https://www.nytimes.com/2016/11/03/world/middleeast/muhammad-dahlan-palestinian-mahmoud-abbas.html
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/12/fatah-congress-abbas-senior-leaders-no-change.html
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/12/fatah-congress-abbas-senior-leaders-no-change.html
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2016/11/west-bank-palestinian-refugee-camps-security-clashes-fatah.html
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2016/11/west-bank-palestinian-refugee-camps-security-clashes-fatah.html
http://www.al-monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016/11/mahmoud-abbas-mohammed-dahlan-prison-wiretapping-court.html
http://www.al-monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016/11/mahmoud-abbas-mohammed-dahlan-prison-wiretapping-court.html
http://www.al-monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016/11/mahmoud-abbas-mohammed-dahlan-prison-wiretapping-court.html
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säkerhetsstyrkor i Gaza. De diskuterade bl.a. den humanitära situationen på 

Gaza och en försoning mellan Fatah och Hamas. Dahlans närmande till 

Hamas har inte setts med blida ögon av Abbas.27  

 

Under våren och sommaren 2017 eskalerade även konflikten mellan Abbas 

och Hamas. Efter att Hamas instiftat ett administrativt råd i Gaza, svarade 

Abbas med olika sanktioner som att bl.a. stoppa PA:s betalningar för Gazas 

elektricitetsförsörjning, betalningar för sjukhus och läkarvård samt löner till 

före detta PA-anställda. Dessa åtgärder från PA:s sida förvärrade den redan 

prekära humanitära situationen i Gaza.28  

De ökade inskränkningarna i fri- och rättigheter på Västbanken under det 

sista halvåret av 2017 är till stor del driven av maktkampen mellan Hamas, 

Abbas och Dahlan menar bedömare.29 Den nya lagen om elektroniska brott 

tillkom i juni och strax efter stängdes 29 hemsidor ner varav de flesta hade 

en koppling till antingen Hamas eller Dahlan.30 I ett uttalande säger 

Amnesty International att yttrandefriheten har fått sig ett bakslag i Palestina 

och att de palestinska myndigheterna på Västbanken och i Gaza31 verkar 

använda sig av taktiker som påminner om en polisstat för att tysta kritisk 

media och godtyckligt blockera människors tillgång till information.32 

Detta sagt, har nu en försoningsprocess mellan Fatah och Hamas som 

medlas av Egypten gett resultat. Hamas har gått med på att avskaffa sin 

självstyremyndighet för att underlätta PA:s och PLC:s återupplivande i 

Gaza. Fatah ska ta över kontrollen av gränsen till Egypten via Rafah 1 

november 2017 och Hamas ska lämna över den fulla administrativa 

kontrollen över Gaza till en enighetsregering 1 december 2017.33 Abbas har 

lovat att återta sanktionerna på bl.a. el som funnits sedan sommaren.34 

 

Många analytiker menar att det är mer troligt att försoningen ska lyckas 

denna gång än under tidigare förhandlingar partnerna emellan.35 Björn 

Brenner, Mellanösternforskare på Försvarshögskolan menar att detta är ett 

                                                 
27 New York Times, 2017-09-13. 
28 Al Monitor, 2017-09-13. 
29 Guardian, 2017-03-09. 
30 Amnesty International, 2017-08-23. 
31 Se mer om Hamas restriktioner av yttrandefriheten i Gaza i rapporten ”Palestina: Politisk 

opposisjon og ytringsfrihet på Gazastripen” publicerad 2017-09-06. 
32 Amnesty International, Palestine: Dangerous escalation in attacks on freedom of 

expression, 2017-08-23, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/palestine-

dangerous-escalation-in-attacks-on-freedom-of-expression/ (hämtad 2017-09-28). 
33 Reuters, Palestinian rivals Fatah, Hamas sign reconciliation accord, 2017-10-12, 

https://www.reuters.com/article/us-palestinians-talks/palestinian-rivals-fatah-hamas-sign-

reconciliation-accord-idUSKBN1CH0F5 (hämtad 2017-10-17). 
34 New York Times, Palestinian Factions, Fatah and Hamas, Move Toward Reconciliation 

in Gaza, 2017-10-02, https://www.nytimes.com/2017/10/02/world/middleeast/palestinian-

fatah-hamas-reconciliation-

gaza.html?emc=edit_tnt_20171002&nlid=71293737&tntemail0=y (hämtad 2017-10-06). 
35 Reuters 2017-10-12. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/palestine-dangerous-escalation-in-attacks-on-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/palestine-dangerous-escalation-in-attacks-on-freedom-of-expression/
https://www.reuters.com/article/us-palestinians-talks/palestinian-rivals-fatah-hamas-sign-reconciliation-accord-idUSKBN1CH0F5
https://www.reuters.com/article/us-palestinians-talks/palestinian-rivals-fatah-hamas-sign-reconciliation-accord-idUSKBN1CH0F5
https://www.nytimes.com/2017/10/02/world/middleeast/palestinian-fatah-hamas-reconciliation-gaza.html?emc=edit_tnt_20171002&nlid=71293737&tntemail0=y
https://www.nytimes.com/2017/10/02/world/middleeast/palestinian-fatah-hamas-reconciliation-gaza.html?emc=edit_tnt_20171002&nlid=71293737&tntemail0=y
https://www.nytimes.com/2017/10/02/world/middleeast/palestinian-fatah-hamas-reconciliation-gaza.html?emc=edit_tnt_20171002&nlid=71293737&tntemail0=y
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första steg men att det återstår flera punkter för att en riktig återförening ska 

bli möjlig.36 

 

Hur försoningsprocessen faller ut kan komma att ha bäring på situationen 

för Hamas-anhängare på Västbanken och Fatah-anhängare på Gaza. I övrigt 

kan man dock förvänta sig att andra kritiker av Abbas och hans regering 

fortfarande kommer att vara målgrupp för PA:s säkerhetsstyrkor. Detta så 

länge en efterträdare inte är utsedd och makten inte har konsoliderats. 

 

 

5. Situationen för Hamas-anhängare på Västbanken 
 

Hamas klassas som en terrororganisation av såväl EU som USA och 

Israel.37 De är således en målgrupp för arresteringar av Israel. Hamas-

anhängare på Västbanken är även direkta måltavlor för PA:s 

säkerhetsstyrkor på Västbanken sedan den interna konflikten bröt ut. PA och 

Israel har ett nära säkerhetssamarbete med Israel vilket används för att 

arrestera b.la Hamas-anknutna personer.38 Inom ramen för 

säkerhetssamarbetet delar Israel och PA information med varandra. En 

misstänkt person kan arresteras dubbelt, först av t.ex. PA:s säkerhetsstyrkor 

och efter att den misstänkte har släppts av dem, sedan igen av israeliska 

säkerhetsstyrkor.39  

 

 

5.1. Möjligheter för Hamas att verka som 
organisation på Västbanken 

Två källor som Lifos och Landinfo träffade på Västbanken och som vill 

vara anonyma menar att Hamas sedan 2006-2007 inte har tillåtits att ha 

några kontor eller några organiserade aktiviteter på Västbanken. Det finns 

individer som stödjer Hamas men det finns ingen partiorganisation på 

Västbanken längre. Ingen kommunikation mellan Hamas i Gaza och på 

Västbanken är heller möjlig, menar källorna.40  

 

Independent Commission for Human Rights (ICHR) är ombudsman för de 

mänskliga rättigheterna i Palestina. Lifos och Landinfo träffade ledaren för 

ICHR i Ramallah 1 november 2016, Ammar Dweik, som kunde bekräfta 

bilden som de anonyma källorna gav. ”Hamas befinner sig i ett tillstånd av 

dvala, de har inga sammankomster på Västbanken. De träffas endast i 

mindre grupper”. Hamas tillåts inte ha några politiska eller sociala 

                                                 
36 DN, Abbas: det här är den slutgiltiga överenskommelsen, 2017-10-12, 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-det-har-ar-den-slutgiltiga-overenskommelsen/ 

(hämtad 2017-10-17). 
37 Se EU:s lista på terroristorganisationer, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0154&from=EN samt USA:s motsvarande 

lista: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm ((hämtade 2017-06-28). 
38 Utrikesdepartementet, 2016, s 12. 
39 Curt Arnson, Hamoked, möte i Jerusalem 2016-11-03. 
40 Möte i Ramallah med källor som vill vara anonyma, Ramallah, 2016-10-30. 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-det-har-ar-den-slutgiltiga-overenskommelsen/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0154&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0154&from=EN
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
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sammankomster och de som ställer upp för Hamas i val vid universiteten 

gör det för det islamistiska blocket, och riskerar att arresteras och fängslas 

för det, menar Dweik.41 

 

Även ledaren for människorättsorganisationen Al Haq bekräftar bilden i ett 

möte med Lifos och Landinfo. Al Haq menar att det är mycket svårt för 

Hamas att verka som en enhet.42  

 

 

5.2. Arresteringar av Hamas-anhängare 

I mars och i juli 2015 arresterades sammanlagt ett hundratal Hamas-

anknutna personer av palestinska säkerhetsstyrkor på Västbanken i den 

största aktionen på åtta år.43 Efter studentvalet på Beir Zeit universitetet på 

Västbanken i april 2016 då det islamistiska blocket där Hamas ingår vann 44, 

arresterade en av PA:s säkerhetstjänster, Preventive Security, ett antal 

studenter kopplade till Hamas.45  

 

Under hösten 2016, inför lokalvalen som sedan sköts upp, förekom en ny 

våg av arresteringar av Hamas-anknutna personer.46 Hamas själva menar att 

deras medlemmar arresterats på grund av att de ämnade delta i valen medan 

PA hävdar att personer arresterats på andra grunder såsom störande av den 

allmänna ordningen eller olaga vapeninnehav.47 Enligt Hamas arresterades 

nio personer med koppling till dem i augusti 2017, varav flertalet 

journalister. I samband med dessa arresteringar gjorde Hamas och även 

Islamic Jihad uttalanden där de anklagar PA för att arrestera deras 

medlemmar på politisk grund. PA menar i sin tur att Hamas utför politiskt 

motiverade arresteringar i Gaza.48  

                                                 
41 Möte med Ammar Dweik, ledare för Independent Commission for Human Rights 

(ICHR), Ramallah, 2016-11-01. 
42 Möte med företrädare för Al Haq, Ramallah, 2016-10-30. 
43 Haaretz, Palestinian Authority Arrests 100 Hamas Men in the West Bank, 2015-07-03, 

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.664321 (hämtad 2017-06-29), BBC, 

Palestinian forces arrests dozens of Hamas supporters in the West Bank, 2015-07-03, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33384295 (hämtad 2017-06-29), Al Jazeera, 

Hamas members arrested in West Bank crackdown, 2015-07-04, 

http://www.aljazeera.com/news/2015/07/pa-arrests-scores-hamas-members-west-bank-

150704070359333.html (hämtad 2017-06-29), Reuters, Dozens of Hamas supporters 

detained in West Bank, 2015-03-09, www.reuters.com/article/us-palestinians-factions-

arrest-idUSKBNoM51AQ20150309 (hämtad 2017-06-29). 
44 Ma’an News Agency, Hamas bloc wins over student vote in Birzeit University elections, 

2016-04-28, http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771319 , (hämtad 2017-06-29). 
45 Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 – Palestine (State of), 

2016-02-24, s. 284 ff, 

http://www.amnesty.eu/content/assets/Docs_2016/ReportsBriefings/air201516-english.pdf, 

(hämtad 2017-06-29). 
46 Amnesty International, 2017. 
47 Middle East Monitor, Hamas: PA arrest our members in West Bank over elections 

activities, 2016-08-04, www.middleeastmonitor.com/20160804-hamas-pa-arrests-our-

members-in-west-bank-over-elections-activities/ (hämtad 2017-06-29).§  
48 Middle East Monitor, Hamas, Islamic Jihad criticise PA over ”politically motivated 

arrest campaign”, 2017-08-25, https://www.middleeastmonitor.com/20170825-hamas-

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.664321
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33384295
http://www.aljazeera.com/news/2015/07/pa-arrests-scores-hamas-members-west-bank-150704070359333.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/07/pa-arrests-scores-hamas-members-west-bank-150704070359333.html
http://www.reuters.com/article/us-palestinians-factions-arrest-idUSKBNoM51AQ20150309
http://www.reuters.com/article/us-palestinians-factions-arrest-idUSKBNoM51AQ20150309
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=771319
http://www.amnesty.eu/content/assets/Docs_2016/ReportsBriefings/air201516-english.pdf
http://www.middleeastmonitor.com/20160804-hamas-pa-arrests-our-members-in-west-bank-over-elections-activities/
http://www.middleeastmonitor.com/20160804-hamas-pa-arrests-our-members-in-west-bank-over-elections-activities/
https://www.middleeastmonitor.com/20170825-hamas-islamic-jihad-criticise-pa-over-politically-motivated-arrest-campaign/
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Enligt organisationen Al Haq som arbetar med mänskliga rättigheter i 

Palestina, anser PA att Hamas är en illegal milis varför man arresterar deras 

anhängare. Hamas-anhängare arresteras på grund av penningtvätt, 

vapeninnehav eller för uppvigling mot PA, menar organisationens 

företrädare i möte med Lifos och Landinfo.49  

 

Hamas-anhängare har även arresterats av Israel, delvis som ett resultat av 

det pågående säkerhetssamarbetet med PA.50 Al Haq menar att: ”Hamas-

anhängare arresteras både av israeliska säkerhetsstyrkor och av PA:s 

säkerhetsstyrkor. Ibland arresterar PA dem först och sedan arresterar 

israelerna dem när de släppts av PA. Den egentliga anledningen till deras 

arrestering är att de sagt något olagligt i media eller i möten”.51 

 

Ledaren för ICHR i Ramallah, Ammar Dweik, som Lifos och Landinfo 

träffade 1 november 2016, menar att säkerhetssamarbetet mellan Israel och 

PA gällande Hamas ser ut så att PA riktar in sig på mellanskiktet i Hamas, 

t.ex. den unga generationen på universiteten. Högprofilspersoner från 

Hamas tas av israelerna.52  

 

 

5.3. Diskriminering av Hamas-anhängare och deras 
familjer 

Independent Commission for Human Rights, Al Haq och den anonyma 

källan talar alla om att Hamas-anhängare och deras familjer diskrimineras 

och trakasseras i andra sammanhang, t.ex. på arbetsmarknaden. Deras 

företag fingranskas och pengaöverföringar stoppas, de har svårt att få 

framförallt statliga jobb, t.ex. att arbeta som domare, trots att de är 

kompetenta för tjänsterna, eller sparkas om det blir känt att de är anhängare 

till Hamas. Enligt Ammar Dweik behöver alla som söker anställning i statlig 

och offentlig sektor ha genomgått en säkerhetsscreening för att kunna få ett 

tillstånd eller certifikat som behövs för tjänsten. Detta ges av polisen och 

säkerhetstjänsterna och Hamas-anhängare ges ej tillstånd, menar Dweik.53. 

De får inte arbetstillstånd i Israel och tillåts inte att resa.54 Ammar Dweik 

från ICHR säger att det förekommer konfiskering av pengar som tillhör 

Hamas-anhängare utan domstolsbeslut. Detta eftersom Hamas anses vara 

illegala. ”Om PA:s säkerhetsstyrkor tror att pengarna tillhör Hamas, 

                                                 
islamic-jihad-criticise-pa-over-politically-motivated-arrest-campaign/ (hämtad 2017-09-

18). 
49 Möte med företrädare för Al Haq, Ramallah, 30 oktober 2016. 
50 Utrikesdepartementet, 2016, s 12. B’Tselem, Backed by the system: Abuse and Torture at 

the Shikman Interrogation Facility, December 2015, 

http://www.btselem.org/publications/summaries/201512_backed_by_the_system (hämtad 

2017-10-06). 
51 Al Haq, Ramallah, 2016-10-30. 
52 Ammar Dweik, ledare för Independent Commission for Human Rights (ICHR), 

Ramallah, 2016-11-01. 
53 Ammar Dweik, 2016-11-01. 
54 Ammar Dweik, 2016-11-01, Al Haq, 2016-10-30 samt anonyma källor, 2016-10-30. 

https://www.middleeastmonitor.com/20170825-hamas-islamic-jihad-criticise-pa-over-politically-motivated-arrest-campaign/
http://www.btselem.org/publications/summaries/201512_backed_by_the_system
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kommer de att konfiskera dem”, menar Ammar Dweik. Man kan också 

straffas för att ha gett pengar till en Hamas-anknuten 

välgörenhetsorganisation. 55  

 

 

6. Situationen för andra kritiker av PA och Abbas  
 

Personer som på något sätt öppet utmanar eller kritiserar president Abbas 

riskerar att bli arresterade eller häktade utan juridisk grund. ”Det är värre 

nu, och lättare att bli anhållen och mindre yttrandefrihet i Palestina”, säger 

företrädare för Al Haq i möte med Lifos och Landinfo i Ramallah.56 En av 

Lifos och Landinfos källor menar att ”alla som motsätter sig Abu Mazen 

(dvs. Abbas, Lifos anmärkning) ogillas och det politiska utrymmet är 

mycket litet”.57    

 

Ammar Dweik från ICHR som tar emot anmälningar om övergrepp som 

begåtts av de palestinska myndigheterna menar att de flesta som arresteras 

av politiska skäl anhålls för olaga vapeninnehav, penningtvätt eller att ha 

”stört den nationella enigheten”. De släpps ofta efter några veckor eller 

månader, då anklagelserna saknar grund.58  

 

Om en politisk fånge enligt ett domstolsbeslut ska släppas kan 

säkerhetstjänsterna låta bli att följa domstolens beslut eller så anhålls 

personen igen men denna gång genom distriktguvernören. Detta kallas 

administrativa arresteringar och sker i enlighet med gällande jordansk lag på 

Västbanken från 1954. Preventive Security kan anhålla personen å 

guvernörens räkning.59 Amnesty International menar i sin senaste årsrapport 

att palestinska säkerhetstjänster använder administrativa arresteringar 

genom guvernörer för att hålla kvar personer under flera månader utan att 

skäl anges eller utan att rättegång sker.60 

 

ICHR mottog totalt 120 klagomål under 201561 gällande administrativa 

arresteringar men Dweik menar att detta inte reflekterar hela antalet fall 

samtidigt som endast en del av dessa utgör politiska arresteringar. 

Klagomålen handlar oftast om att personen hålls i förvar utan att han 

anklagats för något brott. Guvernören kan också hålla personen i förvar 

p.g.a. rädsla för dennes liv om han släpps.62 

 

 

 

                                                 
55 Ammar Dweik, 2016-11-01. 
56 Al Haq, 2016-10-30. 
57 Anonyma källor, 2016-10-30. 
58 Ammar Dweik, 2016-11-01. 
59 Al Haq, Ramallah, 2016-10-30. 
60 Amnesty International, 2017. 
61 Uppgifter från 2016 har ej gått att tillgå. 
62 Ammar Dweik, Ramallah, 2016-11-01. 
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6.1. Kritiker av Abbas inom Fatah 

Abbas och hans regering vidtar åtgärder för att marginalisera potentiella 

rivaler inom Fatah.63 Dahlan och hans anhängare har varit den främsta 

målgruppen för detta men även andra personer inom Fatah som ifrågasätter 

Abbas legitimitet. 

 

Ett flertal personer som misstänkts vara Dahlan-anhängare av PA har 

arresterats eller tagits in till förhör hos Preventive Security på grund av 

deras stöd till Abbas rival. Anställda inom PA som stödjer Dahlan har också 

fått sina löner stoppade.64 Flera Dahlan-anhängare har också uteslutits ur 

Fatah.65 Abbas tillåter inte heller Dahlan-anhängare att ha politiska möten.66  

 

Under hösten 2016, inför Fatah-kongressen, massarresterade PA:s 

säkerhetstjänster medlemmar i Fatah som uppfattats som Dahlan-

anhängare.67 Den 22 oktober gick PA säkerhetstjänster in i flyktinglägret 

Amari i Ramallah-området och arresterade en grupp Dahlan-anhängare. Ett 

dussin studenter som antogs vara Dahlan-anhängare arresterades eller togs 

in för förhör under november 2017.68 Analytikern Qais Assad vid 

Cartercenter i Jerusalem menade i ett möte med Lifos och Landinfo i 

november att konflikten mellan Abbas och Dahlan har gjort flyktinglägren 

till slagfält, särskilt i Nablus. De palestinska säkerhetsstyrkorna genomförde 

raider i lägren under början av hösten 2016 vilket bidragit till ett ökat 

missnöjde med Abbas. Enligt Qais Assad stödjer människorna i 

flyktinglägren i stor utsträckning Dahlan och PA:s aggressiva 

förhållningssätt där gynnar Dahlan. 

 

I december 2016 fråntog president Abbas fem parlamentariker i PLC sin 

diplomatiska immunitet efter att den högsta konstitutionella domstolen, ett 

organ som Abbas själv instiftat några månader tidigare69, gjort detta möjligt. 

Beslutet kritiserades hårt från bl.a. civilsamhällesorganisationer.70 Alla fem 

var eller hade varit medlemmar i Fatah och en av dem var Mohammed 

Dahlan (som tidigare uteslutits ur Fatah), resterande fyra var personer 

                                                 
63 Amnesty International Report, 2017. 
64 Al Monitor, 2016-11-15. 
65 Möte med palestinsk akademiker från Gaza, Gaza City, 2016-10-26. 
66 Ammar Dweik, 2016-11-01. 
67 Middle East Monitor, PA arrest Dahlan supporters in the West Bank, 2016-11-23, 

https://www.middleeastmonitor.com/20161123-pa-arrest-dahlan-supporters-in-the-west-

bank/ (hämtad 2017-09-25). 
68 Al Monitor, Is Abbas persecuting supporters of his rival?, 2016-11-15, http://www.al-

monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016 /11/mahmoud-abbas-mohammed-

dahlan-prison-wiretapping-court.html (hämtad 2017-09-25). 
69 The Times of Israel, Abbas said to lift immunity of political rivals, 2016-12-12, 

https://www.timesofisrael.com/abbas-said-to-lift-immunity-of-political-rivals/ (hämtad 

2017-09-27). 
70 Amnesty International, 2017. 

https://www.middleeastmonitor.com/20161123-pa-arrest-dahlan-supporters-in-the-west-bank/
https://www.middleeastmonitor.com/20161123-pa-arrest-dahlan-supporters-in-the-west-bank/
http://www.al-monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016%20/11/mahmoud-abbas-mohammed-dahlan-prison-wiretapping-court.html
http://www.al-monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016%20/11/mahmoud-abbas-mohammed-dahlan-prison-wiretapping-court.html
http://www.al-monitor.com/pulse/fr/contents/articles/originals/2016%20/11/mahmoud-abbas-mohammed-dahlan-prison-wiretapping-court.html
https://www.timesofisrael.com/abbas-said-to-lift-immunity-of-political-rivals/
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associerade till honom.71 De anklagades av Abbas för illegal vapenhandel, 

förskingring av statliga finanser och för förtal.72 

 

Björn Brenner, forskare på Försvarshögskolan, menar i samtal med Lifos att 

Dahlan-anhängare på toppnivå alla är bortrensade. De portades från Fatahs 

partikongress hösten 2016 då endast Abbas-lojalister blev valda. Andra 

anhängare av Dahlan som inte är på toppnivå hanteras i dagsläget 

framförallt genom att de stängs av från Fatah, i vissa fall blir de arresterade 

anklagade för någon brottslig handling.73 

 

 

6.2. Andra kritiker av PA och Abbas  

PA har också slagit ner på MR-aktivister, studenter och andra som kritiserar 

president Abbas och hans styre, t.ex. i sociala medier. Säkerhetstjänsten har 

också skingrat eller använt våld mot demonstranter kritiska mot presidenten 

och PA regeringen. 

 

Nedan ett antal exempel: 

 

I januari 2016 anhöll PA Preventive Security en student i 13 dagar efter att 

han kritiserat en regeringstjänsteman på Facebook.74 

 

Under en demonstration i oktober 2016 använde palestinska 

säkerhetstjänsten våld i form av sparkar och slag mot minst sex av 

demonstranterna.75 

 

I oktober 2016 arresterades en PA officer och dömdes till ett års fängelse av 

en militärdomstol efter att ha kritiserat Abbas närvaro vid Shimon Peres 

begravning.76 Abbas benådade senare officeren och krävde att han skulle 

pensioneras.77 

 

I februari 2017 använde PA säkerhetsstyrkor våld mot personer som deltog i 

en fredlig demonstration till stöd för sex palestinska män åtalade för olaga 

vapeninnehav. Flera av demonstranterna blev slagna med träbatonger av 

                                                 
71 The Times of Israel, 2016-12-12. 
72 Al Monitor, Why Hamas, Fatah finally agreed to convene, 2016-12-30, http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2016/12/palestinian-legislative-council-gaza-dahlan-

abbas.html (hämtad 2017-09-27).  
73 Samtal med Björn Brenner, forskare på Försvarshögskolan 2017-10-09. 
74 Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 - Palestine (State of), 
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säkerhetsstyrkorna som också använde pepparspray och tårgas mot 

demonstranterna. Enligt Amnesty skadades 21 personer i denna incident.78 

 

Också i februari 2017 hölls en lärarstrejk med tusentals deltagare mot låga 

löner som också möttes av tuffa tag från de palestinska säkerhetsstyrkorna. 

De arresterade 22 lärare och hindrade andra lärare att delta i 

demonstrationen.79 

 

I juli 2017 förbjöd PA en tvådagars ungdomskonferens som arrangerades av 

Al Sharq ungdomsforum på grund av säkerhetsskäl.80 

I september 2017 anhölls MR-aktivisten Issa Amro av Preventive Security. 

Detta efter att han i ett Facebookinlägg hade kritiserat att PA 

säkerhetstjänster arresterat en lokal radiojournalist som krävde Abbas 

avgång samt uppmanat PA att respektera yttrandefriheten.81 Hans 

arrestering väckte uppmärksamhet både i Palestina och internationellt då 

han är en av de mest välkända palestinska MR-aktivisterna. Amnesty 

International kommenterade Amros arrestering med att säga att “detta är det 

senaste beviset på att de palestinska myndigheterna är beslutade om att 

fortsätta med sin repressiva kampanj mot yttrandefriheten”.82 Issa Amro satt 

häktad i en vecka innan han släpptes mor borgen, efter att ha hungerstrejkat 

mot vad han menade var en illegal häktning som inte följde gängse 

procedur.83  

 

7. Situationen för media och journalister  
 

Enligt organisationen Freedom House är inte palestinsk media fri på 

Västbanken. I enlighet med palestinsk presslag kan journalister bötfällas och 

fängslas om de publicerar så kallad hemlig information eller nyheter som 

anses skada samhällets enighet eller uppvigla våld. Media pressas till att 

vinkla sina inslag till förmån för PA och Fatah. Journalister och bloggare 

som kritiserar PA eller Fatah har arresterats, hotats eller utsatts för våld av 

både PA:s säkerhetstjänst och av Israeliska säkerhetstjänsten. Hamas-

anknuten media är också utsatta av både PA och israelerna.84 

                                                 
78 Amnesty International, 2017-03-13. 
79 Ibid. 
80 Middle East Monitor, PA security forces shut down youth conference in Ramallah, 2017-

07-07, https://www.middleeastmonitor.com/20170707-pa-security-forces-shut-down-youth-

conference-in-ramallah/ (hämtad 2017-09-27). 
81 BBC, 2017-09-06. 
82 Guardian, Palestinian authorities arrest activist in growing free speech crackdown, 

2017-09-05, https://www.theguardian.com/world/2017/sep/05/palestinian-authorities-

arrest-activist-issa-amro-in-growing-free-speech-crackdown (hämtad 2017-09-27). 
83 Independent, Palestinian activist arrested over Facebook post released, 2017-09-10, 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/palestine-facebook-president-

mahmoud-abbas-issa-amro-a7939416.html (hämtad 2017-09-26). 
84 Freedom House, 2017. 
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Palestinska centret för utveckling och mediafrihet (MADA) rapporterade 86 

kränkningar av pressfriheten under 2016 av PA. Det var mindre antal än 

under 2015 som hade 116 kränkningar men totalt sett har en ökning av 

kränkningarna på Västbanken skett sedan 2014 enligt MADA.85 

 

 
Källa: MADA, The Violations of Media Freedoms in Palestine, Annual Report 2016 

 

 

Sedan 2017 års början har journalister på Västbanken utsatts för ökade 

övergrepp från myndigheterna. 81 fall har dokumenterats av MADA under 

de första sex månaderna (jämfört med 86 för hela 2016). Dessa fall rör 

godtyckliga arresteringar och anhållningar, förhör och utfrågningar, 

konfiskering av utrustning, rapporteringsförbud, blockering av sidor, våld 

mot journalister med mera.86  

 

Detta har särskilt skett efter att den nya lagen om elektroniska brott som 

antogs i juli 2017 börjat implementeras. Lagen antogs av Abbas via dekret 

och kringskär kraftigt yttrandefriheten i Palestina. Den gör det möjligt att 

arrestera personer för bl.a. störning av den allmänna ordningen och den 

nationella enigheten, publikation av material som kritiserar staten, visar 

förakt för religionen eller för att utan tillåtelse ha spridit data (potentiellt 

visselblåsare eller journalister som använder läckt material).87 

 

                                                 
85 MADA, The Violations of Media Freedoms in Palestine, Annual Report 2016, s. 38-42, 

http://www.madacenter.org/images/text_editor/AnnualrepE2016.pdf (hämtad 2017-09-29). 
86 MADA, Semi-annual Report on Media Freedom Violations in Palestine 2017, 

http://www.madacenter.org/images/text_editor/SemiannualE2017.pdf  (hämtad 2017-09-

28).  
87 Amnesty International, 2017-08-23. 
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I juni 2017 blockerade PA 29 hemsidor, bl.a. hemsidor som hade koppling 

till Hamas eller Dahlan88, men också fristående medier som varit kritiska 

mot regeringen och PA. En av de blockerade hemsidorna tillhörde Al Quds 

nätverket, en av de främsta oberoende nyhetskanalerna online, som anser sig 

själva vara en alternativ röst till statskontrollerad media.89  

 

I juni och juli blev ett tiotal journalister tagna till förhör av Preventive 

Security, enligt uppgift på grund av deras kritik av den nya lagen om 

elektroniska brott. Journalister vittnar också om hot mot dem och att de 

varnas för att publicera kritiska inlägg mot regeringen.90  

 

Fem journalister arresterades den 8 augusti 2017, varav de flesta av dem 

ansågs stödja Hamas. Anledningen till arresteringarna tros vara hämnd för 

arresteringar av Fatah-anknutna journalister av Hamas i Gaza.91 De 

anklagades dock för att ha publicerat skadligt material och åklagaren stödde 

sig på lagen om elektroniska brott. Journalisterna släpptes mot borgen strax 

efter att en PA-anknuten journalist som varit fängslad i två månader i Gaza 

släppts.92  

 

 

8. Avslutning 
 

Politiskt oliktänkande på Västbanken har under många år inneburit risk för 

att bli arresterad eller att bli utsatt för hot och i vissa fall våld. Det har 

drabbat anhängare av Hamas men i ökad utsträckning även andra kritiker av 

Abbas. Efter att den nya lagen om elektroniska brott antogs i juli 2017 har 

antalet fall av journalister ökat som blivit arresterade eller på andra sätt 

ansatta.   

 

Situationen är kopplad till konflikten mellan Fatah och Hamas samt interna 

maktkamper inom Fatah. I oktober påbörjades en försoningsprocess mellan 

Fatah och Hamas som bedöms vara det mest seriösa initiativet på länge. Om 

det lyckas kanske också situationen för Fatah-anhängare i Gaza och Hamas-

anhängare på Västbanken blir bättre. Abbas och hans anhängare försöker 

också att konsolidera sin makt inför hans avgång men än så länge finns 

ingen given efterträdare. Troligtvis kommer Abbas att försöka utmanövrera 

internt motstånd så att hans falang ska kunna säkra fortsatt styre av 

Palestina. Detta, tillsammans med det folkliga missnöjet med presidenten 

torde innebära att det fortfarande kommer att ske tillslag mot kritiker av 

Abbas och hans PA-regering.  

                                                 
88 Haaretz, Families of Palestinian Journalits Arrested in the West Bank: This Is Abbas’ 

Revenge, 2017-08-14, http://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-

1.806740 (hämtad 2017-09-26). 
89 Amnesty International, 2017-08-23. 
90 Ibid (AI). 
91 Haaretz, 2017-08-14. 
92 Haaretz, Palestian Authority Release Hamas-linked Journalists Arrested for ”Harming 

Public Security”, 2017-08-15, http://www.haaretz.com/middle-east-

news/palestinians/1.806867 (hämtad 2017-09-28). 
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