
Diskussionsunderlag	  för	  	  grupparbete	  	  under	  utbildningsdagen	  om	  konvertiter	  	  	  2017-‐05-‐11	  
	  
1.	  	  Du	  lämnar	  kyrkan	  en	  kväll	  efter	  gudstjänst	  och	  utanför	  står	  en	  ung	  man	  (A)	  som	  visar	  sig	  komma	  
från	  Afghanistan.	  Han	  är	  tillsammans	  med	  en	  landsman	  (B)	  som	  talar	  svenska	  och	  som	  tidigare	  
konverterat	  till	  kristendom	  och	  fått	  uppehållstillstånd.	  B	  säger	  att	  A	  också	  vill	  konvertera.	  B	  berättar	  
att	  A	  har	  lärt	  sig	  grunderna	  i	  kristen	  tro	  från	  honom	  och	  att	  han	  nu	  vill	  döpa	  sig.	  Du	  får	  frågan	  om	  du	  
kan	  göra	  detta	  så	  snart	  som	  möjligt	  eftersom	  A	  hotas	  av	  utvisning.	  A	  har	  fått	  sitt	  första	  avslag	  på	  sin	  
asylansökan	  och	  väntar	  på	  domstolens	  beslut.	  Vad	  skulle	  ge	  för	  råd	  till	  en	  kollega	  i	  denna	  situation?	  
	  
2.	  Du	  blir	  uppringd	  av	  en	  församlingsmedlem	  som	  berättar	  att	  hon	  har	  lärt	  känna	  ett	  iranskt	  par	  som	  
redan	  är	  döpt	  i	  ditt	  trossamfund	  på	  annan	  ort	  men	  fått	  avslag	  av	  domstolen	  på	  grund	  av	  att	  deras	  
konversion	  inte	  ansågs	  ha	  ägt	  rum	  av	  genuin	  övertygelse.	  Paret	  gömmer	  sig	  hos	  församlingsbon	  och	  
vill	  delta	  i	  församlingens	  verksamhet	  samt	  prata	  med	  dig	  om	  sin	  tro.	  Det	  antyds	  att	  de	  önskar	  ett	  
intyg	  av	  dig	  om	  att	  deras	  övertygelse	  är	  genuin.	  Hur	  agerar	  du?	  
	  
3.	  Du	  har	  lärt	  känna	  en	  kvinna	  från	  Afghanistan	  som	  har	  regelbundet	  besökt	  gudstjänster	  de	  senaste	  
tre	  månaderna	  tillsammans	  med	  en	  kristen	  iransk	  väninna	  som	  har	  tolkat	  åt	  henne.	  Du	  har	  inlett	  
undervisning	  om	  den	  kristna	  tron	  och	  planerar	  för	  kvinnans	  dop.	  Det	  visar	  sig	  att	  kvinnan	  har	  haft	  
upprepade	  starka	  drömmar	  om	  Jesus	  som	  övertygar	  henne	  om	  att	  hon	  ska	  bli	  kristen.	  Men	  hon	  har	  
svårt	  att	  ta	  till	  sig	  din	  undervisning	  trots	  tolkens	  hjälp.	  Hon	  vill	  gärna	  bli	  döpt	  och	  bli	  medlem	  i	  
församlingen	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Hon	  har	  ett	  verkställbart	  utvisningsbeslut	  och	  lever	  gömd.	  Hur	  gör	  
du?	  
	  
4.	  Diskutera	  erfarenheter	  av	  möten	  med	  konvertiter	  och	  hur	  deras	  asylansökningar	  har	  bedömts	  av	  
myndigheterna.	  Vad	  upplever	  du	  ligger	  till	  grund	  för	  myndighetens	  bedömning	  att	  en	  konvertit	  inte	  
har	  bytt	  tro	  av	  en	  genuin	  övertygelse?	  Hur	  reagerar	  den	  asylsökande	  och	  församlingen	  på	  en	  sådan	  
bedömning?	  Finns	  det	  fall	  där	  du	  själv	  har	  varit	  överens	  med	  myndighetens	  bedömning?	  
	  
5.	  	  Ahmad	  är	  17	  år	  och	  är	  medborgare	  i	  Afghanistan	  men	  har	  bott	  sedan	  8	  årsålder	  i	  Iran.	  Han	  kom	  till	  
Sverige	  på	  våren	  2015	  och	  sökte	  asyl.	  Han	  åberopade	  hotbilder	  mot	  sin	  familj	  i	  Afghanistan	  från	  
talibanerna	  samt	  en	  infekterad	  markstrid	  som	  grund	  för	  sin	  fruktan	  att	  återvända.	  Han	  var	  också	  rädd	  
att	  bli	  tvångsrekryterad	  till	  någon	  rebellgrupp.	  Migrationsverket	  avslog	  hans	  ansökan	  med	  hänvisning	  
till	  bristande	  bevis	  om	  en	  aktuell	  risk	  för	  förföljelse	  eller	  annat	  skyddsgrundande	  skäl.	  Föräldrarna	  bor	  
i	  en	  av	  de	  lugnare	  provinserna	  i	  Afghanistan	  där	  rebellrekryteringen	  och	  rebellernas	  närvaro	  är	  
väldigt	  lågt.	  Beslutet	  överklagades	  hos	  migrationsdomstolen	  som	  höll	  med	  verkets	  uppfattning.	  
Under	  tiden	  börjar	  Ahmad	  besöka	  en	  närliggande	  kyrka	  efter	  att	  ha	  blivit	  inbjuden	  av	  en	  förälder	  till	  
hans	  kompis	  att	  delta	  i	  ett	  språkkafé.	  Efter	  några	  veckors	  regelbundna	  besök	  deltar	  Ahmad	  i	  en	  
gudstjänst.	  Han	  fick	  hjälp	  att	  förstå	  skeendet	  genom	  en	  iransk	  konvertit	  som	  var	  medlem	  i	  kyrkan.	  
Vänskap	  uppstod	  de	  emellan	  och	  de	  träffades	  privat	  för	  att	  titta	  på	  videon	  på	  olika	  gudstjänster	  på	  
farsi.	  Ahmad	  bestämde	  sig	  att	  bli	  kristen	  och	  sökte	  upp	  församlingsprästen	  som	  förklarade	  att	  han	  
behövde	  följa	  undervisning	  under	  en	  tid	  och	  sedan	  ta	  ställning	  till	  om	  han	  ville	  bli	  döpt.	  
Diskutera	  hur	  undervisningen	  för	  Ahmad	  skulle	  kunna	  läggas	  upp	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  han	  gör	  
utöver	  att	  delta	  i	  detta.	  	  
Ahmad	  hade	  ett	  lagakraftvunnet	  beslut	  och	  blev	  avhyst	  från	  sitt	  boende.	  Församlingen	  ordnade	  ett	  
boende	  åt	  honom	  och	  gav	  pengar	  till	  mat.	  Men	  en	  dag	  upptäcker	  polisen	  honom	  och	  han	  tas	  i	  förvar.	  
Nu	  finns	  det	  ett	  återtagandeavtal	  med	  Afghanistan.	  Ahmad	  har	  inte	  hunnit	  döpa	  sig	  men	  landsmän	  
har	  noterat	  att	  han	  intresserar	  sig	  allvarligt	  för	  kristendomen	  och	  har	  utsatt	  honom	  för	  hån	  och	  hot.	  
Ahmad	  gjorde	  en	  polisanmälan	  efter	  det	  senaste	  hotet.	  Ahmad	  har	  också	  börjat	  vara	  aktiv	  på	  
Facebook	  i	  sitt	  eget	  namn	  och	  samlat	  texter	  och	  länkar	  som	  är	  kritiska	  mot	  Islam.	  När	  han	  tas	  i	  förvar	  
bestämmer	  hans	  vänner	  i	  församlingen	  att	  kontakta	  en	  jurist	  eller	  ett	  erfaret	  ombud	  för	  att	  skriva	  en	  
ansökan	  om	  verkställighetshinder.	  Vad	  tror	  du	  juristen/ombudet	  skulle	  ta	  upp	  i	  denna	  ansökan?	  


