
 
 I.A.O. mod Sverige (sag nr. 65/1997 af 6. maj 1998)  
 

Sagsfremstilling:  

I.A.O., der er statsborger i Djibouti og etnisk afar, indrejste i Sverige i september 1991, hvor han 

søgte asyl. Han henviste til, at han havde skrevet artikler, der kritiserede styret i Djibouti, og i 

særdeleshed behandlingen af de etniske afarer, og at han på den baggrund havde været 

tilbageholdt og udsat for tortur i Djibouti. Han henviste endvidere til, at han efter sin ankomst til 

Sverige var fortsat med at skrive kritiske artikler om styret i Djibouti.  

De svenske myndigheder meddelte I.A.O. afslag på asyl og henviste til, han havde forklaret 

utroværdigt, og at hans politiske aktiviteter i øvrigt ikke havde været så omfattende, at det på den 

baggrund kunne antages, at han risikerede at blive udsat for tortur i Djibouti.  

 

Påstanden:  

I.A.O. indbragte Sverige for Torturkomitéen og gjorde gældende, at de svenske myndigheder ville 

krænke artikel 3, hvis han blev udsendt til Djibouti, idet han dér risikerede at blive udsat for tortur. 

Han henviste i særdeleshed til, at han havde fortsat sin kritik af styret i Djibouti under sit ophold i 

Sverige, og at myndighederne i Djibouti var opmærksomme herpå.  

 

Torturkomitéens bemærkninger:  

Komitéen gav ikke I.A.O. medhold i hans klage. Komitéen var af den opfattelse, at det på baggrund 

af de vedlagte lægeerklæringer måtte lægges til grund, at I.A.O. havde været udsat for tortur. 

Komitéen bemærkede i den forbindelse, at han led af PTSD og at dette forhold burde tillægges vægt 

i vurderingen af hans præsentation af sin sag. Samlet set fandt Komitéen ikke, at der var grund til at 

betvivle I.A.O.'s forklaring om, at han havde været tilbageholdt og udsat for tortur (pkt. 14.3).  

 

Komitéen bemærkede herefter, at I.A.O. ikke udover at skrive politiske artikler havde været politisk 

aktiv i Djibouti (pkt. 14.4.), at journalister tilsyneladende ikke hører til de grupper, der forfølges i 

Djibouti, og at oppositionspublikationer, der er kritiske overfor styret i Djibouti, cirkulerer frit (pkt. 

14.5). Komitéen fandt derfor samlet set ikke, at der var vægtige grunde for at antage, at I.A.O. 

risikerede at blive udsat for tortur ved en udsendelse til Djibouti (14.6.). 

 


