
M.K.O. mod Holland (sag nr. 134/1999 af 9. maj 2001)  

Sagsfremstilling:  

Den tyrkiske statsborger M.K.O., der var etnisk kurder, indrejste i Holland i juni 1997, hvor han 

søgte asyl. Han henviste til, at han kom fra en lille kurdisk landsby og ved flere lejligheder var 

blevet forsøgt overtalt af de tyrkiske myndigheder til at blive landsbyvagt. Han nægtede imidlertid 

at påtage sig dette hverv, da han i så fald skulle dræbe sine egne folk. Som et resultat heraf, blev 

han ofte tilbageholdt og mishandlet af de tyrkiske myndigheder.  

M.K.O. henviste endvidere til, at han efter sin indrejse i Holland var blevet et aktivt medlem af det 

kurdiske samfund i Holland. Han oplyste i den forbindelse, at han havde optrådt adskillige gange 

på TV med et kurdisk musikband, og at han i februar 1999 var blevet anholdt sammen med 300 

andre kurdere under en demonstration imod Abdullah Ocalans udlevering til Tyrkiet.  

De hollandske myndigheder meddelte M.K.O. afslag på asyl og henviste til, at han ikke havde 

godtgjort, at han personligt ville være i risiko for at blive udsat for tortur i Tyrkiet. De hollandske 

myndigheder henviste endvidere til, at hans politiske aktiviteter i Holland ikke var tilstrækkelige til, 

at han på den baggrund skulle være kommet i de tyrkiske myndigheders søgelys, (do not constitute 

significant opposition activities).  

Påstanden:  

M.K.O. indbragte Holland for Torturkomitéen og gjorde gældende, at de hollandske myndigheder 

ville krænke artikel 3, hvis han blev udsendt til Tyrkiet, idet han dér risikerede at blive udsat for 

tortur.  

Torturkomitéens bemærkninger:  

Komitéen gav ikke M.K.O. medhold i hans klage. Ved afgørelsen lagde Komitéen indledningsvis 

vægt på, at M.K.O. ikke havde kunnet give en fornuftig forklaring på de divergerende oplysninger i 

sagen. Komitéen lagde endvidere vægt på, at M.K.O. havde været i stand til at gennemføre sin 

værnepligt uden væsentlige problemer, og at han ikke havde godtgjort, at hans aktiviteter i Holland 

var egnede til at tiltrække de tyrkiske myndigheders opmærksomhed (pkt. 7.4). 

 

 


