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Tro og asyl
Vi finder det problematisk at afvise asylansøgere, der søger beskyttelse på grund af et
religionsskifte, hvis de kommer fra lande, hvor kendskab til konvertering kan medføre forfølgelse.
Flygtningenævnet kræver, at en asylansøger fra Iran eller Afghanistan, der søger beskyttelse i
Danmark på grund af religionsskifte, skal overbevise nævnet om, at han virkelig er konverteret, og
desuden sandsynliggøre, at man i hjemlandet ved besked om konverteringen. Den praksis tager vi
som landets biskopper afstand fra.
Kirken og asylmyndighederne har en fælles interesse i at undgå misbrug af den kristne dåb. Vi ser
det som vores kirkelige ansvar så vidt muligt at undgå, at der foretages dåb, som er motiveret af
ønsket om at få asyl. Derfor støtter vi asylmyndighedernes ret til at vurdere, om religionsskiftet er
troværdigt.
På opfordring fra Udlændingestyrelsen udarbejdede kirken i 2005 en vejledning om, hvorledes
kirkerne skulle forholde sig over for asylansøgere, som ønsker dåb. Her lægges der bl.a. vægt på,
at dåbsoplæringen får en sådan udstrækning, at dåb ikke bliver en attraktiv mulighed for personer,
der søger at fremme deres asylsag. Et øget samarbejde mellem kirker og asylmyndigheder på dette
område vil kunne hjælpe til yderligere at mindske risikoen for misbrug. Men det er et problem, at
asylansøgeren samtidig skal sandsynliggøre, at man i hjemlandet kender til hans beslutning om at
gå over til kristendommen. I et af de to afslag, der nu er genoptaget, anføres, at det må være muligt
for ansøgeren af undgå ”at udstille sig selv offentligt som kristen.”
Trosfriheden respekteres ikke, når en konvertit fra fx islam til kristendommen kan tilbagesendes
med direkte eller indirekte henvisning til at holde sin tro skjult. Kristendommen er i sit væsen en
offentlig religion. Samtidig er den opfattelse, som er udbredt i Danmark, at religion bør henvises
til det private rum, ikke gældende i lande som Iran og Afghanistan.
Denne sag handler ikke blot om at beskytte kristne konvertitter, men om at anerkende, at
religionsfrihed indebærer retten til frit at kunne praktisere sin tro. Derfor rækker religionsfrihed

videre end samvittighedsfrihed, friheden til at tænke, tro og mene, hvad man vil.
Vi opfordrer derfor de danske asylmyndigheder til at genoverveje deres krav om, at asylansøgere,
som har skiftet religion, skal sandsynliggøre, at man i deres hjemland kender til deres
religionsskifte.
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