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UNHCR,  Guidelines on  International  Protection:        
”Religion-‐ Based Refugee Claims”,  2004

RÄS  26/2012  – Rättsligt  ställningstagande  om  religion            
som  asylskäl

RÄS  09/2013  – Rättsligt  ställningstagande  om  metod  för      
prövning  av  trovärdighet  och  tillförlitlighet

KÄLLOR



1.  Religionsutövning  i  hemlandet

�Vilka  möjligheter  som  generellt  sett  
finns  att  utöva  religion  i  hemlandet.

�Hur  sökanden  i  hemlandet  haft  och  
gett  uttryck  för  sin  religiösa  
övertygelse.

� Information  om  sökandes  personliga  
erfarenheter  av  religionsutövning  i  
hemmet  och  i  samhället  i  övrigt  – i  
huvudsak  när  det  gäller  sökandes  
tidigare  religion

� Information  om  sökandes  aktiviteter  i  
hemlandet  som  är  kopplade  till  
religionsutövning,  religionsutbildning  
samt  övrig  utbildning  etc.  Vad  hade  
tidigare  religion  för  betydelse  i  ditt  
vardagsliv?



2.  Praktiska  erfarenheter  av  den  
nya  religionen

�Hur  sökandens  religiösa  övertygelse  
uttrycks  i  Sverige

� Sökandens  religiösa  erfarenheter

�Hur  hans/hennes  tillbedjan  genomförs

� Deltagande  i  aktiviteter  i  kyrkan,  församlingen  eller  i  
samhället?  Vilken  omfattning?  Utövas  någon  form  av  
missionerande  verksamhet  i  Sverige?  Hur  går  i  så  fall  
denna  till?

� Intressant  är  att  få  kännedom  om  sökandes  dop.  Ev.  
konfirmation?  Undervisning  inför  dop  och  
konfirmation?  Hur  omfattande  var  denna?  På  vilket  
språk?

� Deltagande  i  gudstjänst?  Hur  ofta?  Förstår  sökande  
språket  under  gudstjänsten  – om  inte  hur  tillgodoser  
han/hon  sig  budskapet?  Utövar  sökande  sin  tro  på  
annat  sätt?



Fortsättning…

� Vid  vilka  speciella  tillfällen/högtider  har  
han/hon  deltagit  i  kyrkan/församlingen

�Genomgångna  riter  utöver  dop  och  
konfirmation  inom  den  nya  religionen

* Sökandes  information  om  
deltagande  i  olika  högtider  och  
sökandes  upplevelser  vid  dessa  
högtider  är  väsentlig.  På  vilket  sätt  
skiljer  sig  dessa  från  högtider  inom  
den  tidigare  religionen

* Eventuella  erfarenheter  av  övriga  
riter  inom  kyrkan/församlingen  



4.  Förändringen  inom  personen

�Hur  den  sökande  kommit  i  kontakt  med  
den  nya  tron

� Vad  har  lett  sökanden  i  den  nya  tron

� Karaktären  av  sökandes  trosuppfattning

� Betydelsen  av  religionen  i  hans/hennes  
vardagsliv

� När/var/hur?

� Vad  var  avgörande  för  bekännelsen  till  en  ny  tro?  
Varför  kan  detta  inte  hittas  i  den  tidigare  religionen?

� Hur  upplever  sökande  sin  trosuppfattning?  Hur  
påverkar  trosuppfattningen  honom/henne  som  
individ?  Varför  kan  detta  inte  hittas  i  den  tidigare  
religionen?

� Har  den  nya  tron  förändrat  personens  vardagliga  
handlingar?



* Anpassa  kunskapsfrågorna  efter  personens  
deltagande  i  riter  och  högtider

* Den  som  åberopar  sig  vilja  missionera  vid  ett  
återvändande  till  hemlandet  bör  ha  större  
kännedom  om  detaljerna  i  sin  religion.

* Fokusera  på  att  få  sökande  att  beskriva  likheter  
och  skillnader  mellan  tidigare  tro  och  den  nu  
antagna  tron

* Sökandes  uppfattning  om  religionernas  
huvudpersoner  (Jesus  samt  Mohammed)  och  
religionernas  budskap  bör  diskuteras

Kunskaper  om  den  nya  religionen



Fortsättning…

* Vilka  värden  religionen  ger  
individen  

* Eventuell  ovilja  mot  den  tidigare  
tron

�Personliga  värden,  kulturella  värden  
etc.  

�Beskriv  denna  ovilja  noggrant.  Är  
det  den  tidigare  religionen  i  sig  
personen  motsätter  sig  eller  endast  
hur  den  tolkas?



5.  Hur  andra  uppfattar  sökande

* Öppen  med  sin  nya  religion?

* Hur  kommer  det  märkas  att  
personen  har  en  tro  vid  ett  
återvändande?

* Berättat  för  andra  landsmän  i  Sverige,  
familjen  i  Sverige  och  i  hemlandet?  Hur  
har  dessa  reagerat?

* Vilka  handlingar  anser  individen  
kommer  att  avslöja  hans  eller  hennes  
nya  tro?  Missionera?



6.  Förklaringar  till  
eventuella  brister

* Sökanden  får  tillfälle  att  förklara  ev.  
tveksamheter  och  motstridigheter  i  sin  
berättelse

* Sökande  får  tillfälle  att  förklara  ev.  brister  i  
kunskaperna  om  den  nya  religionen

* Om  konverteringen  skett  efter  
Migrationsverkets  beslut  ska  sökande  få  tillfälle  
att  förklara  varför  konverteringen  skett  sent  /  i  
anslutning  till  beslut  etc.


