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Ved brev af 5. september 2012 har De og en række andre biskopper rettet henvendelse til Flygt
ningenævnet om nævnets praksis i sager, hvor asylansøgere som asylmotiv har henvist til, at de
er konverteret fra islam til kristendommen.
De har i brevet blandt andet anført, at religionsfrihed indebærer retten til frit at kunne praktisere
sin tro, og at asylmyndighederne derfor bør genoverveje kravet om, at asylansøgere, som har
skiftet religion, skal sandsynliggøre, at man i deres hjemland kender til deres religionsskifte.
Flygtningenævnets formandskab og koordinationsudvalg har haft lejlighed til at drøfte Deres
brev og kan i den anledning oplyse følgende:
I forbindelse med behandlingen af en asylsag skal nævnet oplyse sagen bedst muligt og på denne
baggrund vurdere, om en asylansøger risikerer forfølgelse eller overgreb ved en tilbagevenden til
sit hjemland. I denne vurdering indgår både oplysningerne i den konkrete sag og de mere gene
relle oplysninger om forholdene i ansøgerens hjemland. Ved asylvurderingen holdes disse fakti
ske oplysninger op mod retsreglerne på området både de nationale og internationale. I den for
bindelse indgår guidelines og anbefalinger fra UNHCR som væsentlige elementer. Det gælder
blandt andet UNHCRs Håndbog om procedurer og kriterier for fastlæggelse af flygtningestatus.
—

Af Håndbogens pkt. 96 om flygtninge “sur place” fremgår det blandt andet, at der ved vurderin
gen af, om ansøgerens handlinger i opholdsiandet kan give anledning til en velbegrundet frygt
for forfølgelse, navnlig bør lægges vægt på, om myndighederne i ansØgerens hjemland kan have
fået kendskab til sådanne handlinger.
Det forhold, at nævnet i en række sager har tillagt det betydning, om hjemlandets myndigheder
eller andre har haft kendskab til en konvertering, er således i overensstemmelse med UNHCRs
generelle anbefalinger til asylmyndighederne.
For så vidt angår de to afgørelser De har henvist til i brevet af 5. september 2012, kan det opiy
ses, at begge sager blev genoptaget i juli 2012. Sagerne er nu afgjort på ny, og i begge tilfælde er
der givet asyl.
Nævnet kan endvidere mere generelt oplyse, at alle asylsager afgøres efter en konkret vurdering,
hvor det afgørende er, om ansøgeren må anses for at være i risiko for forfølgelse eller overgreb
ved en tilbagevenden til sit hjemland.
St. Kongensgade 1-3

Telefon: +45 3392 9600

E-mail: fln@inm.dk

1264 København K

Telefax: +45 3391 9400

Hjemmeside: www.flndk

Det kan i den forbindelse oplyses, at det efter nævnets opfattelse i sager om konversion ikke bør
indgå som et element i afgørelsen, at ansøgeren kan henvises til at skjule sin tro ved en tilbage
venden til hjemlandet.
Der kan henvises til Deres lØbenr. 90724/12.
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