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Indledning 
Nærværende notat beskriver kort hvilken lovgivning, der gør sig gældende i forhold til opholdstilladelse og 
statsborgerskab i Israel samt UNRWA’s mandatområde (Gaza og Vestbredden, Jordan, Libanon og Syrien). 
Se faktaboks nedenfor vedrørende UNRWA.  

Notatet bygger på offentligt tilgængelige kilder fra internationale organisationer og rapporter udarbejdet af 
landedokumentationsenheder i andre lande. Det er inden for dette kildemateriale ikke muligt at afdække 
alle facetter af de nævnte forhold, og notatet bør derfor ikke ses som udtømmende. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNRWA  

United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) blev oprettet af FN i 1949 med mandat til at bistå 
de palæstinensiske flygtninge i Syrien, Libanon, Jordan, på Vestbredden og i Gaza med humanitær 
hjælp og arbejde. UNRWA driver grundskoler, sundhedscentre og andre servicetilbud i palæstinensiske 
flygtningelejre og i andre områder med stor palæstinensisk befolkning. UNRWA har ikke mandat til at 
yde fysisk beskyttelse, dette er op til de nationale myndigheder.   

Palæstinensiske flygtninge er underlagt forskellig lovgivning i de enkelte lande. Lovgivningen har 
ændret sig over tid og har været påvirket af det politiske klima.  

UNRWA’s mandat går derimod på tværs af nationalstaternes agenda, og organisationens mandat har 
ikke ændret sig siden 1949. UNRWA har registreret palæstinensiske flygtninge og deres efterkommere i 
organisationens eget register. Grundet naturlig befolkningstilvækst er antallet af registrerede hos 
UNRWA vokset fra 914.000 i 1950 til over fem millioner i 2016.  

Uanset om en person har opnået statsborgerskab i et land eller ej, kan pågældende være registreret 
hos UNRWA. Det skyldes, at UNRWA’s definition af en flygtning ikke påvirkes af, hvorvidt en 
palæstinenser har opnået statsborgerskab i et andet land. Så hvis en person opnår statsborgerskab i et 
givent land, slettes personen ikke fra UNRWA’s register.  
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1. Kort over UNRWA´s mandatområder 
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Israel 

1. Generelt 
Efter våbenhvilen i 1949 blev de palæstinensere, som boede inden for det område, Israel kontrollerede, 
statsborgere i Israel. Deres efterkommere er også statsborgere. De udgør i dag ca. 1,8 mio. personer 
svarende til ca. 20 % af befolkningen i Israel (eksklusiv Østjerusalem).1  

2. Opholdstilladelse 
Da Israel annekterede Østjerusalem i 1967, blev de palæstinensere, som boede i byen, medregnet i Israels 
befolkningstal. Bydelens ca. 285.000 palæstinensere har derfor permanent opholdstilladelse i Israel.2 
UNRWA yder også støtte til palæstinensiske flygtninge i Østjerusalem.3  

3. Statsborgerskab 
Ifølge israelsk lov om statsborgerskab bliver en person, født inden for Israels grænser af 1949, israelsk 
statsborger, hvis pågældendes far eller mor er israelsk statsborger. Det samme gør sig gældende for børn, 
der er født i udlandet af en forælder, der er israelsk statsborger.4 I 2003 blev en midlertidig lov indført, Law 
of Citizenship and Entry, der bl.a. indskrænker muligheden for børn af ægteskaber mellem en israelsk 
statsborger og en palæstinenser fra Vestbredden eller Gaza til at opnå statsborgerskab.5 Loven er sidenhen 
blevet fornyet årligt og senest i 2017.6 Efter loven blev indført, beretter flere palæstinensiske kilder om, at 
en israelsk statsborger, som er gift med en person fra de besatte områder, ikke kan videregive sin juridiske 
status (statsborgerskab eller opholdstilladelse) til sit barn.7 

Det er muligt at opnå israelsk statsborgerskab gennem naturalisering. F.eks. kan en palæstinenser bosat i 
Østjerusalem søge om statsborgerskab. I lang tid søgte meget få palæstinensere herom, men i de senere år 
er antallet af ansøgninger steget. Ansøgningsprocessen inkluderer et sikkerhedstjek udført af de israelske 
myndigheder. Mellem 2003 og 2017 er ca. 6.000 ud af i alt ca. 15.000 ansøgninger blevet godkendt.8 
 
 

                                                            
1 Lifos 2018, s. 43.  
2 Lifos 2018, s. 43. 
3 Haaretz 2018.  
4 Lifos 2018, s. 44; Israel: Nationality Law, 5712-1952. 
5 Haaretz 2015; The Knesset 2003. 
6 The Knesset 2003; Jewish Virtual Library 2003.  
7 Ma´an News Agency 2016; The Palestine Chronicle. 
8 Lifos 2018, s. 44. 
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Gaza og Vestbredden 

1. Generelt 
Omtrent fem millioner palæstinensere bor i dag i de palæstinensiske områder. Cirka tre millioner bor på 
Vestbredden, inklusiv Østjerusalem, og to millioner bor i Gaza.9  

Palæstinensere er registreret i det palæstinensiske befolkningsregister enten på Vestbredden, i Gaza eller i 
Østjerusalem. Registreringer kan ikke flyttes fra et område til et andet uden godkendelse fra Israel, og for at 
rejse mellem de forskellige områder kræves en tilladelse fra de israelske myndigheder.10  

Tal fra UNRWA oplyser, at over 800.000 palæstinensere er registreret som flygtninge på Vestbredden 
(inklusiv Østjerusalem), og at langt størstedelen af disse er bosat i UNRWA’s 19 flygtningelejre.11 Tal fra 
Gaza oplyser, at 1,3 millioner er registreret som palæstinensiske flygtninge, og at over 500.000 af disse bor i 
en af Gazas otte anerkendte flygtningelejre.12   

2. Opholdstilladelse 
Israel gennemførte i 1967 en folketælling på Vestbredden (eksklusiv Østjerusalem) og i Gaza. Tæt på en 
million palæstinensere blev i den forbindelse registreret i det palæstinensiske befolkningsregister. Det 
betød, at de fik permanent opholdstilladelse. Mellem 250.000-400.000 palæstinensere var fraværende ved 
folketællingen. De blev følgelig ikke registreret og fik ikke opholdstilladelse. De eneste personer, der siden 
1967 er blevet tilføjet til registret, er efterkommere af mindst en palæstinensisk forælder med 
opholdstilladelse eller personer, som er blevet familiesammenført.13  

Palæstinensiske familier har ikke automatisk ret til et samliv i samme område, hvis ægtefælle eller barn har 
forskellig bopæl i Østjerusalem, Vestbredden, Gaza eller i familier, hvor den ene part ikke er palæstinenser.  
Disse familier må søge hos de israelske myndigheder om at få flyttet deres registrering til et andet område. 
Ansøgeren skal være indskrevet i det palæstinensiske folkeregister, og pågældende kan søge om 
familiesammenføring med nærmeste familiemedlem, såsom ægtefælle, børn, forældre og/eller søskende.14  

Muligheden for familiesammenføring blev indført i 1967, men den israelske praksis har ændret sig gennem 
tiden alt afhængig af det politiske klima. Efter udbruddet af den anden intifada i år 2000 blev processen 
meget sværere og i 2003 med loven Law of Citizenship and Entry, blev det tæt på umuligt.15 
Indenrigsministeriet kan gøre undtagelser på baggrund af humanitære hensyn, men dette anvendes 
sjældent.16 Der skete en undtagelse i 2008 på baggrund af en højesteretsdom, hvor 35.000 ansøgninger om 
familiesammenføring mellem Gaza og Vestbredden blev godkendt. Siden da har Israel ikke godkendt nye 
familiesammenføringer.17 I stedet gives opholdstilladelser af forskellig varighed til ægtefæller. Hvor let det 

                                                            
9 Lifos 2018, s. 19. 
10 Lifos 2018, s. 21. 
11 UNRWA: Where we work: West Bank (tal fra 31. december 2016).  
12 UNRWA: Where we work: Gaza Strip (tal fra 31. oktober 2016). 
13 Lifos 2018, s. 21 f. 
14 Lifos 2018, s. 36. 
15 Lifos 2018, s. 36. 
16 Lifos 2018, s. 44. 
17 Lifos 2018, s. 36. 
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er at opnå opholdstilladelse afhænger af, hvor familien vælger at bosætte sig. En palæstinenser fra 
Vestbredden, som er gift med en palæstinenser fra Gaza, får ofte midlertidig opholdstilladelse i seks 
måneder til et år. Denne type opholdstilladelse giver ikke adgang til sociale ydelser. Det betyder, at en 
sådan person er nødt til at forlade Gaza for at modtage lægehjælp.18  

Som reaktion på Hamas’ magtovertagelse i 2007, har Israel været meget tilbageholdende med at give 
udrejsetilladelser fra Gaza, og har indført blokade med strenge restriktioner på den fri bevægelighed af 
mennesker og varer.19 

En udenlandsk ægtefælle til en palæstinenser er omfattet af samme restriktive politik. De har typisk fået 
midlertidig opholdstilladelse i alt fra seks måneder op til et år. Nogle kilder oplyser dog, at der også er 
eksempler på, at der er givet visum på kun et par uger til disse udenlandske ægtefæller.20  

3. Statsborgerskab 
Der findes ingen statsborgerskabslovgivning i Det Palæstinensiske Selvstyre. Palæstinensere er enten 
registreret på Vestbredden eller i Gaza i det palæstinensiske folkeregister, hvilket giver tilladelse til 
permanent ophold i disse områder.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            
18 Lifos 2018, s. 36. 
19 B’tselem 2017. 
20 Lifos 2018, s. 37. 
21 Lifos 2018, s. 21 f. 
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Jordan 

1. Generelt 
Der er flere end to millioner palæstinensiske flygtninge registreret hos UNRWA i Jordan, og landet har den 
største andel af palæstinensere i UNRWA’s mandatområde. Der er ti officielle UNRWA-lejre i Jordan, og 
derudover er der tre uofficielle lejre.22 

De fleste palæstinensiske flygtninge i Jordan er registreret af UNRWA. Der findes også en gruppe, som ikke 
er registreret af UNRWA, herunder palæstinensere fra Vestbredden, som flygtede til Jordan efter 1967. De 
estimeres i dag til at udgøre ca. 200.000 personer.23  

2. Opholdstilladelse 
Palæstinensere i Jordan kan i dag overordnet inddeles i tre kategorier i forhold til deres status og 
dokumenter:  

1. Palæstinensere med jordansk statsborgerskab, som har pas og jordansk ID-nr. I denne gruppe 
indgår palæstinensere, som flygtede til Jordan efter krigen i 1948 og 1967.  

2. Palæstinensere fra Vestbredden, som har et femårigt midlertidigt pas, og hvis opholdstilladelse i 
Jordan er afhængig af arbejde, studier eller lignende.  

3. Palæstinensere med ophav i Gaza, som har et femårigt midlertidigt pas (frem til 2017 var det 
toårigt), der fungerer som rejsedokument. Gruppen har ikke samme rettigheder som de to 
ovenstående kategorier. Til denne gruppe hører også de palæstinensere, som er kommet til Jordan 
i forbindelse med senere konflikter fra 1980’erne og frem, herunder borgerkrigen i Syrien fra 
2011.24    

Retten til at opnå opholdstilladelse via ægteskab er betinget af ægtefællens køn. Det er relativt let for en 
udlænding at opnå opholdstilladelse via ægteskab med en jordansk mand. En udenlandsk ægtefælle til en 
jordansk kvinde skal derimod opfylde flere krav, når der ansøges om opholdstilladelse i Jordan.25  Det er 
ikke muligt for udenlandske ægtefæller til kvinder at opnå permanent opholdstilladelse eller 
statsborgerskab i Jordan. I stedet skal ægtefællen søge årligt om forlængelse af sin opholdstilladelse. Efter 
10 års sammenhængende ophold kan der gives opholdstilladelse af fem års varighed ad gangen.26  

3. Statsborgerskab 
Jordan annekterede i 1950 Vestbredden, hvor en stor gruppe palæstinensere opholdte sig. Sammen med 
palæstinenserne på jordansk territorium fik de statsborgerskab.27  

Da Israel besatte Vestbredden og Gaza i 1967, kom endnu en flygtningestrøm til Jordan. Den gruppe, som 
havde opholdt sig i Gaza, fik ikke Jordansk statsborgerskab, men det gjorde dem, der kom fra Vestbredden. 
Det skyldes, at Gaza i perioden 1948-1967 var under egyptisk kontrol.  
                                                            
22 UNRWA: Where we work: Jordan (tal fra 1. december 2016). 
23 Lifos 2018, s. 48. 
24 Lifos 2018, s. 49 f. 
25 Lifos 2018, s. 54. 
26 Landinfo 2015, s. 2. 
27 Lifos 2018, s. 47. 
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Personer fra Gaza blev i stedet behandlet som flygtninge med egyptiske dokumenter og fik midlertidig 
opholdstilladelse i Jordan. De blev i landet, fordi de ikke kunne vende tilbage til hverken Gaza eller 
Egypten.28 

I 1988 afsagde Jordan sit krav på Vestbredden, og det betød, at palæstinensere bosat på Vestbredden 
mistede deres jordanske statsborgerskab. Ca. 1 million palæstinensere blev dermed statsløse.29 Derudover 
har tusindvis af palæstinensere i Jordan fået frataget statsborgerskabet i 00’erne. Årsagen hertil er uklar, 
men det kan muligvis skyldes tilhørsforhold til bl.a. PLO. Jordanske myndigheders inddragelse af 
statsborgerskab har været mest almindeligt i perioden 2000-2012, men forekommer stadig af forskellige 
årsager.30 I dag har størstedelen af palæstinensiske flygtninge i Jordan dog fortsat jordansk 
statsborgerskab.31   

En palæstinensisk kvinde har mulighed for at opnå statsborgerskab, hvis hun gifter sig med en jordansk 
statsborger. Hun kan søge herom tre år inde i ægteskabet, såfremt hun er araber, eller fem år inde i 
ægteskabet, såfremt hun ikke er araber.32 Børn arver deres status patrilineært, så børn af en jordansk far 
har som udgangspunkt jordansk statsborgerskab, og behøver således ikke at søge om opholdstilladelse.33 
Jordanske kvinder kan kun under særlige omstændigheder overføre statsborgerskab til deres børn, 
herunder hvis faren er ukendt.34 Det er dog sjældent, at ansøgningen om statsborgerskab godkendes.35 
Derfor må børn med udenlandske forældre eller udenlandsk far og jordansk mor søge om opholdstilladelse.  

Det fremgår ikke af den jordanske Lov om Nationalitet,36 at en udenlandsk kvinde kan opnå jordansk 
statsborgerskab som følge af hendes børns jordanske statsborgerskab. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 Lifos 2018, s. 47. 
29 Lifos 2018, s. 51. 
30 Lifos 2018, s. 51 f. 
31 Lifos 2018, s. 50. 
32 Jordanian Law No. 6 of 1954 on Nationality 1954, art. 8.  
33 Lifos 2018, s. 54. 
34 Jordanian Law No. 6 of 1954 on Nationality 1954, art. 3. 
35 US Department of State 2017.  
36 Jordanian Law No. 6 of 1954 on Nationality 1954 
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Libanon 

1. Generelt 
De fleste palæstinensere i Libanon er registreret hos The Department of Political Affairs and Refugees 
(Mudiriyya ash‐shuun as‐siyasiyya wal‐lajiin) (DPAR) under det libanesiske indenrigsministeries ressort. 
DPAR har ansvaret for registrering af fødsler, dødsfald, ægteskaber, adresser og udstedelse af officielle 
dokumenter, herunder ID-kort til palæstinensere i Libanon. DPAR’s register indeholder data fra 
palæstinensernes ankomst i Libanon i 1948 og frem.37 

Palæstinensere i Libanon er også registreret hos UNRWA. Det er stor usikkerhed om hvor mange 
palæstinensere, der opholder sig i Libanon, fordi mange er udrejst efter deres registrering hos UNRWA. 
UNRWA har registreret ca. 420.000 personer, mens uofficielle estimater oplyser, at 2-300.000 
palæstinensere har permanent opholdstilladelse i Libanon.38 

De palæstinensere, der ankom til Libanon efter 1948, er kun registreret hos DPAR, da de falder udenfor 
UNRWA’s definition af en palæstinensisk flygtning (dvs. flygtet fra Palæstina mellem 1946-4839). UNRWA 
kan dog stadig yde bistand til dem. Gruppen udgør ca. 30-35.000, hvoraf de fleste ankom efter den 
israelske besættelse af Gaza og Vestbredden i 1967. De kan fortsat få udstedt ID-kort og rejsedokument af 
de libanesiske myndigheder, men rejsedokumentet har en kortere gyldighedsperiode end det libanesiske 
nationalitetspas.40  

Der findes derudover et lille antal uregistrerede palæstinensere på ca. 3-5.000 personer, hvoraf de fleste 
ankom i 1970’erne fra Egypten eller Jordan på et tidspunkt, hvor de libanesiske myndigheder ikke længere 
automatisk registrerede nyankomne palæstinensiske flygtninge.41 

2. Opholdstilladelse 
Udlændinge i Libanon er pålagt at have opholdstilladelse. Hovedparten af de palæstinensiske flygtninge, 
med UNRWA-registrering og registrering hos de libanesiske myndigheder (DPAR), har permanent 
opholdstilladelse. Palæstinensere, som er registreret hos de libanesiske myndigheder, men ikke hos 
UNRWA, har samme type tidsubegrænsede opholdstilladelse.  

3. Statsborgerskab 
Palæstinensere i Libanon har traditionelt set ikke haft ret til statsborgerskab. Libanons officielle politik har 
været, at de ikke vil begrænse palæstinensernes rettigheder til at vende tilbage til Palæstina. En del kristne 
palæstinensere har angiveligt fået statsborgerskab i 1950’erne, fordi de libanesiske myndigheder ønskede 
at udjævne forholdet mellem kristne og muslimer i Libanon. Majoriteten af palæstinensere er dog sunni-
muslimer, og at give denne gruppe statsborgerskab vil betyde, at balancen mellem de religiøse grupper i 
landet kan tippe til muslimernes fordel, hvilket de libanesiske myndigheder søger at undgå.42   

                                                            
37 Landinfo 2010, s. 6.   
38 Landinfo 2010, s. 5.   
39 UNRWA: Palestine Refugees. 
40 Landinfo 2010, s. 7 f.   
41 Landinfo 2010, s. 8.   
42 Lifos 2018, s. 63. 
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Statsborgerskab i Libanon opnås gennem faderens status og altså ikke gennem moderens. Det betyder, at 
et barn af en mor med statsborgerskab i Libanon og en far, der er statsløs palæstinenser i Libanon, vil blive 
statsløs.43 

En syrisk-palæstinensisk kvinde, gift med en mand, med libanesisk statsborgerskab, kan opnå 
opholdstilladelse med gyldighed i op til tre år.44 Efter et års ægteskab er der mulighed for at søge om 
libanesisk statsborgerskab.45 Ifølge nogle kilder er det dog først muligt at søge om statsborgerskab, når 
parret har et fælles barn. Børn af et sådan forhold bliver automatisk libanesiske statsborgere.46 

En syrisk-palæstinensisk mand, gift med en kvinde, med libanesisk statsborgerskab, kan ansøge om 
midlertidig opholdstilladelse med et års varighed. Den libanesiske myndighed Directorate of General 
Security vurderer dokumentation på ægteskabet, og hvis alt er i orden kan pågældende opnå midlertidig 
opholdstilladelse i seks måneder og op til et år.47  

Hvis en palæstinenser opnår statsborgerskab i et andet land, vil DPAR strege deres navn ud i registret med 
hånden (men navnet vil stadig fremgå), og årsagen hertil vil blive noteret.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
43 Lifos 2018, s. 63. 
44 Udlændingestyrelsen 2014, s. 57.   
45 US Department of State 2017.  
46 Lifos 2018, s. 63. 
47 Udlændingestyrelsen 2014, s. 57.   
48 Udlændingestyrelsen 2014, s. 40.  
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Syrien 

1. Generelt 
De fleste palæstinensere i Syrien er efterkommere af flygtninge fra 1948-1956. Denne gruppe udgjorde i 
2011 ca. 500.00049 og cirka 85 % af palæstinenserne i Syrien. Disse personer er typisk registreret hos både 
UNRWA og den syriske myndighed, General Administration for Palestine Arab Refugees (GAPAR). GAPAR 
har ansvar for folkeregistrering og udstedelse af dokumenter til de palæstinensiske flygtninge bosiddende i 
Syrien. De har dermed i princippet samme rettigheder som syriske borgere, hvad angår opholdstilladelse, 
bevægelsesfrihed, arbejde og sundhedsydelser. De har derudover ret til rejsedokumenter og et ID-kort til 
syriske palæstinensere. De har dog ikke stemmeret eller ejendomsret, og kan ikke besidde højere politiske 
embeder.50 

En del af palæstinenserne er kommet til landet i forbindelse med seksdageskrigen i 1967, sorte september-
krisen i 1970 og Israels invasion af Libanon i 1982. Der er også kommet en lille gruppe til senere i 1990’erne 
fra Kuwait og Libyen. Det skete efter palæstinenserne blev udvist derfra og efter regimets fald i Irak i 2003 
grundet den sekteriske vold. Før krigens start i 2011 udgjorde de grupper, som ankom til Syrien efter 1956, 
omtrent 20.000-30.000 personer. De er ikke registreret hos UNRWA, og betragtes som arabiske 
udlændinge i Syrien.51 De har som regel adgang til services fra UNRWA, selvom de ikke er registrerede.52 

Palæstinensere ankommet til Syrien efter 1956 er heller ikke registreret hos GAPAR, og de har ikke ret til 
rejsedokumenter eller ID-kort. De har dog mulighed for at opnå og forlænge tiårige opholdstilladelser 
gennem det syriske indenrigsministerium. Nogle får afvist deres ansøgning om ophold på grund af 
”sikkerhedshensyn”, og myndighederne er bekendt med deres ophold i landet, men de deporteres ikke.53  

2. Opholdstilladelse 
Retten til at videregive statsborgerskab eller flygtningestatus til sine børn er betinget af ens køn. Børn arver 
palæstinensisk flygtningestatus efter deres far. Det betyder, at børn indskrives i GAPAR’s register over 
palæstinensiske flygtninge, hvis deres far er i registret, også selvom deres mor ikke er indskrevet i registret. 
Hvis en palæstinensisk mand gifter sig med en kvinde, som ikke er palæstinenser, bliver barnet registreret 
som palæstinenser. Hvis en palæstinensisk kvinde gifter sig med en mand, som ikke er palæstinenser, bliver 
deres barn ikke registreret som palæstinenser.  
Principperne følger den syriske statsborgerskabslovgivning.54  
 
Hvis en palæstinensisk kvinde fra et andet land gifter sig med en palæstinensisk mand fra Syrien, skal 
pågældende overflytte sin flygtningestatus til GAPAR i Syrien.55 

                                                            
49 Landinfo 2016, s. 4. 
50 Lifos 2018, s. 69 f. 
51 Lifos 2018, s. 70. 
52 Lifos 2018, s. 70. 
53 Lifos 2018, s. 71. 
54 Landinfo 2016, s. 7. 
55 Udlændingestyrelsen 2014, s. 42.   
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3. Statsborgerskab 
Palæstinensiske flygtninge i Syrien har som regel ikke syrisk statsborgerskab, og de har derfor ikke ret til 
nationalitetspas eller identitetshandlinger.56 Selvom palæstinensiske flygtninge opfylder betingelserne for 
naturalisation i den syriske lovgivning, så kan de ikke opnå syrisk statsborgerskab. Hensigten med dette er, 
at de skal bevare deres oprindelige nationalitet.57  

  

                                                            
56 Lifos 2018, s. 70. 
57 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada 2013.  
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