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REFERAT 

 

af ekstraordinært møde i koordinationsudvalget den 30. januar 2023 

 

 

Til stede var: 

 

 Landsdommer Ib Hounsgaard Trabjerg, formand 

 Kontorchef Brit Gotthard Jensen, Udlændinge- og Integrationsministeriet 

 Advokat Peter Trudsø, Advokatrådet  

 Sekretariatschef Stig Torp Henriksen, Flygtningenævnets sekretariat 

 Chefkonsulent Charlotte Vesth, Flygtningenævnets sekretariat (referent) 

 

Mødet blev afholdt via Microsoft Teams.  

 

 

Dagsorden 

 

1) Drøftelse af situationen i Afghanistan 

 

 

Ad punkt 1. Drøftelse af situationen i Afghanistan  

Der var forud for mødet udsendt European Union Agency for Asylum (EUAA) Country Guidance 

vedr. Afghanistan udgivet den 24. januar 2023.  

Koordinationsudvalget drøftede det udsendte materiale. Udvalget bemærkede, at EUAA’s Country 

Guidance har til formål at vejlede beslutningstagere i asylsager og ikke er bindende for nævnet, 

men indeholder oplysninger om en række persongrupper, for hvilke EUAA vurderer, at en ”well-

founded fear of persecution would in general be substantiated”. Blandt disse persongrupper er 

blandt andre kvinder og piger, hvor rapporten konkluderer, at “the accumulation of various 

measures introduced by the Taliban, which affect the rights and freedoms of women and girls in 

Afghanistan, amounts to persecution”.  

Udvalget bemærkede, at hovedparten af de i EUAA’s Country Guidance udpegede persongrupper 

efter nævnets allerede gældende praksis meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, 

stk. 1, såfremt deres tilhørsforhold til den påberåbte persongruppe kan lægges til grund.  



Side  2  < 

På denne baggrund var det udvalgets opfattelse, at asylsager vedrørende statsborgere fra Afghani-

stan fortsat skal behandles og vurderes konkret og individuelt med henblik på at fastlægge de på-

gældendes individuelle beskyttelsesbehov, herunder om de pågældende er omfattet af en eller flere 

af de i EUAA’s Country Guidance udpegede persongrupper.  

I forhold til kvinder og piger har nævnets hidtidige praksis været, at der ikke meddeles opholdstil-

ladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, alene på grund af køn, men at der i den enkelte sag 

anvendes en lempet bevisvurdering, jf. herved referatet af koordinationsudvalgets ekstraordinære 

møde den 15. december 2022.  

På baggrund af de seneste baggrundsoplysninger vedrørende Afghanistan, herunder DRC Dansk 

Flygtningehjælps rapport ”Afghanistan Conference - The Human Rights Situation after August 

2021”, udgivet den 30. december 2022, Human Rights Watch World Report 2023 – Afghanistan, 

udgivet den 12. januar 2023 og EUAA’s netop udgivne Country Guidance, besluttede udvalget at 

ændre denne praksis, således at kvinder og piger fra Afghanistan fremover som udgangspunkt 

meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1. Nævnet har p.t. 5 verserende sager 

vedrørende kvindelige afghanske statsborgere.  

Udvalget besluttede desuden, at Flygtningenævnet af egen drift bør genoptage sager vedrørende 

kvindelige afghanske statsborgere, hvor nævnet i perioden efter den 16. august 2021 har truffet 

afgørelse om stadfæstelse af et afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, hvor nævnet 

har truffet afgørelse om stadfæstelse af en afgørelse om inddragelse, nægtelse af forlængelse eller 

bortfald af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller hvor nævnet har truffet afgørelse 

om, at der kan ske udsendelse af en udlænding, der har haft eller har ansøgt om opholdstilladelse 

efter udlændingelovens § 7, men er udvist ved dom, jf. udlændingelovens § 49 a. Genoptagelsen 

sker som udgangspunkt med henblik på at meddele de pågældende opholdstilladelse efter udlæn-

dingelovens § 7, stk. 1, og udvalget bemyndigede sekretariatet til at foretage genoptagelserne. En 

foreløbig optælling viser, at der er tale om cirka 10 personsager.  

Udvalget besluttede desuden at anmode sekretariatet om at foretage en screening af sager vedrø-

rende mandlige afghanske statsborgere, hvor nævnet i perioden fra 16. august 2021 og til nu har 

truffet afgørelse om stadfæstelse af et afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, hvor 

nævnet har truffet afgørelse om stadfæstelse af en afgørelse om inddragelse, nægtelse af forlæn-

gelse eller bortfald af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller hvor nævnet har truffet 

afgørelse om, at der kan ske udsendelse af en udlænding, der har haft eller har ansøgt om opholds-

tilladelse efter udlændingelovens § 7, men er udvist ved dom, jf. udlændingelovens § 49 a. Scree-

ningen sker med henblik på at vurdere, om grundlaget for det oprindelige afslag i lyset af de seneste 

baggrundsoplysninger har forrykket sig afgørende. Resultatet af screeningen forelægges i hver 

enkelt sag formanden for det nævn, der oprindeligt har truffet afgørelse i sagen. En foreløbig op-

tælling viser, at der er tale om cirka 30 personsager.  

Afghanske statsborgere, der har fået endeligt afslag før den 16. august 2021, og som fortsat ophol-

der sig i Danmark, kan søge Flygtningenævnet om genoptagelse, såfremt de vurderer, at grundlaget 

for det oprindelige afslag i lyset af de seneste baggrundsoplysninger har forrykket sig afgørende.  

 

 

 


