
Statsborger fra Egypten 

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2015 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig 
statsborger fra Egypten. Indrejst i 2010. 

Ansøgeren er etnisk araber og sunni-muslim af trosretning fra Egypten. Ansøgeren har ikke været 
medlem af politiske eller religiøse foreninger eller organisationer eller i øvrigt været politisk aktiv. 
Ansøgeren har som asylmotiv henvist til, at han ved en tilbagevenden til Egypten frygter de 
egyptiske myndigheder, idet ansøgeren har unddraget sig militærtjeneste, og idet han støtter 
Mohammed Mursi og Det Muslimske Broderskab. Ansøgeren frygter videre at blive fængslet, da 
han er udrejst illegalt, og at de egyptiske myndigheder vil anklage ham for en forbrydelse, som han 
ikke har begået.  

Flygtningenævnet finder ikke, at ansøgeren på troværdig vis har sandsynliggjort, at han skulle være 
efterstræbt af de egyptiske myndigheder på grund af unddragelse fra aftjening af værnepligt. 
Flygtningenævnet bemærker herved, at ansøgeren har forklaret, at han i sommeren 2005 blev 
registreret i militæret til fastlæggelse af aftjening af værnepligt, hvilket er overensstemmende med 
hans alder på daværende tidspunkt. Flygtningenævnet bemærker endvidere, at ansøgeren efter sin 
egen forklaring derefter har været i kontakt med de egyptiske myndigheder i både 2007 og 2008, i 
sidst nævnte tilfælde i forbindelse med returnering efter illegal udrejse, uden at der har været reelle 
konsekvenser af den angivelige militærunddragelse. Ansøgeren har yderligere forklaret, at der ikke 
har været henvendelser fra militæret til hans familie. Flygtningenævnet har ved 
troværdighedsvurderingen tillige tillagt det en vis vægt, at ansøgeren tidligere er indrejst i Danmark 
[i vinteren] 2010, og da har oplyst at være en statsløs palæstinenser fra Gaza med et ganske andet 
asylmotiv. Ansøgeren blev da meddelt afslag i en åbenbart grundløs procedureen. Endelig 
bemærkes, at ansøgeren ikke har sandsynliggjort, at den seneste illegale udrejse og ansøgerens 
uprofilerede støtte til det muslimske broderskab i sig selv skulle kunne medføre asylbegrundende 
forfølgelse eller overgreb, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1 eller stk. 2. 

Med den anførte begrundelse stadfæster Flygtningenævnet Udlændingestyrelsens afgørelse. 

 


