
Dato: 22. december 2022 

REFERAT 

af ekstraordinært møde i koordinationsudvalget den 15. december 2022 

Til stede var: 

 Landsdommer Ib Hounsgaard Trabjerg, formand

 Kst. 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

2) Drøftelse af anmodning fra Italien om midlertidig suspension på ubestemt tid af indkomne 
overførsler efter Dublinforordningen

Ad punkt 1. Drøftelse af situationen i Afghanistan 

Der var forud for mødet udsendt opdateret baggrundsmateriale vedrørende Afghanistan tillige med 

notat af 12. december 2022 om forholdene for kvinder og piger i Afghanistan. Notatet vedlægges 

i kopi.   

Koordinationsudvalget drøftede det udsendte materiale. Udvalget bemærkede, at Taliban efter 

magtovertagelsen i Afghanistan i august 2021 har vist sig i stigende grad at undertrykke kvinders 

og pigers rettigheder blandt andet gennem udstedelser af dekreter, der i sig selv er diskriminerende 

eller udøves på diskriminerende vis. Situationen for kvinder og piger i landet er i de senere måne-

der yderligere forværret. Deres grundlæggende rettigheder bliver systematisk tilsidesat af Taliban, 

hvis de facto myndighedsudøvelse begrænser kvinders og pigers retlige og faktiske handle- og 

bevægelsesfrihed i alvorlig grad. Kvinder og piger er i høj risiko for at blive udsat for vold og 
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overgreb, herunder vold i hjemmet, og deres muligheder for at søge beskyttelse og for at drage de 

ansvarlige til ansvar (accountability) er stærkt begrænsede.  

Koordinationsudvalget besluttede efter drøftelserne at fortsætte en konkret og individuel behand-

ling af asylansøgninger fra afghanske kvinder og piger. Udvalget fandt imidlertid, at der i sager 

vedrørende afghanske kvinder og piger bør anlægges en lempet bevisvurdering henset til den vil-

kårlighed og usikkerhed, hvormed Talibans de facto myndighedsudøvelse sker, samt til den fort-

satte alvorlige forværring af forholdene for kvinder og piger, som de seneste 

baggrundsoplysninger afspejler. Det indebærer, at tærsklen for, hvornår en kvindelig afghansk 

asylansøger må anses for at have sandsynliggjort, at hun risikerer forfølgelse, er lavere end i en 

almindelig asylsag. Udvalget følger udviklingen i Afghanistan særdeles tæt og vil drøfte 

forholdene i landet og asylpraksis senest på næste ordinære møde i udvalget den 2. marts 2023. 

Udvalget besluttede desuden, at nævnet af egen drift bør genoptage de sager vedrørende kvindelige 

afghanske statsborgere, hvor nævnet har truffet afgørelse om stadfæstelse af et afslag på opholds-

tilladelse efter udlændingelovens § 7, og hvor de pågældende fortsat er i udsendelsesposition.

Ad punkt 2. Drøftelse af anmodning fra Italien om midlertidig suspension på ubestemt tid 

af indkomne overførsler efter Dublinforordningen 

Der var forud for mødet udsendt breve fra Italien af hhv. 5. og 7. december 2022 vedrørende su-

spension af overførsler efter Dublinforordningen. Kopi af brevene vedlægges. 

Udvalget drøftede spørgsmålet, og der var enighed blandt udvalgets medlemmer om at bemyndige 

sekretariatet til at hjemvise sager vedrørende Dublin-overførsel til Italien til Udlændingestyrelsen 

til fornyet behandling i første instans i lyset af Italiens anmodning om suspension af overførsler 

efter Dublinforordningen. Udvalget bemyndigede samtidig sekretariatet til at genoptage og hjem-

vise tidligere afgjorte sager, hvor klageren er i udsendelsesposition som følge af Flygtningenæv-

nets stadfæstelse af Udlændingestyrelsens afgørelse om overførsel til Italien.  


