
ARBETSMATERIAL	  

Att	  tänka	  på	  för	  en	  person	  som	  överväger	  att	  konvertera	  utifrån	  asylprocessens	  villkor	  

	  

1.   Kunna	  ta	  till	  sig	  tron	  på	  ett	  språk	  man	  förstår	  
2.   Att	  nämna	  ens	  funderingar	  över	  att	  byta	  tro	  redan	  i	  början	  av	  asylproceduren	  	  
3.   Att	  genomgå	  en	  period	  av	  studier	  och	  aktiviteter	  i	  församlingen	  innan	  man	  döper	  sig	  
4.   Att	  fundera	  över	  skillnader	  och	  likheter	  mellan	  den	  gamla	  och	  nya	  tron	  
5.   Att	  tänka	  sig	  in	  i	  hur	  man	  skulle	  bete	  sig	  som	  konvertit	  offentligt	  och	  privat	  om	  man	  

skulle	  utvisas	  till	  hemlandet	  -‐	  och	  kunna	  redogöra	  för	  detta	  
6.   Om	  man	  tänker	  missionera,	  förvärva	  djupare	  kunskaper	  om	  den	  nya	  tron	  
7.   Att	  redogöra	  för	  all	  offentliggörande	  av	  sin	  nya	  tro	  –	  tidningar,	  nätet,	  radioprogram	  
8.   Att	  redogöra	  för	  hur	  man	  nu	  utövar	  sin	  nya	  tro	  offentligt	  och	  privat	  

	  

Faktorer	  som	  undergräver	  tillförlitligheten	  i	  konversionen	  eller	  bedömning	  av	  
skyddsbehoven	  enligt	  nuvarande	  praxis	  
	  

9.   Att	  döpa	  sig	  snabbt	  utan	  att	  ha	  fått	  mycket	  undervisning	  
10.  Att	  snabbt	  konvertera	  i	  anslutning	  till	  ett	  avslagsbeslut	  eller	  inför	  ett	  överklagande	  
11.  Att	  konvertera	  efter	  lagakraftvunnet	  beslut	  och	  snabbt	  därefter	  lämna	  in	  en	  ansökan	  
12.  Att	  ha	  vaga	  kunskaper	  om	  centrala	  delar	  och	  riter	  i	  den	  nya	  tron	  
13.  Att	  enbart	  betona	  de	  sociala	  och	  känslomässiga	  upplevelserna	  som	  den	  nya	  tron	  

leder	  till	  
14.  Att	  delta	  i	  gudstjänster	  utan	  att	  förstå	  svenska	  och	  inte	  få	  en	  förklaring	  till	  vad	  som	  

händer	  
15.  Att	  ändra	  tidsuppgifterna	  om	  när	  man	  funderade	  först	  på	  den	  nya	  tron	  
16.  Att	  lämna	  in	  intyg	  som	  innehåller	  motsägelser	  om	  vägen	  till	  tro	  jämfört	  med	  vad	  man	  

själv	  har	  uppgett	  
17.  Att	  redogöra	  för	  att	  man	  har	  berättat	  om	  sin	  nya	  tro	  för	  landsmän	  och	  inte	  fått	  

uppleva	  någon	  kritik	  på	  grund	  av	  detta	  
18.  Att	  redogöra	  för	  familjen	  i	  hemlandet	  om	  sin	  nya	  tro	  utan	  att	  det	  väcker	  

avståndstagande	  	  
19.  Att	  inte	  ändra	  alls	  på	  sitt	  tidigare	  beteende	  
20.  Att	  inte	  kunna	  nämna	  speciella	  delar	  i	  Bibeln	  som	  har	  tilltalat	  en	  på	  ett	  särskilt	  sätt	  


