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RELIGION	  SOM	  GRUND	  FÖR	  
ASYL
KONVERTITER

Grundläggande	  kriterier

• De	  grundläggande	  	  kriterierna	   framgår	   av	  UNHCR’s Guidelines on	  
International	  Protrection 2004	  ”	  Religion-‐ Based Refugee Claims
• Och
• Migrationsverkets	  rättsliga	   ställningstagande	  angående	  religion	  som	  
asylskäl	  inklusive	  konvertering	  2012.	  

UNHCR’s definitioner	  av	  tro

• Tron	  har	  tre	  bärande	  element
• 1.	  Som	  tro	  eller	  icke-‐tro
• 2.	  Religionstillhörighet	  som	  identitet
• 3.	  Religiös	  praktik	  eller	  livsväg.
• Dessa	  element	  är	   av	  avgörande	  betydelse	  vid	  bedömning	  av	  behovet	  
av	  skydd	  i	  religionsrelaterade	  fall
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Annat	  av	  särskild	  betydelse

• -‐ information	  om	  religiösa	  förhållanden	  i	  hemlandet
• -‐ konsekvenserna	  av	  en	  konvertering	  (tillräcklighet)
• -‐ den	  enskildes	  trovärdighet	  rörande	  konvertering
• -‐ verkan	  av	  en	  tillskriven	  religiös	  uppfattning
• -‐ möjligheten	  att	  erhålla	  skydd	  av	  myndigheterna	  eller	  att	  söka	  ett	  
inre	  flyktalternativ

Tillräcklighet

• Konsekvenserna	  av	  en	  verkställighet	  måste	  bli	  tillräckligt	  allvarliga	  för	  
att	  asyl-‐ eller	  skyddsbehov	  skall	  föreligga.
• I	  korthet	  innebär	  detta	  att	  den	  enskilde	  kan	  komma	  att	  utsättas	  för	  
hot	  mot	  liv,	  frihet	  och	  kroppslig	  integritet	  p.g.a.	  en	  konvertering.	  

• Risken	  för	  sådan	  förföljelse	  är	  störst	  i	  strikt	  muslimska	  länder,	  särskilt	  i	  
länder	  där	  man	  tillämpar	  den	  muslimska	  rätten,	  Sharia,	  strikt.	  
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Vem	  är	  utövare	  ?

• Vanligtvis	  utgår	  förföljelsen	  från	  staten	  och	  dess	  repressiva	  organ	  som	  
polis	  och	  säkerhetsstyrkor.
• Men	  kan	  även	  utgå	  från	  annan	  aktör	  t.	  ex	  den	  egna	  familjen/släkten	  
eller	  grannskapet.	  
• I	  det	  senare	  fall	  måste	  det,	  för	  att	  skyddsbehov	  skall	  föreligga,	  stå	  klar	  
att	  man	  inte	  kan	  erhålla	  skydd	  av	  myndigheterna.	  Migrationsverket	  
har	  dock	  bevisbördan	  för	  att	  visa	  detta.	  	  

Trovärdighet

• Som	  regel	  är	  den	  enskildes	  trovärdighet	  det	  avgörande	  momentet	  i	  
fråga	   om	  trovärdighet.
• De	  grundläggande	  riktlinjerna	  framgår	   av	  Migrationsöverdomstolens	  
avgörande	  2011	  i	  mål	  MIG	  2011:20	  (UM	  7850-‐10)	  

MIG	  2011:29

• Målet	  avsåg	   en	  konverterad	  afghansk	  medborgare
• Denne	  hade	  åberopat	  konvertering	   i	  ansökan	  om	  prövning	  av	  
verkställighetshinder	  (ny	  prövning)	  efter	  grundprövningen.
• Skriftlig	  bevisning	  (utlåtande	  från	  pastorer)	  om	  omvändelsen	  hade	  
getts	   in.
• Församlingsledare	  hade	  vittnad	  i	  domstolen
• Klagande	  åberopade	  risk	  för	  förföljelse	  i	  Afghanistan	  p.g.a.	  
konverteringen.	  .
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• Personen	  hade	  tidigare	  inte	  berättat	  om	  konverteringen	  p.g.a.	  rädsla	  
för	  att	  uppgiften	  skulle	  spridas	  och	  att	  underlaget	  inte	  var	  komplett.
• Personen	  ansåg	  att	  kristendomen	  var	  en	  mer	  barmhärtig	  religion	  
jämfört	  med	  islam.	  
• Personen	  upplevde	  sig	  ha	  blivit	  lugnare	  och	  mer	  vänlig	  efter	  
konverteringen.	  

• Hans	  intresse	  för	  kristendomen	  väcktes	  under	  resa	  i	  kristna	  länder	  .
• Besökt	  kyrkor/gudstjänster	  sedan	  ett	  par	  år.
• Döpt	  två	  år	  för	  avgörandet	   (	  i	  samband	  med	  ingivande	  av	  ansökan	  om	  
ny	  prövning).
• Personen	  hade	  blivit	  medlem	  av	  en	  kristen	  församling.
• Han	  hade	  bibringats	  kunskaper	  om	  kristendom	  genom	  en	  vän.	  

• Personen	  kunde	  inte	  läsa	  Bibeln	  då	  han	  var	  analfabet.
• Han	  besökte	  regelbundet	  gudstjänster	  och	  deltog	  i	  andra	  
församlingsaktiviteter.	  
• Han	  hade	  haft	  samtal	  med	  pastor	  före	  dopet	  om	  konverteringens	  
innebörd.



2016-‐06-‐03

5

Migrationsöverdomstolens	  skäl

• Inför	  domen	  hade	  domstolen	  beaktat	  följande:
• 1951	  år	  konvention	  om	  flyktingars	  rättsliga	  ställning	  (Geneve-‐kon-‐
ventionen.
• EU:s	  skyddsgrundsdirektiv	  (artiklarna3,4	  och	  5).
• UNHCR’s handbok,	  särskilt	  riktlinjerna	  för	  bedömning	  av	  religions-‐
baserad	  förföljelse	  och	  sur-‐placeskäl (skyddsskäl	  uppkomna	  i	  till-‐
flyktslandet).	  
• De	  tidigare	  nämnda	  riktlinjerna	  från	  UNHCR	  om	  bedömningen	  av	  
religiösa	  asylskäl.	  

Domstolen	  slutsatser

• Domstolen	  fann	  att	  bevisning	  i	  forma	  	  av	  dopbevis,	  skriftliga	  intyg	  och	  
vittnesförhör	  inte	  behövde	  ifrågasättas.	  Inte	  heller	  att	  personen	  
regelbundet	  deltar	   i	  gudstjänster	  och	  församlingsliv.	  
• Detta	   ger	   enligt	  domstolen	  ett	  VISST	  stöd	  för	  att	  personen	  genomgått	  
en	  omvändelse.	  Detta	  är	  emellertid	  inte	  ett	  tillräckligt	  underlag	  för	  att	  
avgöra	  om	  konverteringen	  är	  genuin.	  

Vad	  domstolen	  särskilt	  fästa	  avseende	  vid

• Att	  sökanden	  inte	  uppgett	  sitt	  intresse	  för	  kristendomen	  redan	  vid	  
den	  inledande	  prövningen	  av	  asylansökan.
• Det	   förhållandet	  att	  han	  börjat	  följa	  en	  vän	  till	  kyrkan	  i	  samband	  med	  
avslag	  i	  grundärendet	  väcker	   frågetecken.
• Personen	  hade	  berättat	  om	  konverteringen	  för	  andra	  afghaner	  på	  
boende	  och	  var	  inte	  rädd	  att	  något	  skulle	  hända	  honom	  av	  den	  anled-‐
ningen.
• Uppgifter	   om	  trakasserier	  och	  mobbning	  anses	  vare	  ett	  senkommet	  
försök	  att	  visa	  sin	  rädsla.	  
• Uppgifterna	   om	  motivet	  till	  omvändelsen	  är	  vag	  och	  allmänt	  hållna.	  
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• Personen	  hade	  vid	  muntlig	  förhandling	  inte	  kunnat	  hänvisa	  till	  
särskilda	  avsnitt	  i	  Bibeln.	  
• Han	  saknar	  kunskap	  om	  centrala	  moment	  i	  den	  kristna	  tron.	  	  

• Migrationsöverdomstolen	  finner	  vid	  en	  samlad	  bedömning	  att	  
personen	  inte	  gjort	  sannolikt	  att	  hans	  omvändelse	  är	  genuin	  och	  att	  
han	  vid	  en	  återkomst	  till	  Afghanistan	  skulle	  leva	  i	  enlighet	  med	  sin	  tro.
• Uppgiften	  om	  att	  konverteringen	  är	  vitt	  spridd	  bland	  afghaner	  i	  
Sverige	   och	  att	  den	  kan	  ha	  spridit	  sig	  till	  myndigheter	  och	  andra	  i	  
hemlandet	  anses	  som	  anmärkningsvärd.	  Uppgifter	  om	  detta	  anses	  
inte	  ha	  nått	  mottagare	  i	  Afghanistan.	  
• Följaktligen	  fann	  domstolen	  att	  det	  inte	  fanns	  risk	  för	  förföljelse	  p.g.a.	  
tillskriven	  religiös	  uppfattning.	  

Slutsatser

• De	  slutsatser	  som	  kan	  dras	  är	  att	  konvertiteter	   har	  att	  göra	   sin	  
omvändelse	  trovärdig	  och	  genuin	  samt	  att	  han	  eller	  hon	  kommer	  att	  
vidhålla	  den	  i	  Afghanistan	  trots	  de	  följder	  som	  kan	  uppkomma.
• Han	  eller	  hon	  har	  också	  att	  göra	  det	  sannolikt	  att	  han	  eller	  hon	  kan	  
utsättas	  för	  skyddsgrundande	  behandling	  p.g.a.	  en	  tillskriven	  religiös	  
uppfattning.	  
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Migrationsverkets	  rättsliga	  ställningstagande

• Ställningstagandet	  utgår	  väsentligen	  från	  Migrationsöverdomstolens	  
avgörande.
• Verket	   betonar	  att	  den	  asylsökande	  som	  har	  bevisbördan	  för	  att	  han	  
eller	  hon	  har	  ett	  behov	  av	  skydd	  p.g.a.	  konverteringen.	  Skriftlig	  bevis-‐
ning i	  form	  av	  exempelvis	  utlåtande	  från	  församlingsledare,	  kan	  ge	  ett	  
VISST	  stöd	  för	  genuinitet	  men	  är	  som	  sådant	  inte	  tillräckligt.	  
• Den	  sökande	  skall	  kunna	  lämna	  detaljer	  om	  hur	  han	  eller	  hon	  utövar	  
sin	  religion.	  
• Han	  eller	  hon	  skall	  kunna	  beskriva	  sin	  trosuppfattning,	  religiösa	  upp-‐
fattning	  och	  form	  av	  tillbedjan.	  

• Han	  eller	  hon	  skall	  också	  kunna	  redogöra	  för	  konverteringens	  
praktiska	  betydelse	  i	  vardagsliven	  och	  vilka	  värden	  den	  nya	  religionen	  
ger	   honom	  eller	  henne.
• Den	  sökande	  skall	  känna	  till	  huvuddragen	  i	  den	  nya	  religionen
• Den	  sökande	  skall	  kunna	  redogöra	  för	  inställningen	  till	  sin	  tidigare	  
religion	  och	  varför	  han	  eller	  hon	  lämnat	  den	  gamla	  tron.
• Dessutom	  skall	  han	  eller	  hon	  kunna	  berätta	  hur	  hon	  kommit	  i	  kontakt	  
med	  den	  nya	  religionen	  och	  sina	  erfarenheter	  av	  denna.	  	  

Centrala	  moment	  inför	  ett	  åberopande	  av	  
konvertering	  som	  grund	  för	  asyl.
• Konvertiteten	  måst	  väl	  kunna	  redogöra	  för	  sina	  motiv	  till	  konverter-‐
ingen.
• Han	  eller	  hon	  måste	  kunna	  redogöra	  för	  vad	  omvändelsen	  haft	  för	  
betydelse	  i	  det	  egna	  livet.
• Konvertiten	  måste	  kunna	  berätta	  om	  hur	  han	  eller	  hon	  praktiserar	  
trons	  religiösa	  momenten	  (bön	  etc).
• Den	  sökande	  måste	  kunna	  redogör	  för	  sina	  skäl	  för	  att	  hämna	  den	  
gamla	  religionen	  och	  sin	  motvilja	  mot	  denna.	  	  
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Kunskapskrav,	  vad	  konvertitenbör känna	  till

• Den	  kristna	  trons	  huvuddrag	  t.	  ex	  treenigheten	  och	  betydelsen	  av	  
Kristi	  offerdöd
• Skillnaden	  mellan	  gamla	  och	  nya	  testamentet
• Känna	  till	  viktiga	  delar	  av	  och	  huvuddragen	  i	  Kristus	  liv.
• Kunna	  återge	  flera	   berättelser	   ur	  evangelierna	   om	  Kristus	  liv	  (legender
• Kunna	  redogöra	  för	  de	  sociala	  och	  etniska	  konsekvenserna	  av	  
konverteringen
• Känna	  till	  skillnaden	  mellan	  de	  olika	  kyrkoinriktningarna
• Kunna	  redogör	  för	  valet	  av	  kyrkoinriktning,	  varför	  man	  valt	  ett	  visst	  
samfund.	  	  

Tillskriven	   uppfattning

• Enbart	  kontakten	   med	  kyrkor	  och	  religiös	  verksamhet	  i	  tillflyktslandet,	  
i	  vårt	  fall	  Sverige,	  kan	  innebär	  en	  risk	  för	  att	  utsättas	  för	  förföljelse	  
eller	  annan	  skyddsgrundande	  behandling.	  
• Detta	   då	  individen	  kan	  tillskrivas	  en	  ur	  den	  ursprungliga	  religionstill-‐
hörigheten otillåtet	  handlande,	  ett	  avfall,	  genom	  att	  enbart	  associeras	  
med	  en	  annan	  religion.
• Den	  enskilde	  måste	  därför	  göra	  det	  sannolikt	  att	  detta	  blivit	  känt	  i	  
hemlandet,	  t.ex.	  att	  andra	  personer	  känner	  till	  förhållandet	  och	  kan	  
ha	  rapporterat	   detta	   till	  personer	  i	  hemlandet.	  	  

Vad	  bör	  man	  tänka	  på	  från	  kyrkornas	  sid

• Konvertiten	  bör	  ha	  flera	  och	  omfattande	  samtal	  med	  en	  och	  helst	  
flera	  själasörjare,	  om	  möjligt	  med	  personer	  med	  erfarenhet	  av	  
konvertiter	   från	  islam.	  Tolk	  bör	  användas.
• Konvertiten	  bör	  ha	  tillgång	  till	  Bibeln	  på	  det	  egna	  språket.	  
• Denne	  bör	  också	  få	  genomgå	  bibelstudier	  på	  det	  egna	  språket.
• Konvertiten	  bör	  få	  stöd	  för	  att	  formulera	  sina	  motiv	  för	  
konverteringen.	  
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Slutlig	  konklusion

• Dt	  är	   konvertiten	  som	  skall	  bevisa	  att	  hans	  eller	  hennes	  konvertering	  
är	  genuin,	  d.v.s.	  göra	  detta	  sannolikt

• HUR	  BEVISAR	  MANDÅ	  DETTA	   ??	  

• En	  konvertering	  har	  tåv huvudsakliga	  delar
• -‐ en	  emotionell	  del
• -‐ en	  intellektuell	  del	  

• Det	   känslomässiga	  djupet	  i	  en	  konvertering	  låter	  sig	  knappast	  bevisas.	  
• Dt	  är	   däremot	  den	  intellektuella	  delen	  som	  låter	  sig	  bevisas	  genom	  
att	  den	  enskilde	  verbalt	  kan	  återge	   sina	  motiv	  till	  sitt	  beslut,	  de	  prak-‐
tiska följderna	  av	  omvändelsen	  och	  vilken	  vägledning	  i	  livsföringen	  
han	  eller	  hon	  har	  av	  den	  nya	  religionen.	  Konvertiten	  bör	  också	  kunna	  
visa	  upp	  omfattande	  och	  genuina	  kunskaper	  om	  kristendomen.	  
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• En	  välutbildad	  person	  är	  självfallet	  bättre	  förutsättning	  och	  intellek-‐
tuell förmåga	  att	  klara	  detta	   jämfört	  med	  en	  lågutbildad	  som	  är	  
mindre	  van	  att	  uttrycka	  sig	  verbalt.	  
• Kyrkornas	  och	  samfundens	  roll	  måste	  vara	  att	  kraftfullt	  och	  engagerat	  
stöd	  den	  enskilde	  och	  ge	  denne	  god	  förutsättningar	  för	  att	  åberopa	  
omvändelsen	  som	  en	  asylgrund.

Åberopade	  under	  grundprövning	  eller	  som	  
verkställighetshinder
• Åberopande	  under	  grundprövningen	  inne	  att	  omvändelsen	  förs	  fram	  
som	  ett	  asylskäl	  vid	  den	  första	  asylprövning	  hos	  Migrationsverket	  eller	  
vid	  överklagande	  hos	  domstol,	  eller	  möjligtvis	  vid	  prövning	  efter	  pre-‐
skription.	  
• Åberopande	  om	  verkställighetshinder	  (ny	  prövning)	  sker	  under	  de	  
fyra	   år	  efter	   slutligt	  avgörande	  i	  grundärendet	  som	  beslut	  om	  
utvisning	  kan	  verkställas.	  
• Prövning	  ka	  ske	  enligt	  12	  kap	  18	  eller	  19	  §§ utlänningslagen.	  Van-‐
ligitvis sker	  prövning	  enligt	  den	  19	  §.	  

• Konvertering	  är	  som	  regel	  en	  ny	  omständighet	  varför	  ny	  prövning	  ofta	  
beviljas.	  Kan	  även	  antas	  vara	  ett	  bestående	  verkställighetshinder.
• Ursäktlighet	   kan	  vara	  en	  svårighet	  beroende	  på	  när	  intresset	  för	  
kristendomen	  uppkommit.	  
• Den	  huvudsakliga	  prövningen	  av	  genuiniteten	  sker	  när	  ny	  prövning	  
beviljats.	  Liknar	  i	  stort	  prövningen	  i	  grundärendet.
• Både	  beslut	  om	  att	  inte	  bevilja	  nyprövning	  och	  uppehållstillstånd	  kan	  
överklagas.	  	  	  


