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alle sammen har fået asyl indenfor de seneste 7 år. Vi har bevidst valgt ikke at tale med afviste
asylansøgere, for at deres egen situation ikke skulle overskygge beskrivelsen af deres oplevelser.
En særlig tak til advokat Marianne Vølund, professor Martin Lemberg-Pedersen og Signe Korntved
for at gennemlæse hele manus og kommentere.

“Formuleringen ‘velbegrundet frygt for forfølgelse’er kernen
i flygtningedefinitionen. Selvom udtrykket ‘velbegrundet frygt’
indeholder to elementer: et subjektivt (frygt) og et objektivt
(velbegrundet), skal begge elementer bedømmes samlet.”
Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, UNHCR 1998 (30)
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“En asylsag handler grundlæggende om at undersøge, hvorvidt ansøger har
en velbegrundet frygt for forfølgelse af en eller flere grunde.
Troværdigheden handler udelukkende om hvorvidt man kan tro på ansøgers
forklaring, og må ikke forveksles med afvejning af, om der foreligger tilstrækkelige beviser.
Bevisbyrden påligger i princippet ansøger, men både ansøger og staten har
et ansvar for at fremlægge og vurdere alle relevante fakta. Samtidig er det
ofte åbenlyst farligt og/eller umuligt for ansøger at skaffe håndgribelige
beviser. Derfor er det ofte tilstrækkeligt, at ansøger kan forklare sammenhængende og sandsynligt om forfølgelsen og grunden til hans/hendes frygt.
Der er tale om en humanitær vurdering, og der kræves ikke sikkerhed men
kun sandsynlighed.
Vurdering og konklusion/beslutning skal indeholde præcise henvisninger
til nøglepunkter i sagen og en sammenfatning af aspekterne for og imod
at tildele flygtningestatus. At tage en sådan beslutning er en professionelt
krævende og vanskelig opgave, som kræver betragtelig viden, evner og god
dømmekraft.”
Interviewing Applicants for Refugee Status, UNHCR 1995 (2)

INDLEDNING OG KONKLUSION
“Man må respektere et afslag og rejse hjem, når man har fået sin asylsag grundigt
behandlet i flere forskellige instanser.” Det svar kan alle politikere blive enige om –
fra Nye Borgerlige til Enhedslisten.
Man skal kun have asyl, hvis man er i fare i sit hjemland. Men hvordan vurderer de
danske myndigheder, om folk taler sandt, og hvor farligt der er i deres fjerne hjemland? Er afgørelserne grundige og korrekte? Det er kompliceret at afgøre en asylsag
– der er absolut ikke tale om en eksakt videnskab og sort/hvide svar.
Denne rapport indledes med et faktuelt og neutralt kapitel 1, som forklarer den
danske procedure og hele asylbegrebet for lægmænd. I kapitel 2 og 3 påpeger jeg
mere subjektivt en række svagheder i, hvordan vurderingen foretages, og i kapitel 4
præsenterer jeg 10 anbefalinger til forbedringer.
Det væsentligste problem er, at sagens udfald i for høj grad afhænger af tilfældigheder
og af de enkelte personer, som medvirker. Ansøgerens profil, sagsbehandlernes
og beslutningstagernes viden og holdning, tolkenes kvalitetsniveau, den politiske
stemning i landet.
Overskrifterne på de 10 forslag til forbedringer er:
1. Uddannelse og certificering af tolke
2. Bedre screening for sårbare personer
3. Vurdere alle aspekter i en asylsag samlet
4. Udvikle en helt ny alderstest i Norden
5. Deltage i EUs fælles asylpolitik og arbejde på at ændre Dublin-aftalen
6. Uafhængig information til ansøger om proceduren, rettigheder osv.
7. Færre og kortere interviews med en anden struktur
8. Lydoptagelse af interviews
9. Bedre oplæring af sagsbehandlere
10. Ændre konstruktionen og retssikkerheden i Flygtningenævnet.
Kritikken og anbefalingerne er baseret på en række kvalitative interviews og diskussioner med herboende flygtninge, udlændingeretsadvokater, tidligere nævnsmedlemmer, forskere, sagsbehandlere, tolke, andre NGO'er og Udlændingestyrelsen.
Desuden på mine egne 14 års erfaringer med flygtninge.
Michala Clante Bendixen
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KAPITEL 1:
HVORDAN AFGØRES EN ASYLSAG?
INTRODUKTION + PARAGRAFFERNE
Hvad er en asylansøger, en flygtning og en migrant?
En asylansøger er en person, der anmoder om beskyttelse som flygtning, men endnu ikke har fået sin sag vurderet. Dem, der selv ankommer og søger om asyl, kaldes
spontane asylansøgere (i modsætning til kvoteflygtninge, som udvælges).
Man er flygtning, når en stat eller et internationalt organ har anerkendt, at man er
flygtning – det kaldes også at få tildelt asyl. Der findes 2 slags asyl: konventions
status og beskyttelsesstatus. Man skal have asyl, hvis man er forfulgt af magt
haverne i ens hjemland eller af nogle, som magthaverne ikke kan beskytte én imod,
eller hvis man er i risiko for dødsstraf, tortur eller overgreb. Hvis man er offer for
sult, ekstrem fattigdom eller naturkatastrofer, er den danske stat ikke forpligtet til at
give opholdstilladelse.
En afvist asylansøger har været igennem proceduren, men har fået afslag, dvs. at en
stat har vurderet, at personen ikke har et beskyttelsesbehov.
En migrant, immigrant eller indvandrer har forladt sit land mere eller mindre frivilligt,
typisk for at arbejde, gifte sig eller studere.
Groft sagt har staten pligt til at give flygtninge ophold og grundlæggende rettigheder,
men migranter kan staten opsætte kriterier og begrænsninger for (familiesammenføring, arbejdstilladelse, uddannelsesaftaler). EU-borgere, tyrkiske og nordiske
statsborgere har dog særlige rettigheder, når de bor i Danmark.
Hvem skal have asyl, og hvem skal have afslag?
• En afghansk kvinde, der er stukket af fra et tvangsægteskab?
• Et kristent par fra Iran, som risikerer dødsstraf, hvis det bliver opdaget?
• En familie fra Syrien, som er flygtet fra en sønderbombet by?
• En lesbisk kvinde fra Cameroun, som frygter at blive slået ihjel af sin familie?
• En teenager fra Marokko, som har boet på gaden hele sit liv?
• En politisk aktivist fra Bangladesh, som har siddet fængslet mange år?
• En ældre mand fra Eritrea, som er stukket af efter 10 års tvungen militærtjeneste?
Det afhænger af, hvordan deres troværdighed og deres risiko vurderes under asylproceduren.
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Hvad siger loven?
Asylsager hører både under den nationale lovgivning og de internationale og europæiske konventioner og aftaler, som Danmark har underskrevet. De vigtigste retningslinjer er UNHCRs Håndbog (18), som er såkaldt “soft law”, og praksis ved
Den Europæiske Menneskeretsdomstol (EMD), som er “hard law”. Kort fortalt skal
Danmark følge nogle retningslinjer, men har lov til at gøre det på sin egen måde, og
foretage sit eget skøn.
En asylsag vurderes i to trin: først kortlægges de relevante fakta i sagen, dernæst
vurderes det, hvorvidt personen er omfattet af definitionerne i Flygtningekonven
tionen eller andre relevante konventioner, som Danmark er forpligtet af.
Der er 4 slags flygtninge i Danmark:
§7,1: Konventionsflygtninge
§7,2: Beskyttelsesflygtninge med individuelt motiv
§7,3: Beskyttelsesflygtninge uden individuelt motiv (krigsflygtninge)
§8,1 + 8,2: Kvoteflygtninge
Man ansøger ikke om hver enkelt status for sig, men samlet set om “asyl”, og myndighederne vurderer så ens sag i prioriteret rækkefølge, hvor §7,1 er den “bedste”.
Læs mere om status på side 67.

DEN DANSKE UDLÆNDINGELOV OG KONVENTIONERNE
§ 7. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen
er omfattet af Flygtningekonventionen af 28. juli 1951. (A)
Stk. 2. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive
underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1. (B)
Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 2, hvor risikoen for dødsstraf eller for at blive
underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, gives der efter ansøgning opholdstilladelse med henblik
på midlertidigt ophold. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2. (C)
Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan nægtes, hvis udlændingen allerede
har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning
til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse. (Sikkert
tredjeland)
Hele den danske Udlændingelov kan findes på retsinformation.dk
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(A) FNs Flygtningekonvention, artikel 1A:
Definition på en flygtning: “en person som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe,
eller sine politiske anskuelser, som befinder sig udenfor det land, i hvilket han har
statsborgerret og som ikke er i stand til – eller pga. sådan frygt ikke ønsker – at søge
dette lands beskyttelse”.
FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, artikel 14:
1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.
2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De Forenede Nationers formål og principper.
(B) FNs Torturkonvention, artikel 3:
1. Ingen deltagende stat må udvise, tilbagelevere (“refoulere”) eller udlevere en
person til en anden stat, hvor der er vægtige grunde for at antage, at han vil være
i fare for at blive underkastet tortur.
2. Med henblik på at vurdere, om der foreligger sådanne grunde, skal de kompetente myndigheder tage alle de relevante omstændigheder i betragtning, her
under om der i den pågældende stat er et fast mønster af alvorlige, åbenbare eller
massive krænkelser af menneskerettighederne.
(B+C) Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 3:
“Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.”
• Forhold, som hører under humanitært ophold (alvorlig sygdom, torturfølger,
hungersnød eller andre trusler mod overlevelse) i den danske udlændingelov
(§9b) kan også være omfattet af artikel 3, men behandles i en selvstændig procedure, se Humanitære hensyn og syge mennesker, side 86.
• Princippet om 'non-refoulement' gælder for alle de nævnte konventioner. Princippet forbyder staten at udvise eller returnere mennesker til et land, hvor personen
kan blive udsat for menneskerettighedsovergreb, og til lande, som kan formodes
at videresende personen til et land, hvor det kan ske.
• Selvom man er i risiko og har behov for beskyttelse, kan man samtidig udelukkes
fra at få asyl, hvis man selv har begået overgreb mod andre i hjemlandet – det
hedder udelukkelsesgrunde. Det sætter ofte staten og personen i en umulig situation, hvor man på den ene side ikke vil lade personen nyde godt af rettighederne
som flygtning, men på den anden side kan man ikke sende ham/hende hjem til
pga. risiko for fx tortur eller dødsstraf. Det samme sker med flygtninge, der får en
udvisningsdom pga. kriminalitet begået i Danmark – de ender på Tålt Ophold i et
udrejsecenter på ubestemt tid.
Kilder til konventioner: Institut for Menneskerettigheder, menneskeret.dk
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DEN DANSKE ASYLPROCEDURE

Registrering + fingeraftryk

Udfylde asylskema
Oplysnings- og Motivsamtale
hos Udlændingestyrelsen

DUBLINPROCEDURE

Det kan være
et andet land,
der skal
behandle sagen

Klageadgang til
Flygtningenævnet,
skriftlig behandling

HUMANITÆRT
OPHOLD
kan søges samtidig,
sagen behandles
hos Integrationsministeriet
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ÅBENBART
GRUNDLØS

Dansk
Flygtningehjælp
kan nedlægge veto,
i så fald går sagen i
Normal Procedure

ENDELIGT AFSLAG

NORMAL
PROCEDURE

ÅBENBAR
TILLADELSE
Meget klart
asylgrundlag

Asylsamtale,
evt. gensamtale
AFSLAG,
1. instans

ASYL

APPEL
Sagen går
automatisk til
Flygtningenævnet,
staten beskikker en
advokat
ENDELIGT AFSLAG

ASYL

EN ASYLSAGS FORLØB
Modtagelsen
En asylsag starter som regel med at en udlænding bliver stoppet på den danske
grænse eller i Kastrup lufthavn uden pas og visum til lovlig indrejse, og vælger så
at ansøge om asyl. Ofte var personen på vej til et andet land, fx Sverige, og havde
egentlig ikke valgt Danmark som sin destination.
Andre gange henvender en person sig selv og beder om asyl – det kan være efter
at være indrejst lovligt med et midlertidigt visum, eller det kan endda ske selvom
personen allerede har fået opholdstilladelse, fx som familiesammenført eller pga.
arbejde.
Den første registrering sker altid i center Sandholm, som er modtagecenter for nye
asylansøgere. Centret ligger nord for København, nær ved Allerød. Stedet drives af
Røde Kors, men indeholder også kontorer for politiet og Udlændingestyrelsen.
Nyankomne registreres hos politiet og får udstedt et personligt ID-kort med foto
baseret på egne oplysninger med navn, fødselsdato, nationalitet og indrejsedato
samt et unikt ID-nummer. Hvis man har ID-papirer fra hjemlandet med sig, beder
politiet om at få dem udleveret. Politiet tager ansigtsfoto og fingeraftryk (biometri),
som indlæses i den europæiske database EURODAC*, og man bliver spurgt om
man nogensinde har fået visum til et Schengen-land. I 2019 blev det besluttet, at
denne opgave skal flyttes fra politiet til Udlændingestyrelsen, men det er endnu ikke
fastlagt, hvordan det skal foregå. Man får forevist en film om asylproceduren hos
Udlændingestyrelsen – den varer 20 min og er indtalt på 19 sprog.
Derefter indkvarteres man på et værelse af Røde Kors og spiser gratis i kantinen.
Man kan gå og komme som man vil, men besøgende skal godkendes i portvagten.
Man må ikke bo udenfor asylcentret. Centret indeholder en lægeklinik, hvor man
kan modtage nødvendig behandling, og man indkaldes til et sundhedstjek.
Uledsagede mindreårige får en repræsentant fra Røde Kors og bor i særlige børnecentre, mange bliver dog indkaldt til alderstest og bliver vurderet til at være over 18
år (se mere på side 58).
Kvoteflygtninge ankommer ikke til Sandholm, men direkte til deres kommune, da
de allerede har været igennem interviews og udvælgelse før ankomsten til Danmark.
* Digitalt fingeraftryksregister for de lande, der har underskrevet Dublin-aftalen. I korte træk betyder Dublin-aftalen, at man kun kan få sin asylsag behandlet i ét af de lande, der har underskrevet
den. Det betyder som regel det første land, hvor man har fået taget fingeraftryk, men visum og
familiemedlemmer kan også være afgørende, når man skal beslutte hvilket land, der er ansvarligt
for behandling af asylsagen.
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Asylskema
Første skridt i proceduren er indkaldelse til at udfylde et skriftligt asylskema hos
Udlændingestyrelsen, hvor man skal besvare spørgsmål om navn, fødedato, fødested, seneste adresse i hjemlandet, ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende,
udrejsedato, rejserute – og dernæst forklare, hvorfor man har forladt sit hjemland,
og hvad man frygter vil ske, hvis man vender tilbage.
I skemaet informeres man om, at alle oplysninger behandles fortroligt, at man har
pligt til at give alle relevante oplysninger, og at det er strafbart at afgive urigtige
oplysninger. Skemaet findes på 27 sprog, og man kan besvare det på hvilket som
helst sprog – det vil blive oversat skriftligt af en tolk. Analfabeter får tilbudt at udfylde
skemaet med en tolk. Man kan bede om en kopi af det udfyldte skema.
Udlændingestyrelsen har kørt to pilotprojekter med et udvidet asylskema, som
skulle erstatte det første interview hos Udlændingestyrelsen, men det er ikke endeligt besluttet, om det skal indføres.
Hvis man kommer fra en række særlige lande, som anses for sikre, behandles sagen i
Åbenbart Grundløs Haster-proceduren (ÅGH). Listen omfatter EU-medlemslandene
plus Norge, Schweiz, Island, Albanien, Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada,
Japan, Kosovo, Liechtenstein, Makedonien, Moldova, Mongoliet, Montenegro, New
Zealand, Serbien, Georgien, USA og til dels Rusland. Chancen for at få asyl, hvis
man kommer fra disse lande, er ekstremt lille.

Interview hos Udlændingestyrelsen
Næste skridt er indkaldelse til samtale hos Udlændingestyrelsen, den såkaldte
Oplysnings- og Motivsamtale (OM-samtale). Det er en sagsbehandler fra styrelsen,
som afholder den med en tolk.
Formålet med samtalen er i første omgang at fastlægge identiteten på asylan
søgeren og beslutte, om sagen skal behandles i Danmark eller i et andet land. Hvis
ens fingeraftryk eller oplysninger om et visum er blevet fundet i et andet land, kan
Danmark anmode det andet land om at overtage sagen ifølge Dublin-aftalen. I så
fald bliver samtalen ganske kort, og handler kun om identitet, rejserute og familie
forhold. Det sker i 20-25% af alle sager, og Danmark modtager omvendt et lidt
mindre antal ansøgere fra andre lande.
Hvis sagen skal behandles i Danmark og ikke er kommet i ÅGH-procedure, er n
 æste
vurdering, om den skal i Normal Procedure (NP) eller Åbenbart Grundløs (ÅG). Det
sidste kan ske for nogle nationaliteter, hvis ansøgerne hverken i asylskemaet eller i
det første interview har fortalt om forhold, som kan føre til asyl. ÅG-proceduren fører
til et afslag uden klageadgang til Flygtningenævnet. Man bliver dog først tilbudt en
samtale med Dansk Flygtningehjælp, som skal erklære sig enig eller uenig i Udlæn-
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dingestyrelsens beslutning om at behandle sagen i ÅG-procedure. I de 10-15% af
sagerne, hvor de ikke er enige, kommer sagen tilbage i Normal Procedure.
Normal Procedure fører til endnu et interview hos styrelsen, kaldet Asylsamtale eller
NP-samtale. Dette interview foretages normalt ikke af den samme medarbejder,
som foretog OM-samtalen, og det er ofte også en anden tolk. Spørgsmålene vil være
en uddybelse af OM-samtalen og asylskemaet, evt. efter verificering eller kontrol af
oplysninger i sagen, med mere fokus på asylmotivet. Der kan også komme en eller
flere Gensamtaler, hvis styrelsen mener at det er nødvendigt for at belyse sagen
yderligere.
• OM-samtale og asylsamtale foregår begge på et lille kontor i styrelsens barakker
i Sandholm, de varer mellem 3 og 8 timer, og foregår altid med tolk, som vælges
fra Udlændingestyrelsens tolkeliste. Ansøger og tolk sidder ved siden af hinanden
med et lille bord mellem sig, styrelsens medarbejder sidder bag et skrivebord
foran sin stationære computer.
• Mellem OM-samtale og asylsamtale bliver man flyttet fra Sandholm til et opholdscenter, i øjeblikket ligger de alle sammen i Jylland.
Interviewet starter med at sagsbehandler oplyser ansøger om myndighedernes og
asylansøgerens rettigheder og pligter. Der læses op af et dokument skrevet på et
formelt, juridisk sprog. Ansøger, sagsbehandler og tolk underskriver herefter dokumentet.
Gennem tolken spørges der, om tolk og ansøger forstår hinanden. Derefter går selve
interviewet i gang. Det foregår ved at sagsbehandleren stiller spørgsmål med udgangspunkt i en række hovedspørgsmål, og skriver de – af tolken – oversatte svar
ind på dansk i et dokument på sin computer undervejs.
Spørgsmålene begynder med skolegang, familieforhold, arbejde, boligsituation.
Hvis der er tvivl om nationaliteten, stilles en række spørgsmål om lokale forhold
i landet og området, som ansøger hævder at komme fra – fx flagets farver, mønt
foden, navne på berømte personer, navne på byer og floder.
Derefter spørges ind til politiske aktiviteter og eventuelle konflikter med myndig
heder, herunder fængsling eller anholdelser, og endelig om militærtjeneste. Der
spørges ind til udlandsrejser, ophold i andre lande og indrejsen i Danmark. Til sidst
kommer man til selve asylmotivet: hvad er begrundelsen for at søge om asyl, og
hvad frygter ansøger ved en tilbagevenden til hjemlandet?
Ofte springes der en hel del frem og tilbage undervejs i interviewet, fordi de forskellige spørgsmål kan hænge sammen, og der kan være behov for at få uddybet eller
præciseret – også i forhold til, hvad ansøger har skrevet i sit asylskema.
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Undervejs bliver der holdt frokostpause, og ansøger får at vide, at man gerne må bede
om en pause, når man har brug for det. Medarbejderen holder typisk også pauser
undervejs, for at få skrevet tingene korrekt ind. Til sidst printes resuméet ud, og tolken
bliver bedt om at læse hver side op for ansøger for at rette eventuelle fejl eller misforståelser og underskrive hver enkelt side. Rettelser tilføjes under referatet. Resuméet af
OM-samtalen fylder typisk 10-15 sider, asylsamtaler kan være endnu længere.
Samtalereferatet er ikke en præcis transskribering af interviewet, men en opsummering af spørgsmål og svar, som bærer præg af det særlige “asylsprog”, som bruges både af styrelsen og Flygtningenævnet. Eksempel på en sætning: “Foreholdt,
at myndighederne ikke har forsøgt at anholde hende, selvom de har haft mulighed
herfor, har hun forklaret, at myndighederne i (land) arbejder anderledes end myndighederne i Danmark.” Referatet indeholder ikke beskrivelser af ansøgers toneleje,
reaktioner eller kropssprog.

Afgørelse i første instans
Et par uger efter sidste interview modtager man et brev med afgørelsen – Udlændingestyrelsen er 1. instans. Der kan gå alt mellem 3 og 18 måneder fra ankomsten
til Danmark og til modtagelsen af dette brev, afhængigt af sagen og den generelle
ventetid. Hvis man har fået asyl, er hele brevet på dansk og indeholder nogle få
sætninger om, hvorfor man har fået asyl og hvilken status, man har fået. Hvis man
ikke har fået status §7,1, er der et oversat afsnit om at klage over statusvalget. Læs
mere om de forskellige status på side 67. Alle status er midlertidige og gives kun
for 1 eller 2 år i første omgang. Brevet indeholder oplysning om, hvilken kommune
man skal bo i, og i alt 15 sider med generel information om ret og pligt, bl.a. om
hvordan man kan miste sin opholdstilladelse. Ansøger er naturligvis ikke i stand
til at læse alle disse informationer på et tidspunkt, hvor man endnu ikke har haft
danskundervisning.
Hvis det er et afslag, informeres øverst om, at sagen automatisk sendes til Flygtninge
nævnet, som er klageinstans, og at man vil få tildelt en gratis advokat. Dernæst forklares på 2-3 sider, hvorfor ansøger er fundet utroværdig eller ikke i tilstrækkelig stor
risiko til at få beskyttelse. Her henvises til udvalgte dele af ansøgers forklaring. Dette
brev er oversat til ansøgers eget sprog.

Appel, anden instans
Flygtningenævnet sender et brev til ansøger kort efter, med en liste over hvilke advokater, man kan vælge mellem. Det er staten, der betaler advokaten og tolken. Når
den valgte advokat har fået alle papirerne i sagen fra Udlændingestyrelsen, ind
kalder han/hun ansøger til møde på sit kontor med en tolk, som advokaten vælger.
Der går typisk 6-12 mdr. før Flygtningenævnet sender akterne. En seriøs og omhyggelig advokat vil typisk holde et møde med ansøger på sammenlagt 4-6 timer.
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Advokaten vil på forhånd have læst asylskema, referater og afslag igennem, og vil
bede ansøger om at gøre særligt rede for de punkter, hvor styrelsen har påpeget
svagheder i forklaringen. Måske kan ansøger skaffe yderligere dokumentation eller
opklare misforståelser.
Advokaten skriver et indlæg til nævnet, hvor han/hun argumenterer for, hvorfor ansøger bør tildeles asyl. Her kan der også henvises til praksis i lignende sager, baggrundsnotater og guidelines, og der kan vedlægges kontroloversættelser. Det forventes, at nævnets medlemmer har læst indlægget samt hele sagen og baggrundsmaterialet igennem på forhånd.
Nævnet er et “domstolslignende organ”, som tager den endelige beslutning i asylsager. Der er i virkeligheden tale om en række nævn, som arbejder parallelt. De
består af 3 personer med hver én stemme. En dommer er formand, et medlem
er fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og det sidste medlem er udpeget af
Advokatrådet.
Nævnet indkalder til mundtligt møde i Adelgade i København, hvor ansøger skal
møde op sammen med sin advokat. Nævnet sørger for tolk.
Advokaten indleder med at stille spørgsmål til ansøger, derefter kan Udlændingestyrelsen stille spørgsmål, og så nævnets medlemmer. Til sidst procederer først advokaten og så Udlændingestyrelsen. Normalt varer mødet ca. 2 timer, men det kan
tage op til 4-5 timer, og de 3 nævnsmedlemmer voterer typisk i en halv til en hel time
bagefter. Under voteringen venter advokat, ansøger og Udlændingestyrelsen i venteværelset. Afgørelsen oversættes mundtligt af tolken, og det er en endelig afgørelse,
som ikke kan ankes. En skriftlig kopi på dansk af sagens forløb og afgørelse udleveres til ansøger. Hvis det er et afslag, får man normalt en udrejsefrist på 7 dage.

Humanitært ophold
Så snart det besluttes, at en sag skal behandles i Danmark, kan man ansøge om
humanitært ophold – også efter afslag på asyl. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der behandler sagerne i en helt selvstændig procedure, og der administreres efter en meget restriktiv praksis – det betyder, at kun ganske få personer
får tilladelse hvert år, og normalt kun pga. livstruende sygdom, som de ikke kan få
behandling for i hjemlandet. Denne vurdering indgår i den samlede asylvurdering i
flere andre lande i Europa.
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HVEM AFGØR EN ASYLSAG?
Udlændingestyrelsens afgørelse
Der er 5 asylkontorer i Udlændingestyrelsen og et landedokumentationskontor. 3
af kontorerne behandler nye ansøgninger (spontane). Den sagsbehandler, som af
holder asylinterviews med ansøger, træffer også afgørelse i sagen. Alle afgørelser
skal dog godkendes og underskrives af en person fra ledelsesteamet eller en erfaren
medarbejder med underskriftskompetence.
Sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen har altid akademisk baggrund, men ikke
nødvendigvis juridisk. Mange er nyuddannede og bruger jobbet som et springbræt
videre. Nyansatte gennemgår et oplæringsprogram på 2 uger med undervisning i
asylret, asylsagsbehandling, samtaleafholdelse, interviewteknik og kulturel forståelse. Derefter er der en oplæringsperiode på nogle måneder med både teoretisk
og praktisk undervisning, hvor man observerer andres interviews og selv afholder
interviews overværet af en kollega.
Statistik for 1. instans afgørelser kan ses på nyidanmark.dk/numbers. Her udsendes
de seneste tal med ca. en måneds forsinkelse samt en samlet, større årsstatistik
omkring maj måned det følgende år.
I 2019 påbegyndte styrelsen behandlingen af 2.241 nye asylsager. 33% af disse
havde dog allerede opholdstilladelse, typisk som familiesammenførte (kaldes fjernregistrerede). Dette er et nyt fænomen. Anerkendelsesprocenten var på 57% i 1. instans, men dette tal indbefatter de fjernregistrerede, som stort set alle var syrere og
eritreere med en næsten 100% chance for asyl. Tallet for nyankomne er derfor meget lavere: 29%. I marts 2020 var der ca. 800 verserende asylsager hos styrelsen.
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Flygtningenævnets afgørelse
Nævnet består af en formand, 24 næstformænd som er dommere, 19 medlemmer
fra Advokatrådet samt 37 medlemmer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet,
i alt 81 medlemmer. De konkrete nævn sammensættes af nævnets formand eller
en næstformand, tilfældigt fra dag til dag. Nævnets 3 medlemmer har den samme
stemmevægt.
I 2016 blev nævnet skåret ned fra 5 til 3 medlemmer efter ønske fra daværende
minister Inger Støjberg. De to medlemmer, som blev fjernet, var udpeget af henholdsvis Udenrigsministeriet og Dansk Flygtningehjælp. Dette diskuteres nærmere
på side 94-95.
Nævnets afgørelser er endelige, som det eneste sted i det danske retssystem. Det
betyder, at en asylsag ikke kan ankes videre til domstolene. Desuden er nævnet
undtaget fra Ombudsmandens overvågning.
Den eneste mulighed for at få omstødt afgørelsen er at søge om genoptagelse i
nævnet. Det kræver, at mindst et af følgende kriterier er opfyldt:
1) Nye, vigtige oplysninger, som ikke var tilgængelige, da man fik afslag, og som
nævnet ikke har set før
2) Beviser for noget afgørende, som nævnet ikke har troet på
3) Radikal ændring af situationen i hjemlandet
4) Ændring af praksis for sager, der ligner denne
5) Nyt asylmotiv, opstået efter afslaget (fx eksponering i medierne eller konver
tering til anden religion).
Det er ikke mange sager, der bliver genoptaget, og endnu færre der bliver omgjort.
De fleste får afslag pga. manglende troværdighed, og det er meget svært at ændre
på efterfølgende.
På fln.dk kan man se alle nævnets afgørelser løbende, i kort og anonymiseret form,
og søge på særlige lande eller emner. Desuden kan man her finde det baggrundsmateriale (COI) om de enkelte lande og emner, som bruges i afgørelserne (på engelsk).
Selvom Flygtningenævnets afgørelser er 2. instans, skal Udlændingestyrelsen generelt følge nævnets linje og rette ind efter den i deres afgørelser, eftersom nævnet er
en højere instans. Derfor udvælger styrelsen typisk 5-6 prøvesager til nævnet, hvis
de begynder at give afslag i en type sager, hvor man tidligere ville have givet asyl, og
afventer nævnets vurdering. Det skete senest med syrere fra Damaskus.
Man kan anfægte nævnets formelle uafhængighed fra 1. instans, idet Udlændingeog Integrationsministeriet stiller med et ud af 3 nævnsmedlemmer, og ministeriet er
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samtidig øverste chef for Udlændingestyrelsen. Hele konstruktionen af Flygtningenævnet er unik og har også mødt meget kritik, herunder Ombudsmandens manglende adgang til asylafgørelser. Dette diskuteres nærmere i kapitel 4.
De fleste sager afgøres med enstemmighed, og hvis der var tale om en flertals
afgørelse står det i afgørelsen, men mindretallets argumenter medtages ikke.
I 2019 omstødte nævnet 16% af sagerne. Ventetiden var i gennemsnit 435 dage.
Der var pr. 1. januar 2020 601 verserende sager i nævnet. Der blev søgt om genoptagelse i 289 sager, hvoraf 78 blev genoptaget, og 44 blev hjemvist til styrelsen.

HVAD LÆGGES DER VÆGT PÅ I VURDERINGEN?
Status og konventioner
FNs Flygtningekonvention opstod efter 2. verdenskrig som et ønske om at sikre et
“helle” for mennesker, der var i fare i deres eget land. Jøder, romaer, homoseksuelle
og andre minoriteter var i stor stil blevet nægtet indrejse, bl.a. i Danmark, og blevet
sendt retur til koncentrationslejre i Hitlers Tyskland – det måtte ikke ske igen. Ordet
“forfølgelse” er derfor den røde tråd, når man taler om asyl ud fra Flygtningekonventionen, som hører under Udlændingelovens §7,1.
Mange tror, at man får asyl, hvis der er krig i ens hjemland. Men det er en misforståelse. Normalt skal man være udsat for personlig forfølgelse for at få asyl. Der
kan dog opstå situationer i særlige områder, hvor det er livsfarligt for enhver at opholde sig, fx pga. krig, og man derfor ikke kan sende nogen tilbage dertil. Eller der
kan være en personlig risiko for dødsstraf, tortur eller umenneskelig behandling i
hjemlandet. Det falder under andre menneskeretlige konventioner, bl.a. Den Europæiske Menneskeretskonvention, og giver derfor ret til beskyttelse. I den danske
udlændingelov hører det under §7,2 og §7,3.
Læs mere om status på side 67.
Eksempler:
• En mand fra Eritrea, der er flygtet fra tvunget militærtjeneste og har forladt landet
ulovligt får §7,1.
• En kvinde fra Afghanistan, der har forladt sin mand og har modtaget dødstrusler
fra mandens familie, får §7,2
• En kvinde fra Syrien, som 'kun' er flygtet fra den generelle krigssituation, får §7,3
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17,4%

Statusfordeling 2019

2,6%
43%

37%

K-status (§7,1)
Individuel B-status (§7,2)
Generel B-status (§7,3)
Humanitært ophold, udsendelseshindringer og særlige grunde

Særlige forhold i asylsager
I alle sager bør der foretages en grundig, individuel vurdering for at tage stilling til,
om ansøgeren falder ind under en af disse definitioner. Men det er ikke så nemt,
som det lyder.
UNHCR (FNs Flygtningehøjkommissariat) er det øverste, internationale organ for
Flygtningekonventionen, som 145 stater har skrevet under på. Flygtningekonventionens definition på forfølgelse kan fortolkes, og indeholder ikke præcise retningslinjer
for, hvordan en sag skal undersøges og afgøres. UNHCR har udgivet gode hånd
bøger, retningslinjer og anbefalinger – men i sidste ende kan hvert land gøre det på
sin egen måde – og de fleste lande har faktisk slet ikke nogen procedure. Danmark
hører til blandt de lande, som har en grundig og seriøs procedure, men som denne
rapport viser, er der alligevel en række svagheder i den.
De 3 grundlæggende problemer i asylsager er:
1) at selve identiteten og oprindelseslandet for ansøgeren ikke umiddelbart kan
verificeres, da de færreste asylansøgere indrejser med et gyldigt pas
2) at asylmotivet (forfølgelsen, risikoen) oftest udelukkende beror på det, som
ansøgeren selv fortæller. Man kan ikke – som i straffesager – indkalde vidner,
afspille overvågningsvideoer, verificere dokumenter eller benytte sig af finger
aftryk og DNA.
3) at man skal vurdere troværdigheden og risikoen i en situation langt fra Danmark,
i en helt anden kultur, på baggrund af landerapporter, som er skiftende øjebliks
billeder og kun beskriver generelle problematikker.
En asylsag beror hovedsaligt på ansøgers egen beretning om, hvem hun/han er,
hvad der er sket med hende/ham, og hvad hun/han frygter ved en tilbagevenden.
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I Danmark består denne beretning delvis af en skriftlig forklaring og et eller flere
mundtlige interviews. Begge dele går gennem en tolk, som oversætter mellem ansøgers sprog og dansk.
Ansøger har selv ansvar for at gøre rede for sin sag så overbevisende som muligt,
og myndighederne skal vurdere sandsynlighed og risiko, men kan ikke kræve deciderede beviser i sagen.

Troværdighed og risiko
I dette afsnit gennemgås kort, hvordan troværdighed og risiko udgør kernen i en
asylsag – læs mere om troværdighed i kapitel 2 og om risiko i kapitel 3.
Troværdigheden handler især om at få fastlagt følgende fakta:
• ansøgers identitet
• ansøgers beretning, herunder det, som hun/han frygter ved tilbagevenden.
Det er umuligt at tage stilling til risikoen, hvis identiteten og beretningen ikke fremstår rimeligt troværdig. Troværdigheden har størst betydning i sager, hvor der er tale
om et helt personligt asylmotiv, fx politiske aktiviteter, og lidt mindre betydning i
sager hvor der er tale om forfølgelse af et mindretal, eller hvor risikoen er høj for alle
mennesker i et givent område.

RISIKO

TROVÆRDIGHED

• GENEREL RISIKO I HJEMLANDET
• ANSØGERS INDIVIDUELLE RISIKO
- PRAKSIS
- DOMME
- BAGGRUNDSOPLYSNINGER
- LOVLIGT/ULOVLIGT UDREJST
- TIDSFAKTORER
- IFA (INTERNT FLUGTALTERNATIV)
- STATUS

• ANSØGERS IDENTITET
• ANSØGERS BERETNING
- KRONOLOGI
- DETALJER
- SANDSYNLIGHED
- KONSEKVENS
- NATURLIGE REAKTIONER
- PASSER M/BAGGRUNDSOPLYSNINGER
- LIGNER ANDRES HISTORIER
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Når troværdigheden vurderes, lægger myndighederne vægt på:
- om kronologien i beretningen hænger sammen
- om ansøger kan give detaljer omkring tid, navne, forløb, datoer
- om beretningen virker sandsynlig, efter almindelig sund fornuft og logik
- om der er konsekvens i de forskellige gengivelser af beretningen (asylskema, første
og andet interview, oplysninger givet til advokaten og svarene i Flygtningenævnet)
- naturlige kropslige reaktioner
- om oplysninger stemmer overens med generelle baggrundsoplysninger
- om beretningen ligner andre ansøgeres beskrivelser af lignende situationer fra
samme område.
Hvis ansøger ikke kan svare tilfredsstillende ud fra disse kriterier, vil myndighederne
give afslag og bruger typisk et eller flere af følgende ord til at argumentere for afslaget: “divergerende, udbyggende, konstrueret til lejligheden, usammenhængende,
inkonsistent, bemærkelsesværdig, usandsynlig, påfaldende, ikke selvoplevet”.
Eksempel: En mand, der har arbejdet som steward i det afghanske luftfartsselskab,
søger om asyl, fordi en sikkerhedsrådgiver for præsidenten har bedt ham om at forgifte præsidenten som en del af en kupplan, men han stak i stedet af og frygter nu at
blive dræbt af kupmagerne. Han har beviser på sin identitet og sit job. Han får afslag,
fordi myndighederne ikke finder hans forklaring sandsynlig, og desuden ikke fremstår sammenhængende, selvoplevet og troværdig, og fordi han i første omgang ikke
fortalte om dette asylmotiv og ikke vil oplyse navnet på den mand, der opsøgte ham.

Når risikoen vurderes, lægger myndighederne vægt på:
- om situationen udgør en konkret fare for ansøger?
- hvad dansk praksis er i lignende sager, og evt. praksis ved EMD*?
- hvad baggrundsoplysningerne siger om lignende situationer?
- om ansøger er udrejst lovligt, og har ansøger søgt om asyl straks efter indrejsen i
Danmark?
- om situationen ligger så langt tilbage i tiden, at faren kan være drevet over?
- om personen kan være i sikkerhed i en anden del af sit hjemland, fx hovedstaden
(internt flugtalternativ)?
- hvilken konvention, sagen falder under, og dermed hvilken asylstatus?
Hvis der gives afslag baseret på risikovurderingen, begrundes det oftest med, at
faren “udelukkende bygger på ansøgers egen formodning”, at risikoen er generel og
ikke specifikt rettet mod ansøger, at det virker usandsynligt at ansøger er kommet i
myndighedernes/forfølgernes søgelys, eller at sagen handler om en privat konflikt,
som man må søge beskyttelse imod hos sit eget lands myndigheder.

*Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
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Troværdighed og risiko hænger tit sammen i en asylsag, fx vurderingen af, om et
trusselsbrev fra Taleban er ægte eller ej: Hvis det er ægte, er der en konkret risiko,
men hvis det er falsk, kan personen dømmes som utroværdig alene af den grund.
Og ægte breve fra Taliban er faktisk sort-hvide fotokopier, måske med en hånd
skreven kommentar tilføjet…
Eksempel: Selvom de danske myndigheder tror på, at en person fra Uganda er
LGBT+, mener de ikke, at det i sig selv er nok til at få asyl i Danmark. Oftest vil der
være et individuelt forfølgelsesmotiv, som de danske myndigheder finder utroværdigt, og på den baggrund afviser de sagen. Finder de danske myndigheder den individuelle forfølgelseshistorie troværdig, vil personen i reglen opnå asyl, men det sker
sjældent. Risikoen anses således som lav, hvis der ikke er tale om konkrete trusler.
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KAPITEL 2:
TROVÆRDIGHED
PROBLEMATIKKER OG SVAGHEDER I VURDERINGEN AF
TROVÆRDIGHED
Troværdigheden er det grundlæggende element i en asylsag, og der er en lang
række grunde til, at den er meget svær at vurdere. I dette kapitel gennemgås de
mange problematikker omkring vurderingen af asylansøgeres troværdighed i det
danske system.
Troværdigheden handler som tidligere nævnt især om:
• ansøgers identitet
• ansøgers beretning, herunder det, som hun/han frygter ved tilbagevenden.
Det er umuligt at tage stilling til risikoen, hvis den grundlæggende identitet og beretning ikke fremstår troværdig. Sagt på en anden måde: hvordan skal man vurdere,
om en person er i fare i sit hjemland, hvis man ikke er sikker på, hvilket land og
hvilken person, der er tale om?
De fleste afslag i Danmark gives pga. manglende troværdighed. Og der er heller
ingen tvivl om, at mange asylsager har et større eller mindre element af usandhed
eller usandsynlighed. Men både internationale og danske retningslinjer fastslår, at
inkonsekvente, vage, ukorrekte eller uoverensstemmende udtalelser fra ansøger
kun bør svække troværdigheden, hvis det vedrører centrale dele af asylmotivet (19).
Retningslinjerne fra FN lægger også vægt på, at der bør skelnes mellem ansøgers
generelle troværdighed og de enkelte dele af forklaringen, som ikke stemmer overens. Der findes imidlertid eksempler på, at uklar kronologi og divergerende detaljer
kan føre til afslag i Danmark, selvom det handler om uvæsentlige detaljer.
Når der er tale om lande med en høj risiko for den slags overgreb, som ansøger frygter, bør barren for troværdighed sænkes – dette sker ikke nødvendigvis. Desuden
kan selve den måde, som interviewet foregår på, både være årsag til, at der opstår
uoverensstemmelser, og at ansøger ikke får mulighed for at forklare sig optimalt og
få alle detaljer korrekt frem.
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Forhold, som kan påvirke vurderingen negativt:
• Begrænsningerne i selve adgangen til at søge asyl gør det næsten umuligt for ansøger at holde sig til sandheden fra starten. De påvirkes bl.a. af smuglere undervejs.
• Alt går igennem en tolk, og der findes ingen uddannelse eller certificering for tolke
i Danmark – det indebærer en stor risiko for misforståelser og fejl.
• En stor del af ansøgerne er traumatiseret i varierende grad, hvilket lige præcis gør
det svært for dem at leve op til kravene om at huske, genfortælle, bevare overblikket og koncentrere sig (20, 37).
• Asylproceduren er ikke optimal i sin konstruktion, hvis målet er at få den fulde og
hele sandhed frem. Der er desuden store forskelle mellem forskellige ansøgeres
evner til at formidle deres historie på en overbevisende måde.
• Selv raske mennesker uden traumer husker situationer forskelligt og ændrer forklaring – vidner til forbrydelser kan fx være ganske utroværdige uden at have
nogen fordel af det (32).
• Beslutningstagernes personlige opfattelse af sandhed, virkelighed, risiko og menneskelig opførsel bliver afgørende, og her udgør kulturforskelle et stort problem.
• I det danske system er der indbygget en formodning om at ansøger lyver, og en
tendens til at afslag er det naturlige valg. Fx får en ny sagsbehandler under oplæring som det første til opgave at skrive et afslag, og langt de fleste afslag gives
med henvisning til manglende troværdighed.
Asylskemaet og det første interview hos Udlændingestyrelsen er afgørende for troværdigheden, eftersom alt hvad man senere tilføjer eller modificerer vil blive opfattet
som “udbyggende” eller “divergerende” – også selvom det er forhold, som advokaten efterfølgende har bedt ansøger om at forklare nærmere om. Mange væsentlige
detaljer kommer først frem under mødet med advokaten, hvor ansøger føler sig tryg,
og advokaten kan forklare, hvad der er væsentligt i sagen.
Selvom ansøger indledningsvis får at vide, at hun/han selv har ansvar for at “fremlægge alt, hvad der har betydning i sagen”, så er mange ansøgere ikke selv klar
over, hvad der er vigtigt og uvigtigt – og samtidig kan man bevidst vælge at udelade
vigtige ting af frygt for at informationen kan komme ud og dermed skade andre.
Mange ansøgere er torturoverlevere eller traumatiserede i forskellig grad. Dette udgør et særligt problem i forhold til den måde, man gennemfører interviews og vurderer troværdighed, eftersom lige præcis hukommelse, fokus, kronologisk overblik og
genfortælling af episoder er meget svært for traumatiserede mennesker.
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Afslag pga. troværdighed indeholder typisk et eller flere af følgende ordvalg:
“divergerende”
“ikke sandsynliggjort”
“påfaldende”
“konstrueret til lejligheden”
“udbyggende”
“usammenhængende”
“inkonsistent”
“Ikke overbevisende”
“ikke selvoplevet”
“usandsynligt”
“bemærkelsesværdigt”
“savner mening”
Alle disse ord er udtryk for personlige skøn og ikke faktuelle bedømmelser. De er alle
påvirkelige af fordomme, forudindtagelser, stereotyper, indtryk, stemninger, præferencer samt manglende viden.
Nedenstående uddrag indeholder de nævnte formuleringer 8 gange i ét afsnit.
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Eksempel: LGBT+-person fra Uganda. I denne sag har både styrelsen og senere
også nævnet stillet sig mistroisk overfor, at to kvinder kunne finde på at have samleje
i den enes hus, når en svigermor kunne finde på at kigge forbi (med lange mellemrum). Dette kan ikke betragtes som en helt usandsynlig risiko at løbe, når ansøger
oven i købet har fortalt, at de var fulde. I øvrigt en af de få LGBT-sager fra Uganda,
hvor ansøger fik asyl.

Der hersker i international ret et princip om “Benefit of the doubt” (18). I asylsager
betyder det, at hvis man ikke kan afvise en vis risiko, skal ansøger have opholdstilladelse. Eftersom der er tale om en risiko for alvorlige overgreb eller endda liv og
død, må man hellere give asyl til ti for mange end én for lidt. Det er dog sjældent, at
man ser direkte henvisninger til dette princip i de enkelte sager.
“Der mangler humanitære hensyn i beslutningsprocessen. Der er nogle ydre omstændigheder, der gør, at bare fordi man kommer fra det her land så får man asyl,
men når det kommer til de individuelle motiver, synes jeg det er meget svært at
gennemskue, om det virkelig er fair. Nej, jeg har nok ikke tillid til at afgørelserne
er fair. Den linje, der er lagt, har jo også indflydelse på det enormt store fokus på
at finde fejl, så man kan fælde dem på troværdigheden. Man leder efter deres
svagheder… måske ikke så meget i OM-samtalen, men i asylsamtalen.”
- Røde Kors-bisidder for uledsagede mindreårige

GRUNDE TIL AT LYVE
En stor del af asylsagsbehandlingen i dag tager udgangspunkt i en mistanke om, at
ansøger lyver omkring sin identitet og sit asylmotiv. Sådan har det ikke altid været
– da de første grupper af flygtninge kom til Danmark, tog man deres historier for
pålydende, og de blev modtaget gennem Dansk Flygtningehjælp og Justitsministeriet. Ungarere fra Østrig i 1956, polske jøder i 1968, vietnamesiske bådflygtninge fra
1975 til 1980'erne. Først i 1983 blev der vedtaget en udlændingelov og oprettet et
Flygtningenævn. Siden da er der gradvist blevet lagt mere og mere vægt på kontrol
og mistanke om snyd – i dag bruger Udlændingestyrelsen endda en stor del af sin
tid på at kontrollere og genindkalde personer, som allerede har fået asyl.
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Dette er sket samtidig med at man har gjort det sværere og sværere at komme ind
i Danmark (og Europa). Engang kunne man søge asyl på de danske ambassader,
og rejsende fik ikke tjekket pas og visum før de ankom til lufthavnen i Danmark og
kunne søge asyl. Det var også meget lettere at rejse lovligt ind i Danmark og få lov til
at blive af andre grunde – besøgsvisum, familiesammenføring eller arbejdstilladelse.
I takt med at det bliver sværere at indrejse som migrant, stiger antallet af “falske”
asylansøgninger. Man skal dog huske, at i den periode, hvor antallet af ansøgere var
højest (2014-2016) var der meget få grundløse sager imellem.
I dag er det næsten umuligt at søge om asyl i Danmark uden at have betalt menneskesmuglere store summer for falske papirer og transport, uden at have rejst
mange tusind kilometer illegalt eller uden at have løjet og misbrugt visumsystemet.
Undervejs har ansøgerne næsten altid forsøgt at tage ophold i andre lande tættere
på hjemlandet, men måttet opgive. Et stigende antal mennesker bliver udsat for
overgreb og voldtægt – eller dør – på rejsen hertil. Dublin-reglerne, de interne grænsehegn indenfor EU og Frontex-patruljeringen af EUs ydre grænser har tilsammen
nedbragt antallet af asylansøgere i Danmark fra det rekordhøje 21.300 i 2015 til det
rekordlave 2.700 i 2019 (4).
Man kan sige, at hele systemet i dag forudsætter en vis portion løgn og snyd – man
kommer ikke langt væk fra Afghanistan, Syrien eller Eritrea, hvis man insisterer på
at være bundløst ærlig og lovlydig. Og hvis man er forfulgt af sit lands myndigheder,
kan det være svært at udrejse legalt.
Undervejs får mange også at vide af smuglere og landsmænd, at de ikke kan regne
med at få asyl på deres egen, sande historie – uanset, hvor grum den måtte være.
De får at vide, at de hellere skal kopiere en anden historie, overdrive dele af deres
egen, eller ligefrem sige at de kommer fra et andet land, hvor situationen er farligere.
Som resultat af alt dette er det desværre uundgåeligt, at de fleste asylsager indeholder større eller mindre elementer af løgn. Det kan være nødvendige ting som at
være indrejst på et falsk pas og visum, men straks fortælle sin sande identitet til
politiet ved indrejsen. Det kan være seriøse bedragerier som at oplyse falsk navn og
nationalitet hele vejen igennem sagen. Men det kan også være ting som at ændre
dele af ens historie af frygt for at det kan skade en anden person, udelade ting som
man er skamfuld over at fortælle, eller overdrive en virkelig begivenhed.
Det er naturligvis vigtigt at afsløre, om folk decideret lyver omkring selve asylmotivet
og identiteten – man skal ikke have asyl på en falsk identitet og en falsk historie.
Problemet er, at det er så svært at afgøre, og at mindre fejl kan komme til at fremstå
som bevidst snyd. Der er en stor risiko for at afvise mennesker, som reelt er i fare,
ved at dømme dem som utroværdige på et forkert grundlag.
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IDENTITET OG DOKUMENTER
Dokumenter, navn og fødselsdato
De færreste mennesker i verden har nogensinde haft et pas. I store dele af verden
spiller det ingen rolle, hvornår man er født – nyfødte registreres ikke, og man fejrer
ikke fødselsdage. Og i rigtigt mange lande har man ikke noget folkeregister, og ingen
rigtige adresser med vejnavn, husnumre eller postkoder.
Som tidligere nævnt er det sjældent en fordel at fremvise et ægte dokument fra fx
Afghanistan, hvis man er på vej til Europa – det kan være bedst at smide det ud og
købe et falsk pas med visum. Selv dem, der har medbragt et ægte pas eller et IDkort kan miste det på vejen. Uerstattelige vielsesattester, fødselsattester, eksamensbeviser, familiefotos o.l. går også tabt på de lange, farlige rejser, eller man havde
simpelthen ikke mulighed for at få noget af dette med sig, da man måtte flygte over
hals og hoved.

Udsnit fra vielsesattest fra Eritrea, anonymiseret
Faktum er derfor, at mange ikke kan fremvise eller skaffe nogen form for personlig
identifikation, når de ansøger om asyl. Og de dokumenter, der fremlægges, kan
være svære at verificere, da de er rimeligt nemme at kopiere. Myndighederne kan
ikke kontakte hjemlandet for at få dokumenterne verificeret, da det kan udgøre en
stor fare for ansøger og/eller dennes familie. Udlændingestyrelsen har oprettet et
særligt Nationalt ID-center, hvor man undersøger udenlandske dokumenter, men
også der foretages et skøn.
For nylig har Udlændingestyrelsen fx måttet godtage, at vielsesattester fra en særlig
kirke i Sudan indeholder en stavefejl i kirkens stempel.
Spørgsmålet om fødselsdato er som nævnt svært, da mange ikke kender deres
egen. Selv årstallet kan være usikkert, og det kompliceres yderligere af, at fx Iran,
Afghanistan og Eritrea bruger en anden kalender end vores – så datoer og årstal skal
omregnes, og det kan give misforståelser og fejl.
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Stavemåden for et navn volder også ofte problemer, da mange lande bruger andre
alfabeter end vores, og vores stavning dermed er en form for lydsprog. Det samme
navn kan derfor være skrevet forskelligt på en registrering hos UNHCR i Etiopien og
i en vielsesattest. Der er også eksempler på, at en person har to ægte dokumenter
udstedt af det samme land, men med forskelle i både stavning og fødselsdato.
Alle de nævnte usikkerheder kan svække troværdigheden i myndighedernes øjne,
selvom der ofte er en god forklaring på divergensen, og den ikke nødvendigvis
bunder i et forsøg på at snyde.
Ifølge Flygtningekonventionens artikel 31 må en flygtning ikke straffes for at bruge
falske papirer til at komme i sikkerhed. I Danmark kommer man imidlertid 40 dage
i fængsel, hvis man ankommer med et falsk pas og ikke får sagt "asyl" på det helt
rigtige tidspunkt.

Nationalitet
Er myndighederne i tvivl om asylansøgers nationalitet, har de forskellige metoder til
at tjekke identiteten. Under OM-samtalen kan man blive stillet spørgsmål om lokale
forhold i landet og det område, ansøger hævder at komme fra – fx pengesedlers
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pålydende, største kirke i byen, nationale helligdage, afstande mellem s teder. Man
kan også blive bedt om at udpege steder på et landekort uden tekst.
De fleste vil kunne svare korrekt på den slags spørgsmål – men ikke alle. Som
kvinde vil man i nogle kulturer aldrig have haft med pengesedler at gøre, en kirke
kan kaldes noget helt andet af de lokale end det navn, der står på byens officielle
kort, landets selvstændighedsdag forveksles måske af ansøger med en religiøs fest,
den direkte vej mellem to byer er måske ikke tilgængelig for civile da den bruges af
militæret, floden kaldes bare “floden”…
Da der i 2014 pludselig ankom et stort antal eritreere, havde Udlændingestyrelsen
meget fokus på at tjekke, om nogle af dem i virkeligheden var etiopiere, som udgav
sig for at være eritreere, fordi deres chancer for asyl dermed ville stige betragteligt.
Det viste sig dog at være en overdreven bekymring. Næsten alle kunne svare detaljeret om forholdene i Eritrea, og udvalgte sprogtest bekræftede det samme.
Udlændingestyrelsen afslørede derimod systematisk snyd med identiteten blandt
flere hundrede, som var ankommet samtidig i 2017 og påstod at være statsløse
bidoons fra Kuwait, men viste sig at være irakere. Der var tegn på, at et organiseret
smuglerteam stod bag de mange falske sager (21). Samtidig kan der jo også komme
ægte bidoons.
Sagen om de falske bidoons førte til et øget krav om kontrol fra politisk side. I 2019
blev der afsat adskillige millioner til at gennemgå 800 af de syrere, som ankom i
2015-2016. De fik en særlig, kort sagsbehandling for at nedbringe lange ventetider
under den store tilstrømning. Styrelsen kontrollerede deres nationalitet omhyggeligt
– og man fandt ingen 'falske' blandt dem. De få, der snyder, kan skabe mistanke
mod alle dem, der ikke snyder – men styrelsens og nævnets kontrol er omhyggelig.

Sprogtest
Sproget bruges også som en indikator på, hvor en person stammer fra. Hvilke/t
sprog taler hun/han, og med hvilken accent eller dialekt? De danske myndigheder
bruger normalt et svensk firma ved navn Verified, som har en række lingvistiske
eksperter i mange forskellige sprog.
I eksemplet på siden overfor blev der udført en sprogtest. Den bekræftede ikke bare,
at hun talte tigrigna, som er modersmålet i Eritrea, men også at hendes dialekt passer med det område i Eritrea, som hun hævder at komme fra. Ikke desto mindre
skriver styrelsen i afslaget, at “tigrigna også tales i dele af Etiopien”. Det er således
en tilsidesættelse af testens klare resultat.
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En sprogtest kan give et usikkert eller misvisende resultat, hvis ansøger kommer fra
et grænseområde, har opholdt sig længe i et andet område end sit eget, eller har
haft forældre som talte et andet sprog end det lokale.
UNHCRs retningslinjer foreskriver, at hvis tolken udtrykker tvivl eller mistanke om
personens sprog, bør der udføres en sprogtest, men tolkens vurdering bør ikke være
afgørende.
Eksempel: En ung kvinde på ca. 19 år fra Eritrea ankom sammen med den store
gruppe af andre eritreere, som søgte asyl i 2014. Hun kunne ikke svare overbe
visende på nogle af spørgsmålene omkring Eritrea eller hendes lokalområde, og selv
i Flygtningenævnet fremstod hun forvirret og usammenhængende. Samtalereferatet
viser store problemer med at kommunikere spørgsmål og svar. Hun kunne heller
ikke forklare, hvad risikoen er for hende i Eritrea. Hun fik afslag med begrundelsen
at hun umuligt kunne stamme fra Eritrea og være rejst direkte hertil. Selv hendes advokat kommenterede senere sagen således: “Nogle mennesker vil bare ikke
hjælpe sig selv”. En sprogtest havde ellers vist, at hendes dialekt passer med det
område, hun hævder at komme fra, og UNHCR bekræftede, at hun var registreret i
deres flygtningelejr i Etiopien.
Under forsøg på at få hendes sag genåbnet blev der indsamlet en række vidne
udsagn fra herboende eritreere, som kunne bekræfte at hun var vokset op i en
landsby i deres område. Det burde være kommet frem tidligt i sagen, at hun var en
meget sårbar og skrøbelig pige, som ikke kunne svare på den slags spørgsmål – hun
var analfabet, havde levet isoleret i et landområde, traumatiseret på flugten, muligvis med medfødte mentale svagheder. Hverken styrelsen, advokaten eller nævnet
havde forstået, at hun faktisk ikke var i stand til at svare på spørgsmålene.
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INTERVIEWTEKNIK, SET UP OG UDDANNELSE
AF SAGSBEHANDLERE
Samtalerne hos styrelsen er absolut det vigtigste element i en asylsag, og det er
her, at troværdigheden bliver fastlagt. Men er det overhovedet muligt at vurdere
objektivt, om en person taler sandt, når interviewsituationen er så ufordelagtig for
ansøger, og sagsbehandlerne ikke er tilstrækkeligt klædt på?

Beslutningstagernes baggrund og træning
Den sagsbehandler, som afholder asylsamtalen med ansøger og nedskriver resuméet, er også den, der tager beslutningen om asyl eller afslag. Det skal dog godkendes
af en teamleder eller en anden erfaren medarbejder.
For at blive sagsbehandler i Udlændingestyrelsen skal man have en akademisk uddannelse, men ikke nødvendigvis juridisk. De fleste er unge, og dette job er ofte deres første rigtige job, som de søger væk fra igen. Først gennemgås et oplæringsprogram på 2 uger med undervisning i asylret, asylsagsbehandling, samtaleafholdelse,
interviewteknik og kulturel forståelse. Derefter er der en periode med både teoretisk
og praktisk oplæring, hvor man overværer andres samtaler og selv afholder samtaler
overværet af en kollega. Det er således en sidemandsoplæring med ret begrænset
undervisning, før man selv sidder med beslutningerne.
Tidligere afholdt Dansk Flygtningehjælp, asyladvokater og Dansk Center mod Tortur
- DIGNITY kurser for sagsbehandlerne, men det er stoppet nu. De senere år er der
kommet mere fokus på intern oplæring, og man følger nu en norsk interviewmodel
baseret på kognitive principper, som hedder KREATIV. Undervisningen er en kombination af teori og praktiske øvelser, og forestås af undervisere fra Københavns
Professionshøjskole og en psykolog.
“Vi fik intern oplæring. Kombination af kollektiv undervisning og sidemands
oplæring, altså overværet af en erfaren medarbejder. Kurset i interviewteknik
kom lidt sent efter at jeg startede. Intentionen var anderledes, men på grund af
pres (asylstrøm) gik der et år før jeg var på kursus i interviewteknik med relevante
fagfolk der kom, psykologer etc.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
Den enkelte sagsbehandler har stor betydning for både kvaliteten af interviewet og
for beslutningen. Og det gælder ikke kun uddannelsesmæssig baggrund, men også
den personlig profil (herunder alder, etnicitet, køn, politisk holdning, personlige erfaringer) og hvordan personen selv har det den pågældende dag.
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“I starten er sagsbehandlerne meget unge og usikre, men efter få år bliver de så
hårde, at man ikke kan genkende dem, nogle ligefrem aggressive. Men der er stor
forskel på dem, nogle er selvfølgelig søde og rare – og hvis der er en bisidder eller
anden observation, er det en helt anden verden. Tolkene bliver også behandlet
forskelligt. De behandler mig bedre og opfører sig mindre groft, fordi jeg er helt
flydende på dansk og tolker på et højt niveau.”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager
Forskning viser, at beslutninger baseret på “mavefornemmelser” og taget under
stress og tidspres har en meget større risiko for at være forkerte (10, 11). Jobbet
som sagsbehandler i styrelsen er uden tvivl både psykisk krævende og stressende.
“Det var noget af det hårdeste… Man er optaget af historien, men man er også
nødt til at blive færdig til tiden, og kan ikke fokusere på det enkelte menneske.
Man skal være robust for at arbejde med asyl. Der er mange parametre, man
bliver testet på. Og så skal man det samme dagen efter…”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
Den største svaghed består måske i at beslutningstagere i asylsager påvirkes af alle
de faldgruber, som er beskrevet i dette kapitel (bla. kulturforskelle, selve interviewsituationen, ansøgers traumer, indirekte politisk pres), men de er ikke selv bevidste
om det (9).
“Man kan også give tilladelse i styrelsen selvom vedkommende ikke skulle have
haft det. Jeg havde på et tidspunkt en kollega, han kunne godt lide unge piger.
Han kunne godt finde på at give en person opholdstilladelse alene fordi han
syntes vedkommende var smuk.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
“Tildligere var der et rigtigt stærkt hold af jurister i styrelsen, som var specialiserede og brændte for det. De kunne procedere i nævnet og give advokaterne modstand. I dag argumenterer de ikke for noget længere – det hele handler om nogle
små divergenser, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. De sætter sig
ikke ind i de politiske forhold i landet. Det handler bare om antal afslag.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
Beslutningstageren vil ubevidst have en tendens til at få ansøgers beretning til at
passe ind i sit eget, forudindtagede billede (9). Og udgangspunktet er et afslag,
både statistisk og politisk: en kommende sagsbehandler i styrelsen bliver sat til at
skrive et afslag som det første led af oplæringsforløbet, og anerkendelsen for nyankomne i 2019 var 29% i styrelsen. I nævnet blev kun 16% af afslagene omstødt.
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Fysisk set up
Ansøger er på udebane og har aldrig været der før, sagsbehandleren er på hjemme
bane i sit eget kontor med postkort og børnetegninger på opslagstavlen. Tolken
arbejder for styrelsen, har et tolkekort med styrelsens logo om halsen og kender ofte
sagsbehandleren i forvejen. Sagsbehandleren sidder bag et kontorbord foran sin
stationære computer – distanceret fra ansøger fysisk, og det meste af tiden ser hun/
han på skærmen og skriver. Ansøger og sagsbehandler bruger hver sine toiletter,
selvom hver barakbygning er ganske lille og kun indeholder ca. 8 kontorer. Ansøger
får en spisebillet til Sandholms kantine, sagsbehandler og tolk spiser i styrelsens
egen kantine med en helt anden type mad.
“Midtvejs følte jeg mig meget presset – havde lyst til at råbe og løbe ud, panikkede.
Hun sagde jeg skulle svare ja eller nej, men det kunne jeg ikke, jeg var nødt til at
forklare. På et tidspunkt bad jeg selv om en pause, for at få noget luft og komme
lidt til mig selv.”
- Flygtning fra afrikansk land
Et mere ligeligt og mere afslappet set up ville være et rundt eller ovalt bord, som de
tre kunne sidde omkring, og at sagsbehandleren skrev på en bærbar computer. Der
er heller ingen grund til at distancere ansøger fra de ansatte ved at have adskilte
toiletter og kantiner.

Tolk
Tolk

Sagsbehandler

Ansøger

Sagsbehandler

Ansøger

Til venstre skitse over set up til samtaler i dag, og til højre et forslag til forbedring ud
fra UNHCRs anbefalinger.
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Mentalt set up
Der er ingen tvivl om, at det er et meget hårdt job at være sagsbehandler, og styrelsens medarbejdere tager deres arbejde alvorligt. Det er hårdt at høre om alle de
frygtelige oplevelser og sidde overfor bange og frustrerede mennesker hver dag. Det
er også mentalt krævende at få styr på de ofte forvirrende og komplicerede oplysninger fra ansøger. Det er hårdt rent menneskeligt at skulle tage beslutninger, som har
store konsekvenser, og skulle stå til ansvar for sine overordnede, og privat overfor
venner og familie. Ikke desto mindre har sagsbehandleren det mentale overtag og
den formelle magt i forhold til ansøger på alle parametre:
Sagsbehandler

Asylansøger

en slags kollega med tolken

nervøs over, om man kan stole på
tolken

har kolleger at spørge til råds

alene, usikker på hvem der kan
hjælpe

rolig, afslappet

utryg, nervøs, stresset

har prøvet det før, forberedt

har ikke prøvet det før, uforberedt

har det som sit job, professionel

forstår måske knap, hvad formålet er

kan bestemme tidsforløbet

kan bede om pauser, men gør det
sjældent

har en akademisk uddannelse

har sandsynligvis lavere eller ingen
uddannelse

har ingen personlig aktie i sagen

sagen handler om dybt personlige,
intime ting

udfaldet har ingen direkte betydning
for ham/hende

afgørende for ansøgers fremtid og liv

er hjemme i sit eget land og sin
egen kultur

fremmed og utryg i Danmark

aktiv: stiller spørgsmålene og kan
afbryde

reaktiv/passiv: svarer, og bliver
afbrudt
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UNHCR og EASO* har en række anbefalinger til, hvordan et asylinterview bør foregå. På de fleste områder følger styrelsen dem formelt – men stemningen i lokalet
opfattes alligevel ofte af ansøgeren som meget stressende og ubehagelig. Mange
spørgsmål falder også uheldigt ud, og forvirrer mere end de afklarer.
Styrelsen følger sjældent UNHCRs anbefalinger om at stille åbne spørgsmål, lade
ansøger selv fortælle, lade være med at afbryde og lade være med at springe i emner
og kronologi. Det ville i højere grad skabe en samtale og få ansøger til at slappe af,
tænke sig om og vælge sine egne formuleringer.
Eksempel på åbent spørgsmål: “Du fortæller, at du gemte dig hos din bror. Men i dit
skema har du kun nævnt en bror, som bor i udlandet. Hvor mange brødre har du? ”
Tværtimod fremstår spørgsmålene fra styrelsen klart som forhør, hvor man typisk
ville spørge således: “Du fortæller nu, at du gemte dig hos din bror. Men i dit skema
har du skrevet, at din bror bor i udlandet. Kan du forklare det?”
Udlændingestyrelsens interne sagsbehandlervejledning til OM-samtaler fra 2017
indeholder en del udmærkede instrukser i, hvilke emner der skal spørges ind til,
men næsten intet om, hvordan spørgsmålene formuleres. Dette afsnit fra vejledningen vidner om styrelsens uheldige tendens til at lede efter fejl og divergenser i
ansøgers forklaring (NP betyder Normal Procedure, dvs. andet asylinterview):

Uddrag fra Udlændingestyrelsens sagbehandlervejeldning for OM-samtaler, side 29
Vejledningen indskærper, at “der må ikke fremgå subjektive vurderinger eller bemærkninger af referatet.” Vendinger som “foreholdt ansøger, at...” og “virker det
usandsynligt, at ...” og “oplyst ansøger om, at dette undrer US-repræsentanten”
ses dog jævnligt, og de giver mere eller mindre tydeligt udtryk for en skepsis fra
sagsbehandlers side.
UNHCR anbefaler at bruge et klart, præcist og objektivt sprog. Men styrelsen indleder interviewet med at oplæse to sider med generel information på semijuridisk
dansk, som endda er svært for tolkene at oversætte: “Du er gjort bekendt med (…)
med henblik på tilvejebringelse af fornødent grundlag for US' vurdering af asylansøgningen” (prøv selv at oversætte det til et andet sprog, du kender!).
*) Det Europæiske Asylstøttekontor (under EU)
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Referater og afgørelser fra både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet skrives
i et særligt, indforstået sprog og er ikke en naturlig gengivelse af samtalen; fx “foreholdt ansøger, at...”, “som udgangspunkt...”, “på denne baggrund kan det ikke
lægges til grund…”.
Når det i stedet for en samtale bliver til et forhør, kommer ansøger i forsvarsposition,
bliver nervøs og svarer så kortfattet som muligt. Desuden springer styrelsen ofte
meget rundt mellem emnerne, hvilket forvirrer ansøger unødigt. Det ville være mere
hensigtsmæssigt med klart formulerede spørgsmål i et kronologisk skema, og der
efter en opfordring til at fortælle frit om asylmotivet (se kapitel 4, anbefalinger).
“Din skolegang? spørger de i starten. 'Jeg har ikke gået i skole.' Og så går de
videre til andre ting. Så kommer det senere: 'Nu skal du fortælle mig, hvor du har
gået i skole, og hvilke klassetrin…' 'Jeg har ikke gået i skole, det har jeg jo sagt'.
Rækkefølgen er ikke altid logisk.”
- Tolk med mange års erfaring fra asylsager
UNHCR påpeger, at ansøger bør have adgang til at aflevere eventuelle tilføjelser
eller rettelser efterfølgende, men dette informeres man ikke om hos styrelsen. Ansøger har ret til at have en bisidder med, og kan bede om at interviewer og tolk har
samme køn som ansøger, hvis det er vigtigt for ansøger pga. sagen. Dette bliver man
imidlertid heller ikke informeret om.
UNHCR advarer også imod, at sagsbehandlere i nogle lande – og det gælder i høj
grad Danmark – arbejder under en myndighed, som har en politisk agenda om at
modtage så få flygtninge som muligt. Dette kan ikke undgå at påvirke deres beslutninger, mere eller mindre bevidst (54).
“De 98 stramninger handler om at passe på Danmark. Det gør man med konkrete
resultater til gavn for danskerne. Danmark fik sidste år det laveste antal asylan
søgere i 9 år. Og det er godt.”
- Inger Støjberg i Venstres video, 16. juli 2018
“De mener selv, at de stiller gode spørgsmål, men det gør de ikke. Hvis du talte
med en dansker på den måde var det okay, men det er jo skrøbelige personer,
og en anden kultur – halvdelen græder undervejs, det kræver noget helt andet
at tale med dem. Sagsbehandlerne kan finde på at banke i bordet og råbe “hold
kæft“. Der var en, der havde en knap på bordet, sådan en man kan købe i Spøg &
Skæmt butikker, når han trykkede på den sagde den “bullshit“. Han lavede sjov,
men ansøger forstod det selvfølgelig ikke – han havde været der i mange år.”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager
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Man burde i langt højere grad forberede ansøger inden samtalen (via en NGO eller
en advokat) om proceduren, om rettigheder i forhold til køn, tolk, bisidder og rettelser, samt sørge for at sikre en mere behagelig stemning. Sagsbehandler bør strukturere spørgsmålene bedre, og i højere grad lade ansøger selv fortælle om asylmotivet.
Se mere under anbefalingerne i kapitel 4.

Kulturforskelle og viden om hjemlandet
De fleste, som har søgt asyl i Danmark de senere år, kommer fra Syrien, Eritrea,
Afghanistan, Iran, Irak, Somalia. Alle sammen kulturer, som ligger meget langt fra
den danske. Hvis man skal vurdere, om en person taler sandt, og om en fortælling
er sandsynlig og selvoplevet, er det uhyre svært, hvis man slet ikke kan forestille sig,
hvordan den persons liv har været. En dansk sagsbehandler kan have svært ved
at forestille sig, hvordan man bor i en landsby i Irak, eller hvordan man lever som
soldat i Eritrea.
Eksempel: Hvis en kvinde fra Afghanistan er blevet voldtaget, vil det først og fremmest være meget skamfuldt og svært for hende overhovedet at fortælle det. Sagsbehandleren vil sandsynligvis spørge, om hun anmeldte det til politiet. Dette vil skabe
en dyb forståelses- og tillidskløft mellem de to personer, da ansøger vil tage for givet,
at alle (inkl. sagsbehandleren) ved, at man ikke som kvinde i Afghanistan kan anmelde en voldtægt uden selv at blive anklaget for utroskab.
Sagsbehandler og ansøger har hver sin måde at tænke på, handle på, reagere på,
udtrykke sig kropsligt og verbalt, forskellig moral og etik. Desuden er der stor forskel
på deres viden om det land, hvor risikoen er. For ansøger er det hendes/hans hjemland, for sagsbehandleren ofte et helt ukendt sted, som man kun har set fotos fra
og læst rapporter om. Rapporterne beskriver en række forhold i landet i generelle
vendinger, de giver ikke nogen forståelse af folks dagligliv.
Hos styrelsen er der en vis andel af sagsbehandlere med etnisk minoritetsbaggrund,
som måske har lidt større kulturforståelse. Mange danskere med anden etnisk baggrund har dog også kun været i forældrenes hjemland få gange på korte ferier.
Blandt de 81 medlemmer af Flygtningenævnet har kun 4 et ikke-dansk navn, heraf
ingen af dommerne.
“80% af de nye sagsbehandlere vidste ikke, hvor Irak lå på et kort, da de startede.
De er unge, og de har mange fordomme, for dem er hele Mellemøsten det samme.
De får lidt kurser, men ikke meget. Det er heldigt, at de kan slå op på nettet
undervejs, haha!”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager
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I eksemplet herover bliver en ansøger udspurgt på en mistroisk måde. Sagsbehandleren har svært ved at forstå, at arbejdet som fængselsvagt hører under den tvungne
nationaltjeneste i Eritrea, og at ansøger også selv blev indsat som fange i en periode
under elendige forhold. En ringe viden om forholdene i hjemlandet vil ofte føre til,
at sagsbehandleren stiller spørgsmål på en måde, som giver misvisende svar og får
ansøgers troværdighed til at fremstå svag.
Eksempel fra Afghanistan: “Det forekommer usandsynligt, at du ville opsøge din
kæreste i hendes forældres hus, når man påtænker risikoen for at blive opdaget.”
Hertil må man indvende, at forelskede mennesker gør dumme og risikable ting, og
det var den eneste måde, de to kunne se hinanden – i Afghanistan mødes de unge
ikke ude i byen som her.

Eksempel med palæstinenser fra Libanon: “Ansøger foreholdt, at han på da
værende tidspunkt var 12-14 år gammel, hvorfor det lyder usandsynligt, at han
skulle have deltaget i væbnede kampe i lejrene.” Det er imidlertid velkendt, at små
drenge kæmper for PLO/Fatah, men det havde sagsbehandleren ingen viden om.
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Hvordan skal en dansk sagsbehandler kunne vurdere, hvad der er en naturlig reaktion på at få sit hus ransaget af efterretningstjenesten i Iran og se sin mor blive
tæsket til blods? Eller om en 14-årig dreng fra Eritrea virkelig har gået til fods fra sin
landsby hundrede kilometer, ind i Etiopien? Og har alle ikke selv oplevet ting, som
var fuldstændigt usandsynlige, men som alligevel skete?
Kulturforskellen gør det også svært at aflæse, om en person virker naturlig og overbevisende, når vedkommende fortæller eller besvarer et spørgsmål. Gestik og ansigtsudtryk kan være meget anderledes end hvad der virker naturligt for en dansker.
Fx kan det i en danskers øre lyde som om folk skændes, når de taler venskabeligt
sammen på somali eller tigrigna. Og en ung pige fra Somalia vil ikke se en fremmed
i øjnene.
Selve interviewsituationen er også helt fremmed for mange – især for kvinder og
ansøgere uden uddannelse. Som dansker har man mange gange siddet alene på et
kontor overfor en slags myndighedsperson og svaret på spørgsmål: studievejleder,
rektor, fagforeningskonsulent, kommunal sagsbehandler, måske en venlig politi
betjent. Det har man aldrig nogensinde som kvinde fra Afghanistan eller Somalia.
Og når man som mand har prøvet det i Iran eller Eritrea, har det været med klamme
håndflader og hjertebanken.
“De er bange for, om jeg støtter vores hjemlands myndigheder. For de har stadig
familie tilbage der, og de mennesker der har hjulpet dem, kan få store problemer.
Der er jo en kæmpe forskel… når man kommer fra totalitære styrer og diktaturer
stoler man ikke på nogen.”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager
Det danske system forudsætter, at ansøger har fuld tillid til de danske myndighedspersoner fra første dag, og vil fremlægge netop alle de personlige detaljer, som i
hjemlandet udsatte dem for stor fare: medlemskab af politiske grupper, flugt fra
militærtjeneste, utroskab og homoseksualitet, navne på andre personer. Man glemmer, at de fleste af ansøgerne er vokset op med en dyb mistillid til myndighedspersoner, og ikke ved, hvem de kan stole på i Danmark. Skal de virkelig lægge deres liv
i hænderne på en ukendt dansker og en tolk, bare fordi de får at vide, at begge har
tavshedspligt? Hvordan kan de være sikre på, at tolken ikke er i ledtog med ambassaden, og at sagsbehandleren ikke er modtagelig for bestikkelse? (22) Det er ofte
først under mødet med advokaten, at ansøger føler sig helt tryg og begynder at tale
åbent om alting – men så er det for sent, og det kan afvises som en “udbygget” eller
“divergerende” forklaring.
Et lidt overset aspekt er skam og tabu. Asylsager involverer ofte hændelser, som er
skamfulde for ansøger – også ting, som ikke er skamfulde for en dansker. Det kan
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være tabuiserede forhold som seksuel orientering, overgreb, utroskab. Men også
løgn eller selviskhed kan være skamfuldt at fortælle om. Ansøger vil gerne give intervieweren et positivt indtryk, og vil instinktivt prøve at retfærdiggøre sig selv og dække
over ting, man ikke er stolt over (54).

Hukommelse og genfortælling
En asylsag bygger hovedsageligt på ansøgers oplysninger og især genfortælling af
særlige begivenheder, og dermed hviler den på et menneskes hukommelse. Forskning har imidlertid påvist, at selv raske menneskers hukommelse er begrænset og
kan ændre sig. Hvis en person bliver bedt flere gange om at huske en begivenhed,
vil man typisk for hver gang komme i tanker om flere detaljer – derfor er det problematisk, at man giver afslag på asyl med henvisning til, at ansøger har “udbygget
sin forklaring”.
Alle har også oplevet, at man pludselig ikke kan huske navnet på en person, man
ellers kender godt, eller at man husker helt forkert om, hvilket år en begivenhed
fandt sted – under en asylsamtale kan det være katastrofalt. Folk er særligt dårlige
til at huske de ting, som de ikke tillægger betydning.
Hukommelsen påvirkes af den situation, man befinder sig i, når man prøver at huske
– hvis man føler sig under pres, har lavt selvværd og opfatter intervieweren som
negativ/kritisk, er der større sandsynlighed for at hukommelsen kan blive usikker.
Forskning viser, at ved gentagne interviews er det højst usandsynligt, at man genfortæller på præcis samme måde – variationer er det normale (54).

Familiemedlemmers forklaring sammenlignes
Hvis et ægtepar eller andre familiemedlemmer ankommer sammen og søger om
asyl, interviewes de enkeltvis samtidig, så de ikke kan samstemme deres forklaringer. Dette sker uanset, om det kun er den ene i familien, der bærer asylmotivet
(ofte vil det være manden). Det er naturligvis fornuftigt, at alle får en lejlighed til at
forklare, om de er i fare, og hvad de har oplevet. Det problematiske består i, at de
forskellige interviews sammenlignes, og bruges til at så tvivl om troværdigheden. Det
er advokaternes oplevelse, at der er flere troværdighedsafslag blandt ægtepar end
blandt enlige.
“Det sker fx, at en hustru bliver spurgt om forhold, som kun vedrører hendes
mand. Enten ved hun intet om det, eller også ved hun kun, hvad han har fortalt
hende. Man husker andenhåndsviden dårligt, og han har måske ikke fortalt hende
hele sandheden – det kan der være mange gode grunde til.”
- Asyladvokat Marianne Vølund
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To personer vil have forskellige erindringer om den samme begivenhed, derfor kan
man ikke nødvendigvis afvise et ægtepars forskellige genfortællinger som tegn på
at de ikke taler sandt. Prøv selv at lave en test: bed et ægtepar, du kender, om hver
for sig at fortælle, hvordan deres bryllup foregik. De vil lægge vægt på vidt forskellige
ting, og de vil være uenige om flere detaljer.
I Danmark interviewes børn under 18 ikke, medmindre de kommer alene som uledsagede. En undtagelse er sager, hvor forældrene søger asyl pga. barnets sag, fx
tvangsægteskab, men barnets udsagn må ikke bruges til at svække forældrenes udsagn. Børn interviewes af særligt trænede medarbejdere hos styrelsen, men Flygtningenævnet har først for nylig haft et seminar om at tale med børn.

Betydningen af PTSD, traumer, tortur og mentale handicap
DIGNITY anslår, at 30-50% af nyankomne asylansøgere er traumatiserede, og en
del har været udsat for decideret tortur (37). Alene rejsen til Europa er i dag så
farlig, at den udgør et traume i sig selv. Dem, der har opholdt sig i Libyen før de
overlevede bådturen over Middelhavet, fortæller rædselsvækkende historier, og de
færreste kommer igennem det uden mén. De fleste yngre kvinder bliver voldtaget af
smuglerne, nogle systematisk gennem flere måneder (38).
I deres hjemland har mange asylansøgere været ude for voldsomme husransagninger, grov vold, tortur og umenneskelige forhold i fængsler, voldtægt og ydmygelser.
De kan også have overværet familiemedlemmer eller nære venner blive voldtaget,
dræbt eller ydmyget, og enten have følt sig magtesløse eller ligefrem været tvunget
til at se på eller selv deltage. De har også ganske ofte oplevet bombeangreb. Alle
disse voldsomme handlinger kan have været udført af både militær, militsia eller
civile i deres hjemland.
Kort efter ankomsten til Sandholm kommer alle til et helbredstjek hos en sygeplejerske fra Røde Kors, som spørger til kroniske lidelser, medicinforbrug og aktuelle
klager. Der anvendes et struktureret spørgeskema, som skal identificere torturofre.
Det er udviklet i samarbejde med DIGNITY og blev indført i 2017, efter at Danmark
blev kritiseret fra FN for ikke at screene for tortur. Man identificerer og registrerer
ikke systematisk andre sårbare personer, som fx personer med mentale handicaps,
ofre for voldtægt eller andre overgreb. Handlede mennesker henvises til Center mod
Menneskehandel. Selvom man finder tegn på tortur eller andre traumer, er adgangen til behandling meget begrænset, så længe man ikke har opholdstilladelse.
Med denne procedure bliver de fleste sårbare personer slet ikke identificeret, og
beslutningstagerne, som også interviewer ansøgerne, har således ingen forudsætninger for at tage særlige hensyn. En mere omhyggelig screening ville også være
en stor fordel for dem, der ender med at få asyl og flytter ud i kommunerne – her
gentager problemet sig med manglende undersøgelser og for sen behandling.
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“Min sagsbehandler var meget sød og tog hensyn, der var jeg nok heldig. Men
jeg var slet ikke forberedt. Jeg var så bange, og stolede ikke på nogen… jeg græd
hele tiden. I Sandholm fik jeg ingen læge eller psykolog, de havde alt for travlt.
En nat måtte jeg indlægges på psykiatrisk afdeling, de gav mig bare en masse
piller og sendte mig tilbage igen.”
- Ung, kvindelig flygtning fra Iran
Hvis Røde Kors finder tegn på tortur, bliver ansøger spurgt, om man vil skrive under
på at Udlændingestyrelsen modtager denne oplysning, men ifølge Røde Kors kommer der ingen reaktion på henvendelserne. Det burde føre til, at styrelsen bestilte
en decideret torturundersøgelse, som kunne foreligge inden man afholder asylsam
talen, men det indgår blot som notat på sagen i styrelsen. Torturundersøgelser udføres meget sjældent og ret tilfældigt – de få, der laves, bliver bestilt af advokaten,
hvis der er tid til det før nævnsmødet, ellers sker det først ved ansøgning om genoptagelse. Ingen af de interviewede til denne rapport havde nogensinde set en undersøgelse bestilt af Udlændingestyrelsen.
En torturundersøgelse kan laves på advokatens foranledning hos Amnestys Lægegruppe, eller Flygtningenævnet kan bede et af de retsmedicinske institutter om at
lave en. Men Flygtningenævnet tager ikke altid hensyn til undersøgelsen i afgørelsen, hvis den ikke viser tydelige fysiske tegn på ansøgers krop.
FNs Torturkomité har flere gange kritiseret Danmark for ikke at foretage torturundersøgelser. I 2017 fastlagde komitéen, at ansøger har ret til at få lavet en torturundersøgelse – men dette afviste Flygtningenævnet at rette ind efter. “Disse synspunkter
har vi løbende forholdt os til, men vi mener altså, at de er for firkantede” udtalte
formanden for nævnet, Henrik Bloch Andersen. Nævnet holder dermed fast i, at
man vurderer troværdigheden først, og hvis den fejler, mener man ikke, der er brug
for en torturundersøgelse – men hvis man fulgte FNs anbefaling om den omvendte
rækkefølge, kunne undersøgelsen jo netop forklare, hvorfor ansøger kan fremstå
utroværdig.
Eksempel: Udlændingestyrelsen gav afslag til en mandlig ansøger fra Sudan, som
fortalte fra starten, at han havde været udsat for tortur, men der blev ikke bestilt en
undersøgelse. Oplysningerne i sagen blev forkludret fordi der ikke kunne skaffes
en tolk, der talte ansøgers sprog. Der gennemførtes tre interviews med en tolk, som
ansøger ikke kommunikerede ordentligt med. Advokaten bestilte en torturunder
søgelse inden nævnsmødet, som bekræftede ansøgers oplysninger om at være
blevet udsat for voldsom tortur under 2 fængslinger. Ansøger fik asyl i Flygtningenævnet, bl.a. med henvisning til tolkeproblemerne og torturundersøgelsen.
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Uddrag fra advokatens indlæg i sagen fra eksemplet på forrige side.
Eftervirkningerne af de voldsomme oplevelser står i direkte modstrid med, hvordan
en asylsag vurderes. Hvis man lider af PTSD, traumer eller torturfølger, har man
typisk flere af følgende symptomer:
- hukommelsestab
- prøver bevidst at undgå minder
- koncentrationsbesvær
- undertrykker reaktioner = unaturlige reaktioner.
PTSD handler om, at ubehagelige oplevelser pludselig vender tilbage – men de
kommer ikke som et minde, du kan forholde dig til og skubbe til side. De kommer
uden varsel som en genoplevelse af situationen, som en filmscene i dit hoved, der
føles virkelig. De påvirker kroppen fysisk i form af hjertebanken, åndenød og svedafsondring (13).
Selve interviewsituationen er stærkt angstprovokerende for mange. Som ovenfor beskrevet føler ansøger sig helt alene i en ukendt verden, hvor man bliver udsat for en
slags høfligt, men mistroisk forhør og spurgt om lige præcis de ting, som man med
al sin kraft forsøger at glemme. Reaktionen kan være at prøve at undgå at tænke
tilbage, og derfor prøve at undgå at svare. Der kan også optræde en følelsesmæssig
lammelse, som vil virke unaturlig for intervieweren – som om ansøger er ligeglad, og
helt upåvirket. Endelig kan der komme “forkerte” reaktioner, som fx at smile eller
ligefrem grine, mens man fortæller om noget meget ubehageligt (54).
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Myndighederne lægger vægt på:
- kronologi
- konsekvens
- detaljer for tid, navne, forløb, datoer
- naturlige kropslige reaktioner.
Det er helt oplagt næsten umuligt for en traumatiseret person at svare klart, sammen
hængende, huske detaljer korrekt, og svare på samme måde, når man bliver spurgt
om de samme ting igen adskillige gange i processen, med måneders mellemrum.
Ifølge styrelsens retningslinjer og oplæring skal man tage hensyn til, at traumatiserede personer, herunder torturoverlevere, ikke vil være i stand til at huske alt,
og måske ikke svarer helt konsistent. Men for det første er der som nævnt intet
pålideligt system for underretninger, så medarbejderne ved ikke, hvilke ansøgere
der er traumatiserede – det beror på deres egen fornemmelse. For det andet er der
intet i referaterne eller afgørelserne, der viser en lempeligere tilgang eller vurdering
med henvisning til traumatisering, hvis man ser på antal spørgsmål og længden på
interviews, og hvordan spørgsmålene formuleres. I en undersøgelse fra 2013 blev
det påvist, at risikoen for et afslag ikke var mindre, fordi ordet “tortur” optrådte i
sagen (14).
Endelig er der problemet med mentalt handicappede og psykisk syge. Her er der
heller ikke nødvendigvis nogen kendt diagnose eller screening. En sagsbehandler vil
ikke nødvendigvis være i stand til at vurdere – gennem en tolk – om en ansøger er
retarderet eller har et mentalt handicap, som kan gøre det umuligt at svare på den
forventede måde. Det har vi et eksempel på med den unge pige fra Eritrea under
afsnittet Nationalitet på side 31.

Uddrag fra UNHCR Handbook 2019, afsnit om mentally disturbed persons (7)
Styrelsen har de senere år haft fokus på, at samtaler med de uledsagede mindreårige skal foregå på en anden måde end med de voksne, og man har oplært særlige
medarbejdere i at lave interviews med dem. Men man kunne i højere grad inddrage
andre faggrupper som pædagoger og psykologer til at lave interviews, også med
andre sårbare, herunder psykisk syge og traumatiserede.
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Fordele og ulemper ved skema/interview
Udlændingestyrelsen har for nylig lavet forsøg med et udvidet asylskema, som skulle
erstatte OM-samtalen i nogle sager. Dette vil gøre uligheden endnu større mellem
analfabeter og veluddannede asylansøgere end hidtil. Fordelen ved at udfylde et
skema fremfor at gennemgå et interview er til gengæld, at man selv vælger sine ord,
og selv kan få den præcise oversættelse at se. En velforberedt ansøger kan i ro og
mag få kronologien korrekt ud fra de noter, hun/han har lavet på forhånd. Man kan
selv styre fortællingen, fremfor et interview hvor en sagsbehandler kan afbryde og
springe frem og tilbage.
Omvendt er der ingen mulighed for at få uddybet og forklaret ting, som måske ikke
umiddelbart giver mening for modtageren. Det vil sandsynligvis give nogle meget
mangelfulde og korte forklaringer, hvor der bliver fokuseret på uvæsentlige dele
af historien. UNHCR anbefaler, at man kun bruger skema til faktuelle oplysninger
(fødested, familie osv) og ikke til at forklare om asylmotivet. I anbefalingerne sidst i
kapitel 4 har vi forsøgt at kombinere skema og interview på en ny måde.
“Et længere skema ville være en forringelse. Der er så mange detaljer, som ikke
kan skrives ned. Man skal fortælle det, og hvis en person fx er blevet tortureret,
så skal det ses og registreres!”
- Flygtning fra Syrien
“Et længere skema er en dårlig idé: Man er meget forvirret, man ved ikke, hvor
meget man skal skrive eller ikke skrive. Iranere svarer ikke kort og præcist,
ligesom danskere.”
- Flygtning fra Iran
“Det bedste ville være lydoptagelse. Jeg er stor fan af skema, fordi man kan
kontrollere det. En sag, hvor der ikke er udfyldt noget skema og der så er OMinterview og asyl-interview og gen-interview, så er du simpelthen på den. Det 
kan jo gå helt galt, du får så mange divergenser...”
- Asyladvokat Niels-Erik Hansen

Styrelsens vurdering/gengivelse påvirker nævnets vurdering
Flygtningenævnet stadfæster 85% af styrelsens afslag, og de 3 medlemmer af nævnet er som regel enige. Det kunne umiddelbart give indtryk af, at afgørelserne er
korrekte fra starten, og at sagens omstændigheder peger entydigt i samme retning.
Men det kunne også skyldes, at når først ansøger er faldet i et eller flere af de troværdighedshuller, som styrelsens forløb indeholder, er det meget svært at komme
op af dem igen. Og de mange enstemmige afgørelser viser ikke andet end at nævnets medlemmer søger at opnå enighed (49).
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“Det er ikke nogen hemmelighed, at i US (Udlændingestyrelsen, red.) får man
ikke point for at give tilladelser, man får point for at give afslag. Det er sådan,
det er. Og hvis du gerne vil have en divergens, så kan du simpelthen finde en
divergens til lejligheden. Man kan formulere referatet, så det ser ud som om
vedkommende skal have et afslag – indenfor sagens rammer. Det har man frie
hænder til. Dermed ikke sagt at folk gør det, men man kan gøre det.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
Nævnets medlemmer får både asylskema, samtalereferater og styrelsens argumenter for afslag udleveret på forhånd og forventes at læse hele sagen igennem.
I mange troværdighedsafslag er der hele vejen gennem referatet en stemning af
mistroiskhed, som skinner igennem, og ansøger fremstår som en, der har svært
ved at forklare sig. Selvom advokaten argumenterer for, at styrelsen tager fejl, vil der
være en tendens til at være på styrelsens side fremfor ansøgers. Det lette valg er
at stadfæste, det svære er at omgøre. Når nogen først har sagt “arh, det lyder ikke
ret sandsynligt, det der”, kommer det nemt til at føles lidt naivt at sige “jo, jeg tror
faktisk på det”.
I stadfæstelserne gengives styrelsens vurdering ofte mere eller mindre ordret, og
nævnets vurdering er således baseret på styrelsens interview og vurdering.
“Jeg er ikke altid enig i de afgørelser, nævnet når frem til, og noget af grunden
til det er jo selvfølgelig, at man allerede er gået galt i byen i styrelsen. Fx har vi
vundet flere sager ved FNs Torturkomité, hvor der ikke var lavet en tortur
undersøgelse i tide.”
- Asyladvokat Niels-Erik Hansen

Af uforklarlige årsager skrives referatet fra nævnet uden linjeskift, hvilket giver 10-15
sider tætskrevne sider med bogstaver uden luft – meget vanskeligt at læse.
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TOLKENES BETYDNING
Tolkene er et af de svageste led i processen, af flere forskellige grunde. De væsentligste problemer er:
• Sproglige misforståelser og fejl, eller personlige fortolkninger
• Bekymring for, om tolken videregiver oplysninger i sagen, og/eller påvirker
sagens udfald.
Asylansøgere taler i sagens natur meget sjældent dansk, og selvom nogle taler engelsk eller fransk, som sagsbehandleren måske også behersker, skal alle samtaler
med myndighederne foregå gennem en tolk, da det ikke er sagsbehandlernes arbejde at oversætte. Asylskema udfyldes på ansøgers modersmål og oversættes bagefter skriftligt. Interviews hos Udlændingestyrelsen, som der typisk afholdes mindst
2 af, varer mellem 3 og 8 timer, og undervejs skrives et referat på 12-15 sider ned
på dansk. Det danske referat oversættes mundtligt til ansøger til sidst.
Hvis sagen fortsætter til Flygtningenævnet, tager det indledende møde hos advokaten typisk 4 timer, med en tolk som advokaten har valgt. Nævnsmødet varer typisk
2 timer, med en tolk, som nævnet vælger, og der nedskrives 8-10 siders tætskrevet
referat på dansk. Alle disse mange timers kommunikation med asylansøgeren går
gennem skiftende tolke.
Der er ikke blot tale om at få et budskab og en besked igennem til den anden part.
Selve det sprog eller den dialekt, ansøger taler, indgår i vurderingen af, om identiteten er troværdig. Og den præcise formulering og ordvalget tillægges betydning
omkring fortællingen og asylmotivet.
Når alt dette går gennem en tolk, som ikke nødvendigvis taler/skriver begge sprog på
tilstrækkeligt højt niveau, og ikke altid arbejder professionelt med tolkningens etiske
regler, er der en stor risiko for at resultatet bliver mangelfuldt og misvisende. Der vil
blive truffet forkerte beslutninger, og man risikerer i sidste ende asylansøgerens liv.

2: Oversat
spørgsmål

1: Spørgsmål

3: Svar

4: Oversat svar

SAGSBEHANDLER

TOLK

ASYLANSØGER
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Uddannelse og kvalitetskontrol
Det første problem er den manglende uddannelse og kvalitetskontrol af tolkene.
Groft sagt kan enhver blive tolk i dag, der er ingen uddannelse af tolke for de ikkeeuropæiske sprog, og ingen certificeringsordning. Situation blev kun forværret af at
firmaet EasyTranslate sidste år vandt et statsudbud ved at tilbyde den laveste pris
– med skandaløse følger, og kontrakten er nu ophævet.
Rigsrevisionen udgav en meget kritisk rapport (15) om det danske tolkeområde i
2018, og Dansk Translatørforening har også advaret i årevis om problemets omfang.
Og det gælder ikke kun i asylsager, men også domstole og i sundhedssystemet, hvor
konsekvenserne også er dybt alvorlige.
Generelt er det gået ned ad bakke gennem årene på tolkeområdet i Danmark, hvorimod både Norge og Sverige er gået den anden vej og har opbygget et statsligt register med autoriserede tolke, og der uddannes tolke med særlige fagområder.
Eksempler: “syg” oversat til “orlov” (russisk)
“svoger” oversat til “bror” (dari)
“væbnede soldater” oversat til “mænd” (somali)
En asylansøger fortalte, at vedkommende boede tæt ved Iben Hanifah-moskeen.
Tolken oversatte det til at asylansøgeren var tilhænger af den islamiske skole Iben
Hanifah, som er et fanatisk parti.
Eksempler fra artikel om tolke i Røde Kors/New Times sept 2013.

I 2018 var 77% af tolkene “modersmålstolke”, dvs. at de blot taler og forstår det
andet sprog, men ikke har nogen uddannelse i det. Måske har man kun talt det med
sin familie på et dagligdags niveau, ofte med et meget begrænset ordforråd og en
forkert grammatik. Desuden var 112 tolke godkendt til at tolke på 4 eller flere sprog
– hvilket viser, at der ikke kun er tale om modersmål.
En god tolk taler begge sprog flydende, og forsøger at gengive, hvad de to personer
siger så præcist og neutralt som muligt – uden at påvirke indholdet. Det kræver meget træning, et stort ordforråd og et godt kendskab til kulturen i begge de to sprog.
Fra Rigspolitiets Tolkehåndbog: (16) “Som tolk anbefales du at forberede dig på
en opgave første gang, du skal udføre en bestemt type tolkning, eksempelvis i en
retssag. Forberedelse kan som eksempel ske ved gennemgang af særlige fagudtryk
inden for et fagområde.” Det fremgår dog ingen steder, hvor man kan finde de særlige fagudtryk eller den korrekte oversættelse af dem. For mange af sprogene findes
der ikke en dansk ordbog.
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Korrekt valg af tolk
Problemet løses ikke kun ved at højne og kontrollere tolkenes niveau. Sagsbehandleren ved ikke nødvendigvis, hvilket sprog, ansøger taler bedst. Styrelsen vælger ofte
en forkert tolk, da man kun fokuserer på, om tolk og ansøger “forstår hinanden”,
og dette kontrolleres kun i starten ved at man spørger til det ganske kort – gennem
tolken! De færreste vil svare Nej i den situation. Undervejs har ansøger ret til at afbryde interviewet og bede om en anden tolk, hvis kommunikationen er dårlig – men
det sker uhyre sjældent, da ansøger typisk ikke tør at kritisere tolken, eller er bange
for at skade sin sag ved at være “besværlig”, og bare gerne vil have interviewet
overstået.
“Jeg havde en fransk tolk ved den første samtale – ham var jeg ikke nervøs over,
men fransk er ikke mit modersmål. Tolken til mit andet interview var fra (naboland), det var ikke så godt, hun talte mit sprog anderledes. Jeg måtte lave mange
korrektioner bagefter. Specielt i starten var jeg ikke tryg, jeg tænkte på at det
kunne være en spion, og passede på med at sige for meget – selvom det kunne
være dårligt for sagen, det forstår jeg nu. Fx adresser, steder… jeg ændrede det
lidt, jeg var bange for at nogle i mit hjemland skulle blive opsøgt.”
- Flygtning fra afrikansk land
Fx kan der bruges en farsi-tolk til en dari-talende ansøger, fordi de to sprog er
tæt beslægtede (tales i Iran og Afghanistan). Men der er alligevel en række ord og
udtryk, som er forskellige – som dansk og norsk, og det kan næsten ikke undgå
at skabe uoverensstemmelser, hvis den ene samtale er oversat af en dari-tolk og
den anden af en farsi-tolk. Hvis en dansker var anklaget for en alvorlig forbrydelse
i Saudi Arabien, ville man ikke føle sig tryg ved en norsk eller svensk tolk under
retssagen.
“Vi så en graverende fejl, som opstod fordi man valgte en farsi-tolk til en daritalende ansøger. Hun fortalte, at hun havde sejlet en ret lang distance – det blev
oversat til “svømmet” og virkede helt usandsynligt. Sådan en fejl svækker en ansøgers troværdighed.”
- Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp
Eksempel: I en sag fra Sudan var der problemer med tolken, idet Udlændinge
styrelsen ikke kunne finde en tolk, der talte det pågældende sprog. Sproget kan
ikke nævnes her, idet både ansøger og tolk ville kunne identificeres ud fra det.
Man brugte i stedet en arabisk tolk fra Sudan, og styrelsen omtaler ansøgers sprog
som “en lokal dialekt”, hvilket er forkert, idet der er tale om et selvstændigt sprog.
Man gennemfører 3 samtaler med samme tolk, selvom de to kun forstår hinanden
tilnærmelsesvis, og ansøger bliver meget frustreret undervejs. Under advokatens 2
møder med ansøger er hun nødt til at have 2 tolke: en fra ansøgers sprog til arabisk,
en anden fra arabisk til dansk. (fortsættes på næste side)
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I afslaget fra styrelsen nævnes bl.a. at “det forekommer bemærkelsesværdigt,” at
nogle personer skulle kunne genkende ansøger, som boede ca. 9 dagsrejser derfra.
Men dette var en misforståelse, som ansøger bad om at få rettet under kontroloversættelsen – han havde sagt, at man skulle forbi ca. 9 landsbyer, en tur der tager 2-3
timer til fods. På trods af, at styrelsen er klar over, at der er problemer med tolken,
og at ansøger selv har rettet dette, bruges det til at begrunde afslaget. Ansøger fik
asyl i Flygtningenævnet, bl.a. med henvisning til tolkeproblemerne.

Betydningen af ord og formuleringer
Det næste problem er den betydning, som myndighederne tillægger uoverensstemmelser i forklaringen. Interviewet burde ifølge UNHCR foregå som en samtale, hvor
ansøger fik ro til at fortælle i sit eget tempo, og man fokuserede på at forstå og vurdere den situation, som ansøger beskriver. Men det kan i praksis nemt komme til at
fremstå som et mistroisk forhør, hvor man bevidst leder efter ting, der ikke stemmer
overens.
Når man tager alt i betragtning – den ulige situation, ansøgers nervøsitet og eventuelle traumatisering, kulturelle forskelle samt ikke mindst skiftende tolke med vekslende faglighed – så kan det ikke undgås, at der vil opstå “divergenser” og at forklaringen vil komme til at virke “svag og usikker” på visse områder.
Som det ses af eksemplerne, så kan en forkert oversættelse være afgørende for
både troværdigheden og forståelsen af fortællingen.
Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Dansk Flygtningehjælp og Refugees Welcome har i mange år anbefalet, at der laves en digital lydoptagelse af alle interviews,
som kan bruges til at kontrollere eventuelle fejl og misforståelser efterfølgende. Dette
vil også gøre sagsbehandler mere opmærksom på sin egen optræden og måde at
formulere spørgsmål på.
“Hvis jeg nu har oversat noget forkert, så oversætter jeg det igen på samme måde
under kontrollen – det burde være en anden tolk. Men det er svært, rent praktisk.
Derfor vil det være endnu bedre med en lydoptagelse. Ja, jeg synes, at for mange
dygtige tolke ville det være et godt bevis på at personen er blevet tolket rigtigt.”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager
“Hvis man optog samtalerne, tror jeg helt sikkert at der ville være en anden vurdering af dem. Det største problem med de her sager, det er jo divergenser, som
tit skyldes sproglige misforståelser. Det kan enten være tolkene eller ansøger eller sagsbehandler… primært er det jo tolken. Hvis man optog samtalerne, kunne
man finde ud af, hvor er det egentlig, der ligger en fejl eller ikke ligger en fejl
alligevel.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
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Datamængde og tid
Alene antallet af interviews med de samme spørgsmål og det lange tidsforløb øger
risikoen væsentligt for at der vil opstå uoverensstemmelser. Jo flere gange, man
stiller en person det samme spørgsmål, jo større er sandsynligheden for at svarene
bliver lidt forskellige. Grundighed er en dyd, men i denne form kan det blive et
problem i sig selv. Når de faktiske oplysninger i sagen er på plads, og asylmotivet
er beskrevet, er der ingen grund til at indkalde til flere interviews. I de sager, hvor
styrelsen får et negativt eller usikkert svar på en ægthedsvurdering af et dokument,
eller Landedokumentationskontoret kommer med en vigtig oplysning, vil der blive
indkaldt til partshøring.
“Jeg havde en ganske ukompliceret sag med et ægtepar, hvor jeg fik tilsendt 60
siders referat for hver ægtefælle + asylskema. De 4 interviews var fordelt over et
år, og så går der nemt endnu et års tid før sagen kommer i nævnet. Det bliver
uoverskueligt at finde rundt på de mange sider, og i den nævnte sag kunne jeg
ikke se anden grund end at styrelsen prøvede at få divergenser frem ved at stille
de samme spørgsmål igen og igen.”
- Asyladvokat Marianne Vølund
“Det første interview tog 5 timer, med pauser. Det var for meget, jeg blev træt.
Jeg måtte bede om mange rettelser i referatet til sidst, det var alt for stresset, jeg
ville bare have det overstået, men samtidig var det vigtigt at rette. Alt blev ikke
100% rigtigt.”
- Flygtning fra afrikansk land

Tolkens egen person
Der er flere problematikker omkring tolken som person. For det første vil ansøger
som regel være mistroisk overfor tolken – kan man stole på en, som arbejder for
myndighederne? Hvad vil det sige, at tolken har tavshedspligt? For det andet kan
tolken repræsentere lige præcis det, som ansøger er flygtet fra – regimet eller den
etniske majoritet i hjemlandet.
Dette problem kunne delvist imødegås ved at indføre et kort info-møde med en uafhængig rådgiver inden OM-samtalen, hvor ansøger både kunne få forklaret tolkens
tavshedspligt og udtrykke ønske om en særlig type tolk. Fx vil en syrisk kurder have
tillid til en tolk med kurdisk baggrund, men ikke med alawit-baggrund.
Der er flere eksempler på, at regeringstro tolke fra Eritrea har intimideret ansøgere,
og at tolke har givet udtryk for mistillid og negative holdninger til seksuelle minoriteter. Hvis styrelsen eller nævnet bliver bekendt med den slags, vil tolken som regel
blive 'blacklistet', men der er også tolke, der arbejder videre i årevis efter at der er
indgivet klager.
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Eksempel: En kvindelig syrisk asylansøger fortæller, at hendes tolk hos Udlændinge
styrelsen havde Bashar al-Assad som baggrundsbillede på sin smartphone. I pausen spurgte han til hendes familie, og forsikrede hende om, at der slet ingen grund
var til at flygte fra hendes område. Hendes datter og søn var på det tidspunkt i fængsel i Syrien, og hun var rædselsslagen for at dette kunne skade dem. Derfor fortalte
hun næsten intet og fik afslag. Senere fik hun asyl i Flygtningenævnet.

Eksempel: En af de fungerende iranske tolke har en søn, der er mullah og rejser
frem og tilbage mellem Iran og Danmark. Tolken skal måske en dag oversætte for
en homoseksuel eller en konvertit, og det kan påvirke tolkningen, hvis tolken er
negativt indstillet.

Ansøgers godkendelse af referatet
Proceduren hos styrelsen har en meget problematisk, indbygget “kontrol”, som
lægger ansvaret for en forkert oversættelse over på ansøgers skuldre. Når det lange
og udmattende interview er overstået, printer sagsbehandleren sit danske resumé
ud og beder tolken oversætte den anden vej – fra dansk til ansøgers sprog – en side
ad gangen. Ansøger skal så skrive under på hver side, og kan komme med rettelser,
som bliver indført til sidst. Men hvis der virkelig var tale om at få rettet misforståelser og blive enige om beretningen, ville sagsbehandleren blot ændre i teksten og
gemme den på ny. Når rettelsen tilføjes på sidste side, kan det komme til at fremstå
som om ansøger har skiftet mening, og den forkerte gengivelse vil være det første,
man læser. Man skriver også under på en side, hvor fejlen står.
Referatet skrives i et særligt, indforstået sprog og er ikke en naturlig eller præcis
gengivelse af samtalen; fx “foreholdt ansøger, at...”, “ansøger har endvidere henvist
til...”, “henledt ansøgers opmærksomhed på, at…”. Det gør det svært for tolken at
oversætte, og svært for ansøger at genkende.
Man skal forestille sig tre trætte mennesker ud på eftermiddagen gennemgå de
samme oplysninger og detaljer én gang til… bisiddere fortæller, at sagsbehandlere
ofte skynder på tolken for at blive færdig. En advokat gør opmærksom på et referat,
som fyldte 12 sider, og hvor det fremgik, at der var gået en halv time med at kontroloversætte det, hvilket naturligvis ikke kan lade sig gøre – flere advokater har nævnt
lignende eksempler.

12 siders referat, kontroloversættelse til tigrigna tog 32 min
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De fleste flygtninge, som blev interviewet til denne rapport sagde, at de bare ville
have det overstået, selvom de egentlig godt vidste, at der var fejl. I mange referater
er der ingen rettelser, hvilket tyder på, at mange ansøgere bare skriver under og
siger “det er fint”.
Der er endnu et problem, som illustreres i eksemplet herunder – det kunne løses
ved at man indkaldte ansøger til en kontroloversættelse med en anden tolk dagen
efter, og samtidig fik lejlighed til at komme med tilføjelser/rettelser, som blev indført
i det originale referat. Men det ville være ressourcekrævende.
Eksempel: Ansøger har under asylsamtalen brugt et arabisk ord i betydningen
“uautoriseret” om et dokument. Tolken har oversat det til “falsk”, hvilket ordet også
kan betyde. Da han læser referatet op bagefter, bruges samme arabiske ord – på
den måde kan ansøger ikke vide, at der er opstået en misforståelse.
Anbefalinger fra Refugees Welcome til asylansøgere i dag:
• Afbryd interviewet, hvis du oplever problemer med tolkens faglige eller etiske
kompetencer. Asylsagen er vigtigere end lidt ekstra ventetid.
• Optag asylsamtalerne på din smartphone (åbenlyst, ikke skjult – du må gerne).
• Hvis du er flydende på engelsk eller fransk, så insister på at bruge dette i både
asylskema og interviews. Tolkene på disse sprog er kompetente, har ingen forbindelse til dit hjemland, og mange sagsbehandlere forstår selv disse sprog.

Døve asylansøgere
En meget lille gruppe ansøgere står helt uden retssikkerhed i det danske system: de
døve asylansøgere. Døve fra lande udenfor Europa har næsten aldrig gået i skole, og
kan derfor ikke læse og skrive. De har yderst sjældent lært tegnsprog, og hvis de har,
er det ikke den internationale udgave. Deres eneste kommunikation er som regel
med nære familiemedlemmer på et hjemmelavet tegnsprog.
Det skaber en håbløs situation, hvor det faktisk er umuligt at spørge dem om deres
asylmotiv, selv med en døvetolk og en tegnsprogstolk. Ikke desto mindre har adskillige gennemgået proceduren – nogle har fået afslag. Danske Døves Landsforbund
har et projekt med navnet Døve Asylansøgere, hvor de bl.a. har oprettet døve kontaktpersoner for at bryde isolationen i asylcentrene.

57

ALDERSTEST AF ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE
I øjeblikket er ca. 5% af de nye asylansøgere børn under 18 år, som ankommer
uden forældre eller anden værge. Andelen har været helt oppe på 20% i perioder.
Udover drengene fra Marokko, som har en særlig profil, kommer de fleste fra Afghanistan og Syrien. I 2018 kom der 237 i alt, og 37 fik asyl.
Det giver en række fordele at være under 18: man bliver ikke sendt retur indenfor
Europa efter Dublin-reglerne, man bliver indkvarteret på særlige børnecentre med
mere personale, man går i skole, man får en bisidder fra Røde Kors med til interviews, asylsagen vurderes lidt mere lempeligt, og man kan søge om familiesammenføring for sine forældre og yngre søskende. Endelig kan man få ophold efter
§9c,3 (men kun indtil man fylder 18), hvis man ikke har nogen omsorgspersoner i
hjemlandet.
Hvis man vurderes som for umoden til at gennemgå asylproceduren, får man ikke
som tidligere ophold efter §9c,3, men skal bo i et asylcenter i årevis, mens man venter på at blive moden nok. En ny praksis, som Dansk Flygtningehjælp har kritiseret .
Den stigende mistillid til asylansøgere har også haft en effekt på dette område, og
derfor har man intensiveret kontrollen med, hvorvidt de nu også er under 18 år.
Langt størstedelen af dem, der kommer, hævder at være 15-17 år. Næsten alle gennemgår en alderstest, medmindre de helt oplagt er yngre end 18 år. I 2016 blev
der udført 800 aldersundersøgelser på Retsmedicinsk Institut, og 70% af dem blev
vurderet til at være over 18 år.
Testen er et forsøg på at skaffe fysisk bevis for deres alder – og troværdigheden
kædes nøje sammen med resultatet. Man får ikke nødvendigvis afslag på asyl fordi
testen viser, at man er ældre end påstået, men man er udelukket fra at få permanent ophold senere hen, hvis man har løjet om sin identitet, herunder alder. Ofte
ved de unge faktisk ikke, præcis hvor gamle de er – se side 30.
Testen er baseret på tre elementer: en læge ser på den unges krop afklædt, der
tages røntgenbilleder af tandsættet, og et røntgenbillede af håndens knogler. På
baggrund af disse vurderinger, hvor navnlig håndknoglerne tillægges betydning,
laves der en skriftlig udtalelse med en sandsynlighedsvurdering. Metoden hedder
Greulich & Pyle (39) og er udviklet i 1950'erne i USA. Alle tre dele af testen har vist
sig højst usikre, og viser ofte helt forskellige aldre, hvor man så tager et gennemsnit.
Testens upålidelighed har imidlertid været genstand for konstant og stigende kritik i
Sverige og Norge. En dom i Norge har afvist testen som bevismateriale, og svenske
læger har nægtet at udføre den i stor stil. Den store svenske avis Svenska Dagbladet
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har bragt en serie på mere end 50 artikler om emnet, hvor journalisten har fundet
den ene fejl efter den anden. De andre skandinaviske lande udfører testen på næsten samme måde som i Danmark, hvor kritikken har været overraskende svag.
Netmediet Føljeton har beskrevet en sag i Danmark, hvor et afghansk tvillingepar
blev vurderet hver sin alder og skilt ad – men senere fik medhold i deres angivne
alder (17). Der er også eksempler på, at testen har byttet søskendepar rundt i
rækkefølge, så storesøster er blevet lillesøster.
Det er naturligvis dybt bekymrende, at myndighederne påstår, at et barn lyver med
henvisning til en helt upålidelig “test”, og dermed fratager barnet en række rettig
heder. Her har man et klart eksempel på, at princippet om “the benefit of the doubt”
ikke bliver brugt – man kan ikke bevise alderen, men man vælger at behandle dem
som voksne. En usikker sandsynlighedsvurdering anvendes som om det var en
dokumentation.
Alderstest anvendes ikke kun i forhold til uledsagede, men også i sager om familie
forhold. Advokat Jens Bruhn-Petersen fik medhold i Højesteret i 2009 i at hans
afghanske klient sandsynligvis var under 18 på det tidspunkt, hvor han ansøgte om
familiesammenføring med sin mor i Danmark – på trods af, at lægeundersøgelsen
angav 84% sandsynlighed for at han var over 18. Retten vurderede andre faktorer i
sagen som afgørende. Men den mulighed har de uledsagede mindreårige ikke, når
undersøgelsen står alene.
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Det grønne felt viser den laveste af de mest sandsynlige aldre for en person. I
dette eksempel fastsætter Udlændingestyrelsen således alderen til at være 18 år.
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KAPITEL 3:
RISIKOVURDERING
PROBLEMATIKKER OG SVAGHEDER I VURDERINGEN AF RISIKO
Risiko og troværdighed er uadskillelige i asylsager – hvis troværdigheden fejler, er
det svært at vurdere risikoen. Og troværdigheden er afgørende, både når det gælder
ansøgers identitet og ansøgers asylmotiv. Men de to ting skal afvejes i forhold til hinanden. Hvis risikoen er meget høj, er der lidt lavere krav til troværdigheden. Og her
kunne det se ud til, at det danske system har en svaghed: troværdigheden vurderes
tilsyneladende lige hårdt i alle sager, og altid inden man tager stilling til risikoen.
Risikoen burde være nemmere at vurdere end troværdigheden, da den kan støtte
sig til generelle informationer og andre, lignende sager. Men i praksis kan det være
lige så svært, og der hersker stor uenighed om disse vurderinger.
Risikovurderingen handler om to ting:
• ansøgers egen, individuelle risiko
• den generelle risiko i området eller for den gruppe mennesker, som ansøger
tilhører.
For at få asyl skal den individuelle risiko som regel være konkret og overbevisende.
Men den generelle risiko kan også blive så stor, at man ikke behøver den individuelle risiko. Det falder så ind under forskellige konventioner og udløser forskellige
asylstatus. Se mere om status på side 67.
Risikoen bør faktisk vurderes ud fra en sagkyndig prognose for, hvad der kan ske,
og ikke, som troværdigheden, vurderes ud fra et skøn af, hvad der er sket. Men man
har kun de tilgængelige baggrundsoplysninger – og de er ofte mangelfulde, upræcise, modsigende eller af ældre dato. Man monitorerer slet ikke, hvad der sker med
de personer, der vender tilbage, frivilligt eller med tvang. Og beslutningstagerne har
ikke den faglige ekspertise, som kunne forventes. Dermed foretages vurderingerne
af risikoen på et tvivlsomt grundlag.
FNs Torturkomité anbefaler, at man som det første skal se på, om det er dokumenteret, at ansøgers hjemland udsætter folk for systematiske overgreb og tortur (a),
dernæst om ansøger er blevet udsat for tortur (b), evt. dokumenteret ved lægeundersøgelse (c). Først derefter (f + g) nævnes troværdigheden (50). I det danske
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system gør man det omvendt: først forsøger man at finde enhver svaghed i ansøgers
troværdighed, og dernæst ser man på risikoen i hjemlandet. Man giver ofte afslag
med henvisning til troværdighed uden at der foreligger en torturundersøgelse.
Bevisbyrden lægges i høj grad på ansøger, som har meget begrænsede muligheder
for at understøtte sine påstande. I afgørelserne ser man ekstremt sjældent en henvisning til princippet om “benefit of the doubt“, og aldrig nogensinde en anerkendelse af ansøgers subjektive frygt, selvom begge disse elementer er af fundamental
betydning indenfor asylretten.
I det almindelige retssystem indkaldes vidner og eksperter, som i nogle asylsager
også kunne tilføre flere nuancer og mere forståelse i en asylsag – men det tillades
så godt som aldrig i Flygtningenævnet.

BEVISFØRELSE OG SPØRGSMÅL
Der kræves ikke egentlige beviser i asylsager, men risikoen skal være “sandsynliggjort”. Og her er der ikke noget krav om en uafviselig eller overvejende risiko, men
omvendt, at risikoen ikke kan afvises. Når Flygtningenævnet omstøder et afslag
(dvs. giver asyl), bruges ofte vendingen “Flygtningenævnet kan derfor ikke afvise, at
ansøger vil være i reel risiko som omfattet af Udlændingelovens § 7 stk 1”.
Asyl handler om at beskytte mod fremtidige overgreb, men når man vurderer risikoen, ser man i høj grad på, hvad der allerede er sket – hvis man har været udsat
for tortur, anses sandsynligheden for at det vil ske igen, for større. Samtidig bør der
kræves en mindre konsistent forklaring fra en person, som sandsynligvis har været
udsat for tortur. Omvendt er det ikke en forudsætning for at få asyl, at man allerede
har været udsat for forfølgelse.
Ifølge Flygtningekonventionens definition skal ansøger nære en “velbegrundet” frygt
for forfølgelse. Her forsøger myndighederne at afklare den objektive risiko. Men frygt
er subjektivt, og bør faktisk i sig selv kunne danne grundlag for asyl, hvis ansøger
har været udsat for forfølgelse og er stærkt traumatiseret, fx som følge af tortur (40).
“Hvis de ikke er dygtige personer, der kan dokumentere deres situation, så er de
lost, selvom de har været igennem fængsel og været udsat for mange umenneskelige handlinger. Hvis de ikke kan bevise det, og de ikke er gode fortællere, så kan
bevisbyrden give et problem.”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager

62

Bevisbyrde
Ifølge UNHCR hviler bevisbyrden i princippet på ansøger, men eftersom det sjældent er muligt for ansøger at fremlægge egentlig dokumentation eller beviser, vil
det i praksis være en opgave delt mellem ansøger og sagsbehandler at fremlægge,
fastslå og vurdere de relevante fakta i sagen. Der vil oftest være forhold, som ikke
kan bevises, og i disse tilfælde må ansøger gives “the benefit of the doubt”, hvis
forklaringen fremstår troværdig omkring de væsentlige dele af sagen (7).
Dansk lovgivning siger, at ansøger har pligt til at fremlægge alt, hvad der er nødvendigt for at vurdere sagen – en lidt mere snæver fortolkning end UNHCRs. Ansøger
er ikke altid selv klar over, hvad der er relevant i sagen, og bliver ikke oplyst om det.
Myndighedernes bidrag til bevisbyrden er de tilgængelige baggrundsoplysninger –
beslutningstageren skal hjælpe med at finde de mest relevante og opdaterede oplysninger frem omkring ansøgers situation.
Bevisbyrden lægges altså i høj grad på ansøger, som har meget begrænsede muligheder for at understøtte sine påstande. Der henvises meget sjældent til princippet
om “benefit of the doubt”, og man anerkender slet ikke ansøgers subjektive frygt.
“Det er kun rimelig tvivl, der skal komme asylansøger til gode. Det betyder, at
hvis vedkommende har forklaret sig på en sammenhængende og plausibel måde
(som ikke modsiger objektivt kendte oplysninger) og derved har etableret generel
troværdighed, så skal man lade tvivlen komme vedkommende til gode ift. enkelte
“huller“ i forklaringen. Efter min mening lægger UNHCR’s retningslinjer op til at
dette gøres i flere sager, end FLN gør det. At lade tvivlen komme ansøger til gode
er særligt relevant i sager, hvor asylansøger eksempelvis har psykiske udfordringer
eller er uledsaget mindreårigt barn.”
- Jesper Lindholm, p.hd. i folkeret, menneskerettigheder og asyl
Alle de metoder, som man bruger andre steder i retssystemet for at afdække et forløb og vurdere en sag, kan ikke bruges eller bliver ikke brugt i asylsager: indkaldelse
af vidner og eksperter, lyd/billedoptagelser, DNA, lægeundersøgelser, dokumenter.
Selvom en person anses for troværdig, kan det være svært at overbevise de danske
myndigheder om at der er en reel risiko. I eksemplet på næste side understøttes ansøgers frygt ellers af baggrundsoplysningerne: det er en almindeligt forekommende
praksis i Afghanistan, og i dette tilfælde betød det oven i købet, at svogeren ville
overtage brorens betydelige jord og ejendom.
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Eksempel: En enlig kvinde fra Afghanistan søger asyl, fordi hendes mand er død,
og hun ifølge traditionen skulle giftes med hans bror, som hun ikke kan lide. Hun
frygter, at familien vil slå hende ihjel fordi hun er flygtet fra ham. Hun kan ikke leve
alene i Afghanistan som kvinde. Myndighederne giver afslag fordi de mener, at dele
af hendes forklaring er usandsynlig, og at hendes frygt for svogeren udelukkende
bygger på hendes egen formodning.
Advokat Jens Bruhn-Petersen, som har speciale i både asyl og strafferet, påpeger,
at man skal være meget opmærksom på, at bevisbyrden vender i visse sager. Det
gælder sager om inddragelse af en opholdstilladelse, internt flugtalternativ (IFA),
udelukkelse, og de sager, hvor man anerkender at ansøger var i fare ved udrejsen,
men ikke mener at, det gælder længere (fx pga. lang tid eller magtskifte). I disse
sager er det staten, der har bevisbyrden.
Ansøgeren kender ikke altid selv den virkelige risiko i sit hjemland og forstår ofte
ikke, hvad der lægges vægt på i en asylsag. Derfor fortæller ansøger ofte om nogle
forhold, som ikke er relevante i asylsagen, og udelader ting af stor betydning. Her er
det sagsbehandlerens ansvar at hjælpe med at få de relevante oplysninger frem –
selv, hvis der er tale om et asylmotiv, som ansøger slet ikke selv er klar over. I praksis
ender denne uvidenhed dog ofte med at skade ansøger.
Mange unge er flygtet fra Eritrea fordi de mærker håbløsheden og undertrykkelsen
i landet, men de ved ikke præcis hvad straffen er for at unddrage sig den forhadte
militærtjeneste, og de ved ikke præcis hvad der foregår i fængslerne. Deres forældre
og ældre søskende har med vilje ikke fortalt dem, hvor slemt det faktisk står til, og
de er generelt meget lidt oplyste om deres eget samfund såvel som verden udenfor.
De har krav på asyl, alene fordi de har forladt landet ulovligt og unddraget sig mili
tærtjeneste, og det får de også. Men under asylsagen har de ikke altid gjort rede for,
hvori problemet består – nogle har bare sagt “jeg kunne ikke leve i frihed, og jeg
kunne ikke få en god fremtid”. Den dag, hvor forholdene i Eritrea forbedres marginalt, risikerer de at få inddraget deres opholdstilladelse.
Der opstår en særlig situation bevismæssigt i de sager, hvor man anvender udelukkelsesgrundene i Flygtningekonventionen – her er det ofte udelukkende ansøgers
egne oplysninger, som lægges til grund, når myndighederne vurderer, at en ansøger
selv har begået overgreb og bør udelukkes fra asyl. Det er ellers et gældende retsprincip, at man ikke må tvinges til at inkriminere sig selv uforvarende.
Det kan også blive lidt for nemt at få asyl, når sagerne afgøres på samlebånd:
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“Var du en mand fra Syrien mellem 18 og 42 år, fik du automatisk 7,1. Det var
noget, der blev politisk bestemt fordi man var i risiko for at blive rekrutteret til
militærtjeneste, og dermed var der også risiko for at man kunne udføre handlinger
som var i strid med menneskerettighederne. Men det var bestemt ikke alle, der
var berettiget til 7,1, for nogle af de personer ville aldrig nogensinde blive rekrutteret til militærtjeneste i praksis. Hvis du har fysiske skavanker eller hvis du er
kurder eller palæstinenser, bliver du ikke indkaldt.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling

Dokumentation
Ansøger bliver bedt om at fremlægge dokumenter, som kan være relevante for sagen. Og det gælder ikke kun identiteten, som beskrevet i kapitel 2. Det kan også i
høj grad handle om risikoen og asylmotivet, fx avisartikler, breve, attester, indkaldelser, internetkorrespondance, fotos.
Her gælder samme forhold som for identitetspapirer: det kan være svært at vurdere
ægtheden af en udtalelse fra et lokalt partikontor i Sri Lanka, en indkaldelse til retten
i Sudan, en trussel fra Taleban. Og endnu værre er det med lande, hvorfra der er
meget få sager, og derfor begrænset viden indsamlet.
De danske myndigheder kan ikke henvende sig til hjemlandet, da det kan bringe
ansøger i yderligere fare. Derfor benytter man sig af Udenrigsministeriet, som bruger de lokale ambassader og konsulater – og ofte kommer med et svar fra en “anonym kilde”, som ikke engang ansøgers advokat kan få at vide hvem er, og derfor
ikke kan kritisere.

Udrejst lovligt/ikke søgt asyl straks
Hvis man er ankommet med visum og gyldigt pas, eller ikke har ansøgt om asyl
straks, har det en direkte negativ indflydelse på den samlede vurdering af både
risiko og troværdighed, og nævnes ofte i afslag. Dette er udtryk for en misforstået
opfattelse af, “hvad en ægte flygtning gør”. Selvom man er i overhængende risiko,
kan det give god mening at forsøge at komme ud af sit hjemland med et besøgsvisum, og man er ikke nødvendigvis efterlyst i lufthavnen fordi man har et problem
med myndighederne – desuden kan passet eller udrejsen være opnået ved brug af
bestikkelse. Hjemlandets myndigheder udgøres af forskellige kontorer, som ikke altid kommunikerer – og den enkelte embedsmand er ofte modtagelig for bestikkelse.
De danske myndigheder har i mange år hævdet, at det er umuligt at udrejse fra
Teherans lufthavn ulovligt. Ikke desto mindre er der konkrete eksempler på, at det
er sket. I Eritrea er det normalt helt umuligt at skaffe et pas, hvis man ikke er på god
fod med myndighederne, men fornylig har der været eksempler på pas erhvervet
mod bestikkelse.
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Lige når man er ankommet til Danmark, har man måske brug for at falde til ro – og
mange kender slet ikke til asylretten og ved ikke, hvor og hvordan man søger om
asyl. Når man har et gyldigt visum af andre grunde, føler man sig i sikkerhed og
ånder lettet op – hvis man har fået et Green Card, har man vel ikke stor lyst til at
tage til Sandholm? Disse faktorer burde derfor ikke have betydning i vurderingen af
asylsagen.

Spørgsmål og interview
Den måde, spørgsmålene bliver stillet på, kan have stor betydning for risikovurderingen. Her gælder det igen, ligesom under troværdighedsvurderingen, om at stille
åbne spørgsmål, hvor ansøger har mulighed for selv at forklare og ikke bliver presset
ind i en misvisende beskrivelse.
Eksempel på et lukket spørgsmål: “Hvilken begivenhed var årsag til at du forlod dit
hjemland?” Det tillader ikke ansøger at give en kronologisk og fyldestgørende forklaring, da han er flygtet efter lang tids politisk opposition, og ikke pga. én bestemt begivenhed. I stedet bør der spørges på denne måde: “Forklar hvad der er sket, som
har fået dig til at frygte at vende tilbage til dit hjemland.” Forskellen i formulering er
vigtig, men så lille, at tolken nemt kan bruge den lukkede, selvom sagsbehandler
bruger den åbne.
Et af styrelsens faste spørgsmål, som altid stilles under interview lyder: “Har du
nogensinde været medlem af et politisk parti eller på anden måde politisk aktiv?” og
ved bekræftende svar, om man kan fremvise et medlemskort. Dette er udtryk for en
vestlig opfattelse af politisk aktivitet, som vil give et misvisende og svagt svar, hvis
ansøgers aktiviteter har bestået i at skjule personer i sit hjem, sende penge eller uddele materialer. En mistanke om at sympatisere med oppositionen kan i et diktatur
være nok til at blive fængslet og tortureret. I afgørelsen kan der så typisk stå: “Vi har
lægt vægt på, at du aldrig har været medlem af et politisk parti eller været politisk
aktiv.”
Nogle asylansøgere fortæller, at de oplevede spørgsmålene som irrelevante, og at de
aldrig fik mulighed for at fortælle til bunds om det vigtigste i sagen.
Eksempel: En homoseksuel mand fra Iran har relativt nemt ved at få asyl. Han er
måske veluddannet, lever op til forventningerne, er klar over, hvordan han skal
fremlægge sin sag, og risikoniveauet er højt nok i Iran generelt, så selvom han har
levet i skabet, behøver han ingen personlig forfølgelse. Omvendt forholder det sig
for en lesbisk kvinde fra Uganda. Hun er måske ikke god til at forklare sig præcist
under interviews, hun er traumatiseret efter overgreb, og hun har svært ved at overbevise de danske myndigheder om, at hun har været udsat for en individuel og
konkret forfølgelse, som kræves af hende.
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FORSKELLIGE STATUS OG DEFINITIONER
Som beskrevet kort i kapitel 1, er der 4 slags flygtninge i Danmark:
§7,1: Konventionsflygtninge (FNs Flygtningekonvention)
§7,2: Beskyttelsesflygtninge med individuelt motiv
§7,3: Beskyttelsesflygtninge uden individuelt motiv (krigsflygtninge)
§8,1 + 8,2: Kvoteflygtninge (FNs Flygtningekonvention + indiv. beskyttelsesbehov)
De status, som gives pga. individuel risiko (§7,1 + §7,2 + §8) giver den meste sikre
opholdstilladelse og de fleste rettigheder. Hvis man får asyl uden individuelt motiv
(§7,3) vil man miste den igen så snart den generelle risiko i hjemlandet falder, og
man har begrænsede rettigheder til familiesammenføring og uddannelse.

FORDELING AF ASYLSTATUS I DANMARK

2018

2019

1,9%

2,6%
17,4%

24,6%

43%
11,3%

62,2%
37%

K-status (§7,1)
Individuel B-status (§7,2)
Generel B-status (§7,3)
Humanitært ophold, udsendelsehindringer og særlige grunde
Valg af status hænger sammen med vurderingen af risiko, og den kan ofte forekomme ulogisk og svingende. Fx har tildelingen af status for syriske flygtninge svinget
meget siden krigen brød ud. I 2015 fik 70% af syrerne §7,1, men i 2018 var det kun
16% (resten fik §7,2 eller §7,3). Det kan skyldes, at ansøgernes profil har ændret
sig, men det virker alligevel som en meget stor forskel.
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De forskellige lande i Europa har forskellige status i deres nationale lovgivning og
vurderer risikoen meget forskelligt. Læs mere om dette på side 80.
Mange af de foregående år har Danmark tildelt flere konventionsstatus end fx
Sverige, men det har ændret sig fra 2018 til 2019.

FORDELING AF ASYLSTATUS, DANMARK OG SVERIGE 2019

Danmark
17,4%

2,6%

Sverige
14,2%

43%
37%

35,3%

50,5%

K-status
B-status
§7,3
Humanitært ophold, udsendelseshindringer og særlige grunde

Definition på en flygtning ifølge FNs Flygtningekonvention fra 1951:
“En 'flygtning' er enhver person, der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig
social gruppe eller politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket
han har statsborgerret (for statsløse: det land, hvor de pågældende tidligere
havde fast bopæl), og som ikke er i stand til - eller på grund af en sådan frygt
ikke ønsker – at vende tilbage dertil.”
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En af de tilbagevendende diskussioner er, hvem der “tilhører en særlig social gruppe”
efter Flygtningekonventionens definition. Man kunne faktisk argumentere for, at alle
kvinder i lande som Pakistan, Saudi Arabien og Afghanistan burde få asyl, efter
som både lovgivning og kulturelle traditioner undertrykker alle kvinder i de lande
og udsætter dem for risiko, så snart de forsøger at hævde nogen form for friheds
rettigheder. Men i praksis er det ikke engang tilstrækkeligt at tilhøre en mindre,
etnisk gruppe, som beviseligt er forfulgt som fx rohingyaerne, yezidierne eller de
mindre somaliske klaner. I Danmark kræves der et individuelt asylmotiv for at få asyl
efter Flygtningekonventionen.
Næsten alle fra Eritrea får konventionsstatus i Danmark, selvom man ikke kan sige,
at de er forfulgt pga. tilhørsforhold til en særlig gruppe, da alle indkaldes til tvungen
nationaltjeneste – men de eritreanske myndigheder opfatter det som en politisk
og landsforræderisk handling at stikke af fra eller unddrage sig tjenesten, og dette
falder under Flygtningekonventionens definition.
LGBT+-personer får §7,1, selvom risikoen i praksis kommer fra civile – fordi de ikke
kan søge myndighedernes beskyttelse, eller volden ligefrem sker på opfordring fra
regeringen i nogle lande.
Til gengæld får afghanere, som er flygtet fra Taleban, ikke konventionsstatus, selvom
man kan argumentere for at de er forfulgt af politiske, etniske eller religiøse årsager,
at man ikke kan søge myndighedernes beskyttelse, og at Taleban i praksis er magthavere i adskillige regioner i landet. Dansk Flygtningehjælp har skrevet et brev om
dette til Flygtningenævnet i april 2019 (53), men fik blot svar om at nævnet ikke var
enig med denne fortolkning.
Eksempler på §7,1:
A) Politisk aktivist fra Iran, medlem af ulovlig bevægelse, tortureret i fængsel.
B) Homoseksuel person fra Uganda, aktivist.
C) Ung mand fra Syrien, undveget militærtjeneste.
D) Ung mand/kvinde fra Eritrea, undveget nationaltjeneste og forladt landet illegalt*
Mange andre konventioner, som Danmark har underskrevet, indeholder en adgang
og en ret til beskyttelse mod overgreb, tortur, umenneskelig straf eller nedværdigende
behandling. Bl.a. FNs Kvindekonvention, Torturkonvention, Handicapkonvention,
Racediskriminationskonvention og Børnekonvention. Desuden dækker Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dens domstol i Strasbourg (EMD) også
asylområdet.

*) Note: De fleste flygtninge fra Eritrea falder under både §7,1 (pga. unddragelse af militærtjeneste)
og §7,2 (strafbart at forlade landet ulovligt).
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Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Artikel 3:
“Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende
behandling eller straf.”

I de sager, hvor der ikke er tale om “forfølgelse”, men hvor man alligevel er udsat for
en konkret og individuel trussel i hjemlandet om umenneskelig behandling, dødstraf
eller tortur, falder man under EMRK art. 3 som beskrevet ovenfor. Denne definition
dækker i virkeligheden også over humanitært ophold (§9b i dansk udlændingelov),
når en person pga. sygdom risikerer at miste livet, at blive udsat for stor lidelse eller få forværret et handicap. Loven fortolkes ekstremt restriktivt i Danmark, og efter
mange juristers mening ikke i overensstemmelse med den seneste dom ved EMD,
Paposhvili mod Belgien 2017 (36).
Eksempler på §7,2:
A) Kvinde fra Pakistan, skilt fra voldelig mand efter tvangsægteskab, flygtet pga.
familiens planer om at dræbe hende.
B) Mand fra Iran anklaget for utroskab med en gift kvinde, risikerer dødsstraf.
C) Kvindelig læge fra Afghanistan, ægtefælle kidnappet af Taliban, dødstrusler.
D) Uledsaget mindreårig fra Eritrea.
Hvis en ansøger ikke har et individuelt motiv, men “blot” kommer fra et sted, hvor
det er ekstremt farligt for alle at opholde sig, vil man få asyl efter §7,3. Dette er en
ny paragraf, som blev indført af Helle Thornings regering i 2015 som en direkte
reaktion på det stigende antal syriske flygtninge dengang. Den gives kun for 1 år i
første omgang, og kan med lovens formuleringer meget let inddrages igen. Desuden
giver den kun begrænset adgang til familiesammenføring og uddannelse – og indtil
for nylig ikke ret til skilsmisse.
Eksempler på §7,3:
A) Kvinde fra Syrien, flygtet pga. den generelle borgerkrigssituation i landet.
B) Mand over 42 år fra Syrien, flygtet pga. den generelle borgerkrigssituation.
C) Uledsaget mindreårig fra Syrien.
Eksempler på §8,1 og §8,2:
Kvoteflygtninge udvælges i samarbejde med UNHCR, og Danmark har gennem 38
år (med en pause fra 2015 til 2019) modtaget et antal hvert år. De kan have forskellige asylmotiver, og dermed falde under forskellige konventioner, som andre
flygtninge. Der står dog i deres dokument fra UNHCR, at der er tale om “en varig
løsning”, og derfor er det en tvivlsom praksis, når Danmark ikke friholder dem fra
at blive udvist en dag.
Kilde til alle konventionerne: Institut for Menneskerettigheder (menneskeret.dk)
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BAGGRUNDSINFORMATIONER OM HJEMLANDET (COI)
COI er en forkortelse for Country of Origin Information, som henviser til de rapporter, der løbende udgives om asylansøgernes hjemlande. De danner grundlag for
vurderingen af, hvor farlige forholdene er i det pågældende land: Hvem har magten
i forskellige områder, hvilke minoriteter udsættes for forfølgelse, hvor effektivt er
retssystemet osv.
Flygtningenævnet har en omfattende samling af generelt baggrundsmateriale.
Nævnets baggrundsmateriale er tilgængeligt på deres hjemmeside: fln.dk. Hjemmesiden har dog ikke de nyeste rapporter med; de sendes direkte til advokater og
nævnsmedlemmer af sekretariatet. En større og langt mere opdateret samling af
rapporter findes på det europæiske ecoi.net, hvor der findes 350.000 dokumenter,
og tilføjes mere end 1.000 nye hver måned. De fleste rapporter er på engelsk, og der
kan søges både på land og på emner, fx “Afghanistan + tvangsægteskab“.
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De statslige danske afsendere er Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen. Herudover indhentes baggrundsmaterialet fra forskellige organisationer, hvoraf særligt
kan nævnes Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International, Freedom House og
andre internationale menneskerettighedsorganisationer samt UNHCR (FN’s flygtningehøjkommissariat). Hertil kommer det amerikanske Udenrigsministeriums
årlige rapport (Country Report on Human Rights Practices) om menneskerettighedssituationen i et stort antal lande, rapporter fra det canadiske flygtningenævns
dokumentationscenter, rapporter fra EU-arbejdsgruppen (EURASIL), rapporter fra
andre landes myndigheder i øvrigt samt i en vis udstrækning artikler fra identificerbare (internationale) tidsskrifter.
Advokater kan også fremlægge artikler og rapporter i den enkelte sag, som de selv
eller ansøgeren har fundet frem til.
“De (Udlændingestyrelsen, red.) havde ikke lavet god research, bare lidt på
Google, men en personlig sag som min kan de ikke finde information om. Jeg
havde på fornemmelsen, at de ikke troede på mig. De troede nok, jeg løj fordi
de ikke kunne finde information om sådan en situation.”
- Flygtning fra afrikansk land
Rapporter indeholder naturligvis generelle beskrivelser, hvor det kan være svært at
vurdere, hvordan lige præcis denne ansøger passer ind i billedet. Desuden er de
enkelte rapporter baseret på informationer fra flere forskellige kilder, som kan være
internt uenige – det kan gøre det endnu sværere.
COI bliver generelt udarbejdet enten af stater (styrelser, ministerier), overstatslige
kontorer (UNHCR, EASO, UNICEF) eller af uafhængige internationale eller nationale NGO'er (Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, Dansk
Flygtningehjælp, NOAS).
Rapporterne er som regel baseret på interviews med lokale informanter som ambassader, NGOer, journalister, advokater. Nogle gange kan det være for farligt for forfatterne at bevæge sig rundt i landet, så de må opholde sig i et naboland og interviewe
folk derfra – det skete med den danske Somalia-rapport fra 2015, hvor forfatterne
ikke havde forladt lufthavnen i Mogadishu, og det samme skete gennem flere år
under Irak-krigen.
Rapporterne indeholder ikke anvisninger på, hvem der skal have asyl eller ej. De
beskriver situationer, som asylansøgere ofte henviser til – og prøver at beskrive,
hvad der foregår, og vurdere, hvor farligt det er generelt. De efterlader et stort skøn
til beslutningstagerne, og den samme rapport kan i princippet bruges til at give asyl
eller afslag til den samme person. Fx besluttede de danske myndigheder ikke at
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bruge deres egen Eritrea-rapport fra 2014, og gav alle eritreere asyl. Men de britiske
myndigheder henviste til den danske rapport og gav afslag i 1. instans til 66% af
eritreerne i 2015 (24). Efterfølgende fik de fleste asyl ved klageinstansen.
“Et område, hvor jeg ser et problem omkring nævnets praksis, det er Al Tashsagerne. De handler om iranske kurdere, som flygtede til Irak i forbindelse med
revolutionen og krigen mlm. Iran og Irak, helt tilbage i ’79-80. De blev i nogle
lejre i Irak, og vendte aldrig hjem. Og det er så deres børn, der kommer, og har
typisk ikke selv nogen konflikter at fortælle om, men de har måske stadig nogle
slægtninge i Irak, som har været aktive for nogle af de kurdiske eksilpartier. Frem
til 2011 fik de asyl per automatik… Der synes jeg, at nævnet ikke har kunnet
finde sine ben. Retstilstanden er uklar, for det kan ikke begrundes i de enkelte
sagers oplysninger; baggrundsoplysningerne vurderes forskelligt fra sag til sag.”
- Advokat Jens Bruhn-Petersen, asyl og strafferet
Eritrea-rapporten fra 2014 (25) er et eksempel på, at en statslig organisation kan
lave “bestillingsarbejde”, når staten ønsker sig en rapport, der kan retfærdiggøre
flere afslag. Det er dog heldigvis undtagelsen, og de fleste statslige rapporter er
seriøse og sobre, men kan alligevel have en vis tendens til at underdrive risikoen.
Da den famøse rapport om Eritrea udkom i 2014, skrev UNHCR et offentligt brev
(31), hvor man gjorde opmærksom på, at UNHCR ikke var dét halvanonyme “UN
Agency i Asmara”, som var blevet interviewet, og at rapporten adskillige steder ikke
citerede kilder direkte og kun gengav den mest positive halvdel af flere udsagn,
heriblandt fra UNHCRs kontorer i Etiopien.
I Danmark har vi et unikt fænomen, hvor Udlændingestyrelsen (myndighederne)
og Dansk Flygtningehjælp (NGO for flygtninge) i nogle tilfælde laver fælles fact
finding-missioner og skriver rapporter sammen. Dette er en diskutabel konstruktion, hvor man på den ene side kan indvende, at styrelsen bruger Dansk Flygtningehjælp til at legitimere en rapport, som kan bruges til at give afslag – det skete med
Somalia-rapporten i 2017. På den anden side kan man argumentere for, at kvaliteten højnes når to lidt modsatrettede interesser skal finde sammen, hvilket illustreres
af den skandaløse Eritrea-rapport, som styrelsen udgav alene i 2014 overfor den
valide rapport, som de udgav i fællesskab i februar 2020.
“Efter vores opfattelse bliver rapporterne bedre, når vi er med. Der kommer nogle
lidt andre vinkler med. Fx i den seneste Eritrea-rapport: en kilde svarer, at der er
masser af mennesker der rejser tilbage uden problemer. Det viste sig så, at det
var tilbage i 90'erne… Altså de der ekstra spørgsmål, ekstra fokus på tvivl og
risiko. Det er det, jeg tror vi kan bidrage med. Ulemperne er jo klart, at det også
nogle gange kommer til at se ud som om vi har ansvar for at man ændrer praksis.
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Men det handler jo om fact finding… Der kan også være ulemper i forhold til
hvordan vi bliver set både her og i udlandet.”
- Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp
En svaghed ved rapporterne er åbenlyst tidsfaktoren – situationen ændrer sig hele
tiden, og det tager tid at lave en rapport. Den er nærmest forældet, når den udkommer – og situationen kan også have været anderledes, da ansøgerens problemer
fandt sted. Mange af de rapporter, som anvendes, er adskillige år gamle.

UENIGHED OG SKIFT
Modstridende info i COI
I en rapport fra EASO* om FGM (Female Genital Mutilation, kvindelig omskæring) i
Somalia står der fx følgende modstridende oplysninger på samme side (41):
1) “UNICEF Somalia oplyser, at der er 'ingen tydelige forskelle i forekomst af
FGM/C mellem by- og landbefolkninger eller mellem forskellige indtægts- eller
uddannelsesniveauer'.”
2) “Den danske Udlændingestyrelse gengiver i sin rapport fra 2016 om FGM/C i det
sydlige og centrale Somalia et udsagn fra en kilde, som oplyser, at 'Det er muligt
for nogle kvinder at undgå, at deres døtre bliver udsat for FGM-praksis. De kvinder, som er i stand til at modstå det sociale pres for at få deres døtre omskåret,
findes i de urbane centre i syd/central Somalia. I byerne er de lokale samfund
ikke så tæt knyttet sammen som på landet'.”
Samme uoverensstemmelse kan man se om dette emne i en sag, hvor FNs Børne
komité gav en klager medhold imod Danmark og mente, at en mor ikke kunne
beskytte sin nyfødte datter mod FGM i Somalia – men Flygtningenævnet nægtede at
genoptage sagen med henvisning til baggrundsoplysninger og 3 domme fra EMD,
som efter nævnets mening taler for, at en ressourcestærk mor i den pågældende
region godt kunne forhindre omskæring af sin datter (26).
Udlændingestyrelsen udgav en fact finding-rapport om Somalia i 2015. Med henvisning til rapporten begyndte styrelsen at inddrage en række herboende somaliske
flygtninges opholdstilladelse efter flere år i Danmark – og dette fortsatte helt frem til
2019. I alt mistede 1.350 deres opholdstilladelse, men halvdelen af sagerne blev
senere omstødt af Flygtningenævnet eller sendt retur til styrelsen.

*) European Asylum Support Office
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Rapporten indeholdt delvist en beskrivelse af en forbedret sikkerhedssituation i
Somalia – men samtidig 20 advarsler om elendig sikkerhed: især for børn, kvinder
og tilbagevendte somaliere, at civile hver uge blev såret eller dræbt ved målrettede
angreb med skydevåben eller angreb med bomber og granater, og at Al-Shabaab
rekrutterer unge drenge og piger med tvang. Og forfatterne havde ikke turdet at
forlade lufthavnen.
En række advokater og juraeksperter kritiserede styrelsen for ulovlig praksis ved
kun at anvende visse dele af rapporten og ignorere andre. Michael Gøtze, professor
i forvaltningsret, udtalte til Politiken i 2017, at styrelsen har truffet afgørelsen på et
“for ensidigt grundlag” og ikke levet op til sin forpligtelse til at behandle asylsager
“dækkende, afbalanceret og neutralt” (27).
Noget lignende fandt sted for nylig med syriske flygtninge fra Damaskus. En rapport,
som var lavet i samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp i
2019 førte til at styrelsen – som det første land i Europa – inddragede 7 syriske flygtninges opholdstilladelse. Begrundelsen var, at den generelle sikkerhedssituation var
forbedret i Damaskus – men der var stadig ikke tale om en stabil situation. Desuden
var den individuelle risiko for forfølgelse fra Assad faktisk forstærket, hvilket førte til
det besynderlige resultat, at de 7, som havde mistet deres ophold efter §7,3 hos
styrelsen som prøvesager fik tildelt asyl efter §7,1 og §7,2 i Flygtningenævnet. Det
medførte flere hundrede statusændringer for syrere fra §7,3 til enten §7,1 eller 7,2.
Kort efter stadfæstede nævnet dog 3 kvinders inddragelse – man mente, at de godt
kunne rejse tilbage til Damaskus, samtidig med at en af de største humanitære kata
strofer fandt sted i Idlib, og på trods af at man ikke har planer om at indgå aftaler
med Assad om tvangshjemsendelser. Hvis de ikke rejser tilbage frivilligt, kan de
således se frem til at bo i udrejsecentrene i årevis.
“Vi henviser til de samme rapporter, men myndighederne læser dem som Fanden
læser Biblen. Mange former for chikane beskrives i rapporterne, og de stemmer
overens med ansøgernes fortællinger. Rejsevejledninger for Cameroun siger fx at
Schengen-landenes statsborgere advares mod at vise at de er homoseksuelle.
“Ingen bliver dømt”, siger asylmyndighederne – nej, men nogle bliver sigtet,
mange bliver udsat for overgreb, og der er ingen beskyttelse at hente fra myndig
hedernes side.”
- Kristian Wilken, asylrådgiver hos LGBT+ Danmark

Enkelte rapporters og dommes betydning for risikovurdering
Den Europæiske Menneskeretsdomstol (EMD) kan bruges til at fastlægge, hvilke
baggrundsoplysninger, man skal rette sig efter, når der er er tvivl. En dom kan
derfor ændre billedet for risikovurdering i alle Europas asylsystemer i en periode.
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Domstolen har nemlig det sidste ord overfor de stater, der har underskrevet Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention.
FN har derimod ikke en domstol, som kan fastlægge fortolkningen af Flygtningekonventionen, men kun en række komitéer, som kan komme med kritik og henstille
til en stat om at genåbne sagen og omgøre beslutningen. Komitéerne vil normalt
afvise klagen, hvis der er tvivl om ansøgers troværdighed, så det handler mest om
risikovurderingen. Antallet af sager, hvor komitéerne har givet klager medhold imod
det danske Flygtningenævn har været stigende de senere år, og nævnet har været
tydeligt irriterede over denne indblanding i deres område. Man har ganske vist genåbnet sagerne, men har i de fleste sager stadfæstet afslaget igen. Se mere på side
100 om dette.
Det er typisk advokater og NGO'er, der klager over danske afslag til Den Europæiske
Menneskeretsdomstol og til FNs menneskerettighedskomitéer. Der er lang ventetid
i begge systemer; det tager mellem 2 og 10 år før en sag er afgjort – og det betyder
naturligvis, at domstole og komitéer altid halter bagud.
En række domme har tvunget Flygtningenævnet til at ændre afgørelser, mest tyde
ligt dommen Sufi & Elmi mod UK i 2011 (33). Dommen sagde, at det var for farligt
for enhver at opholde sig i Mogadishu, så der var ikke brug for et individuelt asyl
motiv. Det tvang Danmark til at give opholdstilladelse til ca. 150 somaliere, som
havde fået afslag og havde boet i asylcentrene i årevis.
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For nylig har mange fra den gruppe mistet deres opholdstilladelse igen, med henvisning til en rapport, som sagde at Mogadishu ikke længere var helt så farligt som
i 2011 – og sådan kan det gå op og ned, som man kan se af omstående grønne
kurve. Læs mere om hele det forløb i en række artikler på REFUGEES.dk, søg på
'Somalia'.
Nedenfor ses ordlyden i de breve, som blev sendt ud til 1.350 herboende somaliere. Mere end halvdelen endte med at blive omgjort eller hjemvist i nævnet. Det er
indlysende, at sådan et brev skaber total panik og angst hos modtagerne. Og den
langsommelige sagsbehandling betyder, at folk skal leve i måneder, endda år, uden
afklaring på deres fremtid.

Når der kommer en ny dom fra EMD, vil Danmark aldrig nægte at rette ind efter den.
Men i praksis kan det godt blive tilfældet, da der som regel vil blive udarbejdet et
notat fra Justitsministeriet med en fortolkning af dommen – og den kan være meget
“smal”.
I 2014 begyndte der pludselig at komme ganske mange flygtninge fra Eritrea til
Danmark. En del af de få, der var kommet i de foregående år, havde fået afslag, så
de gik en stor bue udenom Danmark. Men i 2013 skete der en ændring, da advokat
Niels-Erik Hansen fik medhold ved en af FNs menneskerettighedskomitéer i et par
eritreanske sager, som Flygtningenævnet genåbnede og omstødte, og kort efter fik
en anden advokat genåbnet og omstødt afgørelsen for en ældre kvinde, der havde
været afvist i 9 år. Siden dengang har ca. 4.000 eritreere fået asyl i Danmark, og kun
ganske få procent får afslag. FNs komitéer var således i dette tilfælde medvirkende
til en praksisændring, selvom det langt fra altid sker.
“Vi hader at blive sat i en situation, hvor alle automatisk skal have asyl, når de
kommer fra særlige lande. Og det var det, der var på vej til at ske med Eritrea i
2014! Det var jo ren Somalia igen, og det kan vi bare ikke lide. Og Syrien nu...”
- Asyladvokat Niels-Erik Hansen
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Perioder med store udsving i anerkendelse
Anerkendelsesprocenten (chancen for at få asyl) har siden 2001 svinget op og ned,
fra 10% til 86%. Det samlede tal afspejler dog mest, hvilke lande ansøgerne kommer fra. Derfor giver det mest mening at se på nationaliteterne enkeltvis.
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Irak
Efter invasionen af Irak i 2003 herskede
der de næste mange år stor uenighed
blandt Europas lande om, hvordan man
skulle vurdere de irakiske flygtninge. Danmark var blandt de lande, som gav asyl til
færrest: kun 2% fik asyl i 2006, stigende
til 46% i 2008. I samme periode nåede
Tyskland helt op på 90% – men Sverige gik
den modsatte vej, med 90% i 2006, og kun
44% i 2008.

Grafik fra nyhedsbrevet Artikel 1A 03/2008,
udgivet af Dansk Flygtningehjælp

78

Halvdelen af alle irakere, der kom til Europa i 2007 endte med at få asyl i Sverige.
Det var en uholdbar situation, men i stedet
for at lukke grænsen, som Sverige endte
med at gøre i 2015, ændrede man risikovurderingen for Irak og påstod, at der ikke
længere var en væbnet intern konflikt i Irak.
I hele perioden opfordrede UNHCR til at
give beskyttelse til alle fra det sydlige og
centrale Irak.

Danmark har stadig i dag en af de laveste anerkendelsesprocenter for irakere; i
2018 var den på 0% mens EU i gennemsnit gav asyl til 42% af de irakiske ansøgere.
Afghanistan
Danske styrker rykkede ind i Afghanistan i 2002 og trak sig ud i 2013, men der
har været krig i landet siden 1980'erne. Forskellige regeringer har haft magten i
skiftende områder, og sikkerhedssituationen har været meget ustabil. De afghanske
flygtninge, der kom i 90'erne, var flygtet pga. Mujahedins og Talebans magtovertagelse, og mange fik politisk asyl. Men i dag forlader de fleste landet pga. civile
konflikter og den generelt usikre tilstand i landet. Mange bliver overtalt til at overtage
en standard-historie fra smuglerne, og får så afslag pga. troværdighed.
Antallet af civile drab var det højeste nogensinde i 2016, og i 2019 var 350.000
afghanere drevet på flugt. Ikke desto mindre er det blevet sværere og sværere for
afghanere at få asyl i Danmark – og ligesom med irakere er det meget sværere end i
EU gennemsnitligt. I 2017 fik 83% af de afghanske asylansøgere afslag i Danmark.
Samme år udgav Amnesty en rapport om landet, og advarede om at enhver hjemsendelse ville være i strid med folkeretten (34).
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Nabolandes vurderinger (status + anerkendelsesprocent)
De danske vurderinger har svinget op og ned gennem tiden, og nogle gange virker
valget af status ulogisk. Men det bliver endnu mere tydeligt, når man sammenligner
med andre lande i Europa, fx vores nabolande Sverige og Tyskland. Generelt har der
været en tendens i hele Europa siden 2015 til at vurdere alle sager mere restriktivt:
færre får asyl, og heraf får færre konventionsstatus. Samtidig har flere lande indført
begrænsninger for retten til familiesammenføring, så det kun er konventionsflygtninge, der har adgang til at få deres familier hertil.
Sammenlignet med vores nabolande har Danmark en lavere anerkendelsesprocent
for de fleste nationaliteter, hvilket kunne hænge sammen med den hårde bedømmelse af troværdighed. Men til gengæld er der flere eritreere, der får konventionsstatus i Danmark end i Sverige og Tyskland.

Danmark

SYRERE, Danmark
4%

2%

Tyskland
13%

ERITREERE
2018

2015
9%

AFGHANERE
2015

27%
69%

2018
K-status
B-status, humanitært ophold o.a.
Afslag

IRAKERE
2015

2%
76%

Grafen herover viser nogle af de største udsving mellem Danmarks og Tysklands
vurderinger af de samme nationaliteter – både mht. afslag (anerkendelsesprocent)
og valg af status. Det er ret bekymrende, at der kan være så voldsom uenighed om
disse vurderinger. Den viser også, at Danmark har ændret sin vurdering af syrere.
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ANERKENDELSESPROCENT FOR DE STØRSTE NATIONALITETER 2019
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Et nyt forskningsprojekt ved Københavns Universitet, som kommer til at løbe over
flere år, forsøger at afdække, hvorfor der er så store forskelle i chancen for at få asyl
for fx en afghaner eller en somalier, alt efter hvilket EU-land, man havner i. Projektet
starter med fokus på de nordiske lande, og det er et samarbejde mellem Københavns Universitets Juridiske Fakultet (ved professor Thomas Gammeltoft-Hansen)
og Datalogisk Institut (ved Tijs Slaats). Med hjælp fra ny teknologi vil man gennemgå
store mængder data i form af afgørelser og retsdokumenter. Du kan følge projektet
her: tinyurl.com/yb7tndll

LGBT+-SAGER OG KONVERTITTER
Vurderingen og udviklingen rent asylretligt for disse to grupper minder en del om
hinanden. I begge tilfælde handler det nemlig om at vurdere, om personen nu virkelig også er homoseksuel eller virkelig er meget religiøs (troværdighed). Og dernæst
handler det om retten til at leve åbent med sin seksualitet eller tro i hjemlandet, og
hvilken risiko dette udgør (risiko). Men de to typer sager har bevæget sig hver sin
vej i afvejningen mellem troværdighed overfor risiko – begge med et faldende antal
tilladelser.
LGBT+-ansøgere kommer fra lande, hvor det er kriminaliseret og/eller tabuiseret
at have andre seksuelle orienteringer, især Afrika, Rusland og Mellemøsten/Sydøstasien. Konvertitter er i denne sammenhæng muslimer, som er konverteret til
kristendom og kommer fra et muslimsk land, hvor det er ulovligt og/eller farligt at
praktisere andre religioner, især Iran og Afghanistan.
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Religiøs overbevisning falder direkte ind under Flygtningekonventionens definitioner,
men det gør seksuel orientering ikke. Forfølgelse af seksuelle eller kønsmæssige
grunde fortolkes dog nu som tilhørsforhold til særlige grupper, og giver derfor konventionsstatus. Flygtningenævnets praksis i begge typer sager har været svingende.
Advokat Marianne Vølund henvendte sig i 2011 og 2012 til UNHCR i Stockholm
om flere afghanske konvertitsager, hvor nævnet havde givet afslag fordi man ikke
mente, at ansøgerens konvertering til kristendom var kommet til de afghanske myndigheders kendskab. Dermed sagde man, at ansøgeren skulle skjule sin tro ved
tilbagevenden til hjemlandet. Det endte med at UNHCR sendte et 6 siders notat
til Flygtningenævnet i en konkret sag*, hvor man præciserede, at myndighederne
efter Flygtningekonventionen ikke kan henvise en person til at skjule sin religiøse
overbevisning for at undgå forfølgelse.

Uddrag fra UNHCRs brev
Flygtningenævnet måtte genoptage en række sager, og lavede en praksisændring.
Men da man samtidig ikke kan sige, at der er en høj risiko alene ved at være kristen,
skærpede man kravene i selve vurderingen af, om konverteringen var reel og betød
meget for personen – man flyttede dermed afslagene fra risiko til troværdighed (28).
Man forventer et ret højt niveau af viden om den kristne tro, eftersom troen skal
være en meget væsentlig del af ens liv for at være asylgrund. Langt de fleste bliver
således afvist nu med argumentet om, at man ikke tror på, at deres kristne tro er
overbevisende. Derfor behøver man ikke gå nærmere ind på risikoen.
Siden ændringen i 2012 har der været en stigning i antallet af konvertitsager. En del
af de afviste iranere konverterer til kristendom efter at de er kommet til Danmark, og
kan dermed have et nyt asylmotiv efter at de har fået afslag (det kaldes sur place).
Men langt de fleste får afslag igen, fordi myndighederne mener, at de udelukkende
har gjort det for at få asyl – hvilket sandsynligvis er korrekt for manges vedkommende.

*) UNHCR notat 01.05.2012, sagsnr. 116/ROBNC/2012
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I konvertitsagerne tæller det naturligt nok kraftigt ned, hvis man først er konverteret
efter at man fik afslag på asyl. Advokat Marianne Vølund fortæller imidlertid om en
sag, hvor ansøgers forklaring i styrelsen blev direkte fejlciteret og misfortolket:
“Nævnet overtager direkte styrelsens forkerte begrundelse, og får det til at
fremstå som om A har forklaret forskelligt og ændret sin forklaring. Det har han
imidlertid ikke, når man læser referaterne fra de to interviews igennem. Han har
svaret helt fornuftigt og præcist på spørgsmålene. Ved første interview (3 uger
efter ankomsten, i 2018) kunne han ikke kalde sig kristen, da han endnu ikke var
døbt, men fortalte at han havde været meget interesseret i kristendommen siden
han var barn. Ved næste interview (juni 2019) svarer han igen, at han ikke er
døbt og dermed ikke kristen, men går i kirke og undersøger kristendommen. Ved
nævnsmødet (februar 2020) er han så blevet døbt, og kalder sig nu kristen. Han
kan forklare meget detaljeret om den kristne tro og evangeliernes indhold, men
får alligevel afslag med begrundelsen at han i Iran aldrig har haft tanke om at
konvertere, selvom han faktisk har forklaret, at han har været meget interesseret i
kristendommen siden han var barn.”
- Asyladvokat Marianne Vølund
Præcis den samme problemstilling, som førte til Flygtningenævnets praksisændring
i 2012 findes vedrørende homoseksualitet, hvilket bl.a. fremgår af en norsk højesteretsdom fra maj 2012, hvori der også refereres til en britisk dom og svensk praksis
(51), se uddrag herunder. Seksuelle minoriteter kan heller ikke henvises til at skjule
deres seksualitet, hvilket udover den asylretlige risiko også forhindrer deres ret til
familieliv (EMRK artikel 8).

I en del af LGBT+-sagerne vurderes risiko og troværdighed dog omvendt. Selvom
de danske myndigheder ofte tror på, at personen er LGBT+, mener de ikke, at det i
sig selv er nok til at få asyl i Danmark. Der kræves et individuelt forfølgelsesmotiv, og
dette finder de danske myndigheder ofte utroværdigt, og giver derfor afslag. Finder
de danske myndigheder den individuelle forfølgelseshistorie troværdig, vil personen
i reglen få asyl.
Ifølge asylrådgiver Kristian Wilken fra LGBT+ Danmark har der især været en m
 eget
svingende og generelt hård praksis overfor ansøgere fra Uganda, som der er kom-
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met en del fra de senere år. I Uganda er sex med en person af samme køn kriminaliseret og straframmen er livstid. Selve det at være homoseksuel er dog ikke
ulovligt – kun de seksuelle handlinger. I praksis bliver ingen dømt ved domstolene,
og en mindre gruppe LGBT-aktivister lever åbent. En kendt aktivist blev dog dræbt i
sit hjem af ukendte gerningsmænd i 2011. LGBT+-personer oplever i vid udstrækning forfølgelser, overgreb, afpresning og vilkårlige tilbageholdelser fra både familie,
lokalsamfund og politiet.
Samtidig har LGBT+-personer ikke mulighed for at søge myndighedernes beskyttelse, hvis de skulle blive udsat for overgreb og diskrimination. Alligevel finder Danmark ikke, at forfølgelserne er systematiske og finder at selvom situationen er svær,
berettiger det at være LGBT+ i sig selv ikke til beskyttelse. Kun ganske få LGBT+personer fra Uganda har fået asyl i Danmark de seneste 3 år, og Ifølge Kristian
Wilken virker det for vilkårligt, hvem der bliver fundet troværdig, og hvem der bliver
fundet utroværdig. Chancerne er noget bedre for personer fra Mellemøsten.
Eksempel: Kvinde fra andet afrikansk land. Røde Kors' helbredsundersøgelse var
mangelfuld, men der blev lavet en lægeundersøgelse af en frivillig læge. Den v iste,
at hun havde 17 ar på arme, fod og ben, fra cigaretter, slag med bælte, overfald,
slæbt på asfalt, skåret med kniv. Hun forklarede, at arrene stammede fra fængsling
i hjemlandet og Libyen. Konklusion: Sandsynligt, at hun har været udsat for tortur,
hun har symptomer på PTSD. Erklæringen indgår som bilag inden 1. instans-afgørelsen, men hverken Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet nævner den med
et ord. Derimod nævnes, at hun har følgende divergenser mellem datoer: 14. august
2013 + 13. august 2014. Nævnet finder det “bemærkelsesværdigt”, at nogen skulle
vide, at hun var homoseksuel uden at kende hendes navn, og “påfaldende”, at
hun kunne deltage i en begravelse. Nævnet afviser hele motivet om konflikter i
hjemlandet, men lægger til grund at hun er lesbisk. Alle hendes oplysninger om
konflikterne kan ifølge asylrådgiver Kristian Wilken fra LGBT+ Danmark efterprøves
og dokumenteres.
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TOLKE FOR DE DANSKE STYRKER I AFGHANISTAN/IRAK
En særlig form for risikovurdering skete i forhold til de lokale, som havde arbejdet i henholdsvis Irak og Afghanistan som tolke (både sprogligt og kulturelt) for de
danske styrker. I begge lande blev tolkene anset for forrædere og udsat for trusler,
kidnapninger og drab. Mens de danske styrker var i landet, boede tolkene inde i
de sikre lejre og nogle deltog endda i kamphandlinger, men da de danske soldater
rejste hjem, måtte de efterlade deres tolke til en usikker skæbne.
I Irak erkendte de danske myndigheder ret hurtigt problemet og gav asyl til ca. 300
tolke og deres nærmeste familie i 2007. En del rejste senere hjem igen, så det var
fint nok. Men da situationen gentog sig i Afghanistan i 2013, lod man tolkene i stikken. Hårdt presset af omtale i de danske medier blev der lavet en særlig tolkeaftale i
Folketinget sammen med de britiske myndigheder, og tolkene blev (efter alt for lang
tid) indkaldt til interview i Kabul for at vurdere deres sag. To år senere var det kun 8
af de 151 tolke, som havde fået asyl. Der blev aldrig indgået en ny og bedre aftale.
Nogle af tolkene tog den farlige og dyre vej med smuglere til Danmark; de fik afslag
i Udlændingestyrelsen men asyl i Flygtningenævnet. Flere af de afviste tolke levede
i årevis i skjul i Afghanistan og endte med at få ophold i andre lande.

Denne tolk fik afslag fra den danske Task
Force og levede i skjul i over 2 år, før han med
Refugees Welcomes hjælp fik asyl i USA.
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Den meget forskellige måde, de to grupper af tolke blev behandlet på, var udtryk for
et politisk skift, hvor risikovurdering og troværdighed blev misbrugt. De irakiske tolke
fik alle asyl pga. den risiko, de var udsat for idet de tilhørte en særlig gruppe – de
havde ikke brug for et individuelt motiv, men blot dokumentation for deres identitet.
De afghanske blev derimod ikke mødt som en gruppe i særlig risiko, men skulle
hver især bevise, at de havde modtaget konkrete trusler – og langt de fleste faldt
for en hård troværdighedsvurdering af dette. Helt urimeligt, eftersom de afghanske
tolke var i mindst lige så høj risiko som de irakiske, og dette blev også anerkendt af
de fleste andre vestlige lande, som havde haft styrker i Afghanistan.
Læs en samlet gennemgang af hele forløbet om de afghanske tolke på refugees.dk:
tinyurl.com/y7xbdtna
“Det kan godt være, at en given tolk er fuld af løgn, men når man sender tre
jurister ned til et land, der er på størrelse med Frankrig, har vi jo ikke mulighed
for at undersøge sagerne ordentligt. Vi er slet ikke i en situation, hvor vi har råd til
ikke at stole på dem – det er simpelthen krigens omkostninger. For hvis bare én
ender med at dø pga. fejl i sagsbehandlingen, har vi fejlet 100 procent.”
- Kaptajn Mads Silberg, som støttede tolkenes sag i årevis sammen med
andre veteraner

HUMANITÆRE HENSYN OG SYGE MENNESKER
I Danmark er de mange faktorer, som kan udgøre en trussel mod et menneskes liv,
adskilt i vidt forskellige processer, hvilket ikke er logisk. I Sverige indgår alle disse
ting i den samme vurdering – inklusive eventuelle praktiske/bureaukratiske hindringer imod at sende en person tilbage. At indføre en samlet procedure indgår i denne
rapports anbefalinger, se kapitel 4.
Kort fortalt anvendes bestemmelserne udover asyl næsten aldrig, selvom en stor
andel af asylansøgerne kunne falde under disse definitioner.
Forfølgelse, overgreb, dødsstraf og vilkårlige bomber vurderes af Udlændingestyrel
sen med klageadgang til Flygtningenævnet og hører under §7 i Udlændingeloven
(asyl). I 2019 fik 1.777 personer ophold af disse grunde.
Udsendelseshindringer og særlige hensyn til barnets tarv ifølge FNs Børnekonvention vurderes af Udlændingestyrelsen med klageadgang til Udlændingenævnet og
hører under §9c i Udlændingeloven (særlige grunde). I 2018 fik i alt 23 personer
ophold af disse grunde. Læs mere om udsendelseshindringer i rapporten Asylcenter
Limbo (8).
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Alvorlig sygdom uden behandlingsmulighed i hjemlandet, risiko for forværring af
handicap, selvmordsrisiko, familier med mindre børn fra lande i krig, ringe udsigt
til overlevelse for enlige kvinder og børn i lande med fx hungersnød, samt torturfølger vurderes af Integrationsministeriet uden interviews og uden klageadgang,
og det hører under § 9b i Udlændingeloven (humanitært ophold). I 2018 fik i alt
8 personer ophold af disse grunde. Læs mere om humanitært ophold i rapporten
Undtagelsens Karakter (43).
Som graferne herover viser, er der siden 2011 givet færre og færre humanitære
opholdstilladelser – på trods af, at antallet af asylansøgere var langt højere mellem
2012 og 2016.
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Dommen Paposhvili mod Belgien (42) blev afsagt af et enigt storkammer ved Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i december 2016. Den præciserede og
udvidede fortolkningen af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (risiko for umenneskelig behandling). Ifølge en række jurister med speciale
i menneskerettigheder betød den dom, at Danmarks linje lige siden 2010 havde
været alt for hård, når det gjaldt sygdom og adgang til behandling – som i Danmark
falder under §9b, humanitært ophold (1). Men efter halvandet års ignorering og
forhaling af sagen udsendte Justitsministeriet på Inger Støjbergs foranledning en
fortolkning af dommen, som ikke fandt grunde til at kritisere eller ændre den danske
praksis (47). Radio24syv blev indstillet til Cavlingprisen for deres kritiske afdækning
af sagen.
Som Eva Smith, professor emeritus, skriver i en kronik i 2020, kan man undre sig
over, at de danske embedsmænd har så travlt med at tilpasse juraen til de herskende politiske vinde (48).
Bevisbyrden i denne type sager er helt urimelig. I ovennævnte dom præciseres det,
at der ikke behøver være tale om en livstruende sygdom, men blot alvorlig sygdom
som vil medføre store lidelser eller handicap for ansøger. Staten har pligt til at under
søge, om den nødvendige behandling for sygdommen findes i hjemlandet – og
desuden sandsynliggøre, at ansøger rent faktisk vil have adgang til den. Disse tre
forhold har siden 2010 været helt forkert behandlet i alle danske humanitærsager.
For det første har ansøger ikke fuld adgang til det danske sundhedsvæsen, og
har derfor meget svært ved at få den speciallægeerklæring, som kræves. Når man
undersøger, om nødvendig behandling/medicin findes i hjemlandet, anvender mini
steriet en EU-database (MedCOI), som har mødt kritik for at være upålidelig og
ugennemsigtig. Og endelig giver man afslag, selvom det er åbenlyst umuligt for
ansøger at betale, hvad behandling/medicin koster eller modtage behandling og
kontrol på et hospital i den anden ende af det land, de bor i, fx Afghanistan.
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KAPITEL 4:
DISKUSSION OG ANBEFALINGER
ER ASYLVURDERINGER OBJEKTIVE OG FAIR?
Asylsager er i sagens natur meget svære at afgøre, da der næsten aldrig findes
egentlige beviser eller dokumentation i sagen. Som det er beskrevet i de foregående
kapitler, afhænger vurderingen og dermed afgørelsen i meget høj grad af, hvad ansøger selv fortæller, og hvordan det opfattes. Derfor har omstændighederne omkring
asylskema, interview og fremmedsprogstolke stor betydning, ligesom baggrunds
viden om forholdene i hjemlandet er afgørende.
Det er indlysende, at alle asylansøgere bør have deres sag vurderet på en neutral
måde, hvor chancen for at få asyl afhænger af risikoen i deres hjemland, og ikke
af deres egen person eller den person, som vurderer sagen. Alle bør være lige for
loven, og der skal tages hensyn til, at ansøgerne har vidt forskellige baggrunde.
Køn, alder, uddannelsesniveau, sprog, kultur, religion, seksuel orientering, handicap, sygdom, traumer… alle disse omstændigheder er meget forskellige fra person
til person. Men har de betydning for vurderingen? Ja, det er der desværre meget,
der tyder på.
Sagens udfald afhænger i for høj grad af tilfældigheder, da der er meget stor forskel
på de enkelte personer, som medvirker: Mødte du en, der forklarede dig om proceduren? Hvem var din sagsbehandler i Udlændingestyrelsen? Hvem tolkede for dig
ved de mange møder? Hvem var din advokat? Hvem sad i Flygtningenævnet den
dag? Hvordan er den danske praksis i forhold til andre lande i Europa?
• Ansøgerne bliver ikke forberedt på proceduren, og de stoler ikke på de danske
myndigheder og tolke. De bliver heller ikke informeret om deres rettigheder og
muligheder.
• Korrekt og neutral fremmedsprogstolkning er afgørende, men her har Danmark
et seriøst problem, som direkte influerer negativt på vurderingen af ansøgers troværdighed.
• Der sker ikke en tilstrækkeligt grundig screening til at afdække, om ansøgeren er
en sårbar person eller torturoverlever, og selv hvis det kommer frem undervejs,
tages der ikke tilstrækkelige hensyn til dette.
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• Sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen kan blive bedre klædt på, både når det
gælder interviewteknik og viden om ansøgers hjemland. Styrelsen har arbejdet på
at forbedre dette de senere år, men der er stadig plads til forbedring.
• De mange og lange interviews i samme sag ser umiddelbart ud som en grundig
sagsbehandling, men sammen med de lange ventetider øger de i sig selv sandsynligheden for, at ansøger, tolk eller referent vil beskrive den samme situation
lidt forskelligt for hver gang – og dette kan fejlagtigt tolkes som om, ansøger lyver.
• De forskellige aspekter i en asylsag behandles separat i hver sin procedure, hvilket
er både ressourcekrævende, tidskrævende og ikke hensigtsmæssigt for at bedømme et menneskes samlede situation.
• Medlemmer af Flygtningenævnet får slet ingen undervisning i asylret, psykologi eller interviewteknik, og de fagligt kompetente medlemmer er blevet fjernet i
2016. Nævnet var oprindeligt tænkt som et sagkyndigt, politisk uafhængigt organ,
men er over tid blevet ændret i den modsatte retning. Konstruktionen af nævnet
har nogle retssikkerhedsmæssige svagheder.
• Stereotyper og fordomme om, hvordan en “rigtig flygtning” ville opføre sig, influerer på vurderingen af både troværdighed og risiko.
• Baggrundsoplysningerne om hjemlandet kan være mangelfulde, upræcise og forældede. Desuden forudsætter det en grundig viden om et land og en kultur, hvis
man skal kunne vurdere, om en persons fortælling er troværdig og sandsynlig, og
det samme gælder når man skal vurdere hvor stor den beskrevne risiko i virkeligheden er.
• Hos de danske asylmyndigheder hersker der en stærk mistro overfor ansøgerne
generelt, og langt de fleste afslag gives pga. manglende troværdighed. Der er
meget mere fokus på kontrol end på humanitære hensyn. Fra politisk side er der
et utvetydigt ønske om at der gives flere afslag, og at Danmark ikke skal være et
attraktivt land at søge asyl i. Det er ikke et godt udgangspunkt for en neutral og
korrekt sagsbehandling under overholdelse af konventionerne.
• Kønsaspektet, både i forhold til kvinder, trans- og intersexpersoner, ser ud til at
være undervurderet. På næsten alle parametre er hele asylsystemet tænkt til
mænd. Det gælder både processen og selve konventionernes definitioner af risiko, hvor 'mandlige' asylmotiver som militærtjeneste, tortur, fængsling og politiske
aktiviteter vejer langt tungere end 'kvindelige' asylmotiver som tvangsægteskaber, voldtægt, FGM og manglende frihedsrettigheder. Desuden er forståelsen af
LGBT+-personers seksualitet svag og begrænset.
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• Børn betragtes generelt som en slags bagage til de voksne asylansøgere, uden
selvstændige asylmotiver og egne interviews, på trods af at over halvdelen af verdens flygtninge er børn. De uledsagede mindreårige mødes med mistro omkring
deres alder og udsættes for en fuldstændigt upålidelig test, hvor de fleste vurderes
som over 18 år.
• Der hersker stor uenighed blandt Danmark og vores nabolande om sikkerheds
niveauet og forholdene i ansøgernes hjemlande – ligesom der er uenighed om fortolkningen af konventionerne. For eksempel havde en somalier kun 14% chance
for at få asyl i Danmark i 2019, men 49% chance i Tyskland.
Alle de nævnte faktorer gør det meget svært at gennemføre en neutral og fair asylsagsbehandling, og hele forløbet er alt for præget af tilfældigheder.

KAN ASYLVURDERINGER PÅVIRKES POLITISK?
Danmark deltog aktivt i udarbejdelsen af FNs Flygtningekonvention, og underskrev
den som det første land i verden i 1952. I 1983 vedtog Folketinget det, som dengang
blev anset for den mest humane udlændingelov i Europa. Meget har ændret sig, og
i dag anses Danmark for et af de mest restriktive lande, og skiftende regeringer har
siden 2001 åbenlyst gjort det til et mål at så få flygtninge som muligt kommer hertil.
Den forrige regering skrev direkte ind i nye lovstramninger, at man erkender risikoen
for konventionsbrud (44), og den nuværende regering opretholder dem.
Flygtninge har faktisk ifølge Udlændingeloven et retskrav på opholdstilladelse, hvis
de lever op til kriterierne i loven. Derfor bør vurderingen være sagkyndig og uafhængig, og politiske målsætninger om at reducere antallet af udlændinge burde være
uvedkommende (40).
Behandlingen af spontane asylsager (asylansøgere, der selv kommer hertil) burde
være fuldstændig uafhængig af politiske holdninger og skift. De nationale myndigheder skal vurdere sagerne i forhold til internationale og europæiske konventioner,
som Danmark har underskrevet for længe siden. FN og domstolen i Strasbourg
(EMD) kommer løbende med værktøjer, anbefalinger og fortolkninger til at gøre det
korrekt. Nationalstaterne har ret frie hænder til hvordan de vil indrette systemet,
men der burde ikke kunne være direkte politisk indflydelse.
Regeringen kan delvist regulere asylretten ved at ændre i den nationale lovgivning.
Den kontroversielle status §7,3 blev indført af Helle Thonings regering i 2015, med
det direkte formål at kunne sende en del af syrerne tilbage hurtigst muligt. Samtidig
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gjorde man det lettere at inddrage flygtninges opholdstilladelser generelt. De 3 års
ventetid på familiesammenføring afventer dom i storkammeret under Den Europæ
iske Menneskerettighedsdomstol. Efterfølgende er der indført en lang række forringelser af flygtninges rettigheder, hvoraf flere er på kanten af eller en overtrædelse
af konventionerne. Fra skiftende regeringers side er man begyndt at kalkulere med
den lange forsinkelse, der ligger i menneskerettighedssystemet: det tager mange år
fra en ny lov bliver vedtaget og til der evt. falder dom i Strasbourg.
“Afgørelsen kan være korrekt ud fra loven, men jeg er ikke altid enig med lovgivningen. Man kan sidde til en samtale med en arrogant 15-årig fra Syrien, der
aldrig har haft en bekymring i livet: “du får asyl, lige meget hvad du siger”. Og så
sidde næste dag med en afghaner, der er dybt traumatiseret og har oplevet alle
mulige frygtelige ting: “jeg aner ikke, om du får asyl”… fordi det her system er så
uigennemskueligt.”
- Røde Kors-bisidder for uledsagede mindreårige
Første instans, Udlændingestyrelsen, hører direkte under Udlændinge- og Integrationsministeren, som kan udpege og fyre direktør og kontorchefer, og udstikke nye
retningslinjer og praksisnotater. Her er der således en direkte, politisk indflydelse,
som ovenikøbet kan gå over stregen og blive ulovlig. De mest ekstreme eksempler
siden Tamilsagen er Birthe Rønns ulovlige håndtering af unge statsløses ret til statsborgerskab, og Inger Støjbergs ulovlige adskillelse af unge, gifte asylansøgerpar.
Indtil for nylig var der på ministeriets hjemmeside en stor tæller, som med stolthed
fremviste antallet af stramninger for udlændinge og flygtninge – det er svært for
en asylansøger at have tillid til en fair og neutral behandling fra myndigheder, som
åbenlyst ikke ønsker dem her i landet.
Det meste tydelige eksempel på politisk indblanding i selve asylvurderingen var
den skandaløse Eritrea-rapport i 2014, mens Karen Hækkerup (S) var minister. En
pludselig stigning i eritreanske asylansøgere affødte et ønske om en fact findingmission til Eritrea for at lede efter grunde til at give afslag – praksis sagde nemlig,
at alle fra Eritrea skulle have asyl. Ministeren fortalte først, at hun bad Udlændinge
styrelsen om at iværksætte fact finding-missionen – men det benægtede hun senere. De udsendte medarbejdere fortalte til pressen, at de var blevet presset til at
lave en rapport, der åbnede for at give afslag. De blev omgående sendt på orlov,
senere fyret. Rapporten blev udsat for sønderlemmende kritik, bl.a. fra flere af de
informanter, som selv var citeret i rapporten, og styrelsen besluttede ikke at bruge
den i asylsagerne – alle eritreerne fik asyl efter at have været sat i bero et halvt år.
Men rapporten blev ikke trukket formelt tilbage, og den ansvarlige kontorchef blev
slået til ridder af Dannebrog året efter (25).
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Fact finding-rapporten om sikkerhedssituationen i Somalia fra 2017 blev brugt til
at inddrage opholdstilladelser i stor stil, hvilket også gav mistanke om en politisk
dagsorden. Styrelsen anvendte kun de dele af rapporten, som omtalte forbedringer
– og ikke alle de steder, hvor den beskrev alvorlige risici (27). Stemningen overfor
somaliere i Danmark var meget negativ, hvilket begrænsede de folkelige protester.
Flere tidligere ansatte i Udlændingestyrelsen har fortalt i medier og bøger, at de
har følt sig udsat for et indirekte pres. Til denne rapport viste det sig meget svært at
få interviews, selv fra tidligere ansatte, også selvom de kunne være helt anonyme.
Det lykkedes kun med et par stykker. Ingen nuværende medarbejdere ville svare
på spørgsmål. Selv tolkene har været meget nervøse for at udtale sig anonymt. Det
er i sig selv bekymrende, at arbejdet med asylsager i styrelsen anses for så kontroversielt, at man ikke engang vil udtale sig anonymt om sine oplevelser, selv flere år
efter at man er stoppet.
Anden instans i en asylsag bør være helt uafhængig af første instans, og i andre
lande er anden instans en domstol. Flygtningenævnet er hverken helt uafhængig
eller en domstol. Men oprettelsen af Flygtningenævnet tilbage i 1983 skete faktisk
netop for at der skulle ske en ekspertvurdering, uafhængig af politisk indflydelse.
Oprindelig bestod nævnet af 7 medlemmer, heraf to indstillet af Dansk Flygtningehjælp. Siden er sammensætningen ændret og reduceret af flere omgange, og man
har herved fjernet netop den faglige ekspertise.
“Det er for mig at se principielt problematisk, at der sidder en repræsentant fra
Integrationsministeriet, hvor Udlændingestyrelsen som 1. instans også hører
under. Et domstolslignende organ som Flygtningenævnet skal ikke bare være
upartisk og neutralt, det skal også fremstå sådan. Jeg vil gerne understrege, at
det ikke har været et problem, jeg har oplevet i praksis. Men det ændrer ikke på
den objektive uafhængighed.”
- Thomas Gammeltoft-Hansen, tidl. medlem af Flygtningenævnet
“… selvom en chef i Ministeriet efter Udlændingeloven ikke må pålægge de
embedsmænd, der møder for Ministeriet i FLN instrukser om at votere på en
bestemt måde, kan der principielt stilles spørgsmål ved, hvorvidt den enkelte
embedsmand kan se sig fri fra et oplevet pres om noget sådant, måske særligt
når det politisk har været/er et erklæret politisk mål at nedbringe antallet af
udlændinge (herunder flygtninge) i Danmark. Det anførte antyder en vis grad
af uigennemskuelighed mht. til ministerielle embedsmænds reelle funktionelle
uafhængighed.”
- Jesper Lindholm i sin bog Danske Asylafgørelser, 2014, s. 199 f (40)
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Nævnets medlemmer blev under Inger Støjbergs ministertid beskåret fra 5 til 3,
hvilket nævnets formand selv advarede imod i høringssvaret dengang (45). Man
fjernede de to eneste medlemmer, som besad en faglig viden om emnet: Dansk
Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet. Et af de tre tilbageværende medlemmer
kommer fra Integrationsministeriet, som jo også er chef for første instans.
Nævnets afgørelser tager udgangspunkt i styrelsens interview og vurdering, og udover at medlemmerne ikke længere har nogen form for faglig ekspertise, kunne
deres personlige profil også give grund til bekymring: Blandt de 81 medlemmer
af Flygtningenævnet har kun 4 et ikke-dansk navn, herunder ingen af dommerne.
Den siddende, øverste formand i Flygtningenævnet spillede i øvrigt en aktiv rolle
som fuldmægtig i Tamilsagen, hvor han led af kraftigt hukommelsestab under sine
vidneudsagn (52).
I 2016 påviste Michaël Benesty statistisk en systematisk “bias” blandt dommere i
franske asylsager. Nogle dommere havde en anerkendelsesratio tæt på nul, hvor
andre dommere, for præcis samme type asylsager, havde en langt højere anerkendelsesprocent (35).
De fleste vil nok tænke, at humanister og venstreorienterede er mere tilbøjelige til
at give asyl end højreorienterede og jurister. Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis. En tidligere sagsbehandler i styrelsen fortæller, at mange af hans kolleger
var venstreorienterede, yngre kvinder – men de var barske, når der skulle træffes
afgørelser. Advokaterne fortæller også, at et par af de nævnsmedlemmer, som var
udpeget af Dansk Flygtningehjælp, næsten altid i deres spørgsmål til ansøger gav
udtryk for, at ansøger skulle have afslag.
Den politiske påvirkning sker ikke kun i Danmark, men også i vores nabolande.
Både Sverige og Tyskland har indført begrænsninger for flygtninges familiesammenføringer, præcis som i Danmark, og samtidig har man kunnet se et fald i tildeling af
den status, som stadig giver adgang. I alle tre lande er chancen for at få asyl faldet
de senere år – også for lande, hvor der ikke er sket forbedringer.

ER RETSSIKKERHEDEN I ORDEN?
Flygtningenævnet
Asylsager er på mange måder helt anderledes end fx straffesager, da de hovedsaligt
afgøres på ansøgers egen fortælling og baggrundsoplysninger om et andet land. De
bør være omfattet af så stor retssikkerhed som muligt, da afgørelserne er endnu
sværere og endnu mere direkte afgørende for liv og død end andre sager. Flygtninge
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har faktisk ifølge Udlændingeloven et retskrav på opholdstilladelse, hvis de lever
op til kriterierne i loven (40). Desværre forholder det sig modsat. Men sagerne kan
heller ikke afgøres ud fra samme juridiske retningslinjer som fx straffesager, og kræver faglig viden på området. Derfor ville det ikke nødvendigvis være bedre at flytte
afgørelserne over til de almindelige domstole.
“Med fjernelsen af de medlemmer, som Udenrigsministeriet og Dansk Flygtninge
hjælp havde indstillet, har man fjernet ekspertise vedr. situationer i større “flygtningeproducerende lande“, erfaringer fra felten og vedr. international flygtningeret og dansk udlændingeret. Dermed er grundlaget for asylafgørelser principielt
blevet mindre oplyst og fokus er antageligt svunget mere ensidigt tilbage på
bevisbedømmelse og troværdighedsvurderinger.”
- Jesper Lindholm, p.hd. i folkeret, menneskerettigheder og asyl
Som det eneste sted i det danske retsvæsen har man ikke klageadgang til domstolene. Enhver nabostrid eller erstatningssag kan påklages til domstolene, og kan
i sidste ende afgøres i Højesteret, men ikke en sag om et menneskes chance for
at overleve en returnering til sit hjemland. Enhver borger kan også klage til Ombudsmanden over myndighedernes sagsbehandling, men ikke i Flygtningenævnets
sager siden 1997. Enhver retssal er åben for publikum og journalister, medmindre
der begæres lukkede døre af særlige grunde – men Flygtningenævnet er lukket
for adgang, da oplysningerne som oftest er yderst fortrolige og kan være farlige for
ansøger og andre at få ud. Vidner og ekspertudsagn er ofte en vigtig del af andre
retssager, men tillades kun sjældent i asylsager.
Flygtningenævnet har den endelige afgørelse. Samtidig er sammensætningen af
nævnet problematisk, idet der objektivt set er tale om to neutrale, professionelle
(dommeren og Advokatrådets medlem) og ét medlem som er inhabil, idet Udlændinge- og Integrationsministeriet, som stiller med det tredje medlem, også er øverste
ansvarlig for afgørelsen i første instans (Udlændingestyrelsen). Dermed har man
ikke en uafhængig klageinstans, og der er i princippet mulighed for politisk indflydelse hele vejen. Flygtningenævnets sekretariat har desuden hidtil hørt under
Integrationsmisteriet, og er fra september 2020 flyttet over til den nye Hjemrejse
styrelse, hvilket det ikke bliver mere uafhængigt af.
“Hvordan kan man som medarbejder i det ministerium være upåvirket af at
ministeren har fået sat en tæller op på den officielle hjemmeside for ministeriet,
hvor man nu har rundet 100 stramninger? Det virker meget påfaldende, her har vi
et habilitetsproblem.”
- Asyladvokat Niels-Erik Hansen
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“Retspolitisk Forening har kritiseret konstruktionen og sammensætningen af
Flygtningenævnet i mange år. Foreningen mener ikke, at man kan kalde nævnet
for “et domstolslignende organ”, og vi anbefaler, at Udenrigsministeriet udnævner et medlem (som indtil 2016), og at Integrationsministeriets medlem udgår
og erstattes af et medlem udpeget af en relevant NGO som fx DRC eller DIGNITY,
alternativt et af universiteternes juridiske fakulteter. Desuden anbefaler vi brugen
af lydoptagelser, adgang til advokat i første instans, adgang til at føre vidner, samt
– såfremt der ikke strammes op, så nævnet får karakter af en domstolslignende
instans – at der indføres klageadgang til Ombudsmanden. Endelig advarer vi imod
Udlændingelovens § 45b, som de seneste 10 år har givet sikkerhedstjenesterne
PET og FE adgang til at udveksle oplysninger om ansøger med nævnet, og hjemmel til at pålægge nævnet at give afslag på ansøgningen, uden at asylansøgeren
og dennes advokat orienteres om den reelle begrundelse for afslaget – af hensyn
til statens sikkerhed. Hvor ofte dette sker, vides af gode grunde ikke.”
- Advokat Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening
Kunne sagerne ikke bare afgøres under de samme rammer som andre retssager?
I Sverige har man et domstolssystem, helt parallelt med andre retssager, når det
gælder asylsager. Første skridt er Migrationsverket (som svarer til Udlændinge
styrelsen), derefter klageadgang til Migrationsdomstolen, og visse, særlige sager kan
gå videre til Migrationsöverdomstolen. Men det har andre ulemper, idet sagerne så
afgøres af civile domsmænd, som ikke har forudsætninger for at sætte sig ind i det
komplicerede og omfattende baggrundsmateriale og ikke har nogen særlig viden
om asylret. Ventetiden kan desuden blive meget lang med tre instanser.
En af de gode ting ved forholdet mellem Danmarks 1. og 2. instans er, at Udlændinge
styrelsen konsekvent forsøger at rette ind efter Flygtningenævnets linje, som de bør.
I Storbritannien var der en længere periode, hvor mere end halvdelen af eritreerne
fik afslag i 1. instans, men efterfølgende fik asyl i 2. instans – det er ikke forsvarligt.
Flygtningenævnets eget høringssvar fra 2016:
“… de foreslåede ændringer i sammensætningen af FLN beror på politiske overvejelser, der henhører under Folketinget, og konstaterer, at nævnet med sin nuværende sammensætning fungerer godt og hensigtsmæssigt. Det er nævnets erfaring,
at det er en styrke og giver bredde i nævnets arbejde, at en flerhed af synspunkter
indgår i beslutningsprocessen.”
Høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder 2016:
Ifølge høringssvaret svækker det Flygtningenævnets uafhængighed, at Inger Støjbergs embedsfolk både afgør asylsagerne i første instans og er med til at træffe de
endelige afgørelser i nævnet. “Armslængden vil være meget klarere, hvis ministeriets medarbejdere ikke er en del af nævnets medlemmer,” fastslår direktør i Institut
for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.
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Anbefaling til ny sammensætning af FLN (fra Retspolitisk Forening):
4 medlemmer, hvor formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Mini
steriets medlem udgår, da der er en form for inhabilitet i forhold til 1. instans.
Advokatrådets medlem bliver (uafhængig, kompetent til bevisbedømmelse o.l.)
Udenrigsministeriets medlem indføres igen, da her kan hentes baggrundsviden om
hjemlandene. Et medlem udpeges igen af en NGO for at sikre fagligt funderede
civilsamfunds-kompetencer (hvis ikke Dansk Flygtningehjælp, så fx Dignity, IMR
eller universiteternes juridiske fakulteter).
Alle høringssvarene kan ses på Folketingets hjemmeside (45).

Begås der fejl?
Generelt gennemgås hver enkelt sag meget omhyggeligt, og selv efter at en opholds
tilladelse er givet, kan man når som helst blive indkaldt igen til kontrol. Der er ikke
store chancer for at få asyl med en falsk profil og et opdigtet asylmotiv.
Men hvordan med afslagene? Overholdes princippet om “benefit of the doubt”?
Hvor stor en fejlmargin skal man acceptere i denne type sager, og skal der ikke
være nogen konsekvens? Fejl i Udlændingestyrelsen har heldigvis en chance for at
blive rettet op i Flygtningenævnet. Men fejlen kan blive gentaget: der er eksempler
på afslag i nævnet, hvor sagen senere er blevet genoptaget og hvor ansøgeren endte
med at få tilladelse, selvom sagens kerne var uændret. Nævnet sørger altid for at
lægge vægt på nogle andre faktorer i sagen, så det ikke fremgår så tydeligt, at man
faktisk tog fejl i første omgang.
Der er også eksempler på, at afviste er blevet sendt tilbage, og er blevet udsat for
lige præcis de overgreb, tortur eller drab, som de frygtede. Dette fører ikke til nogen
reaktioner fra nævnets side, fx et tilbud om visum til Danmark og genoptagelse. En
flygtning har ikke ret til erstatning for sine 10 år som afvist i et asylcenter, eller for
overgreb, som nævnet havde afvist som usandsynlige.
Eksempel 1: En kvindelig journalist flygtede fra Iran med sin datter i 2000 og fik
afslag i 2003. Både interviews og afgørelser var fulde af fejl og misforståelser, bl.a.
omkring de faktiske politiske forhold i Iran. Hun var blevet voldtaget og tortureret i
fængslet, hvilket blev omtalt som “hårdhændet behandling“ i nævnets afslag. Sagen
blev forsøgt genoptaget mange gange, men først i 2010 lykkedes det – fordi hun
havde optrådt med navn og foto i en dansk avis og havde fortalt om sine problemer
i Iran. Man havde desuden afvist et brev som forfalsket, men måtte senere beklage
det som grundløst. Hele hendes oprindelige historie blev lagt til grund. Men det var
for sent – efter 10 år i asylcenter var både hun og datteren både psykisk og fysisk
hårdt mærkede.
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Eksempel 2: En ældre kvinde fra Eritrea fik afslag på asyl i 2004. Flygtningenævnet
afviste hendes egne politiske aktiviteter og troede ikke på, at hendes mand var
forsvundet sporløst. Efter 9 år som afvist i asylcentrene, med store helbredmæssige
følger, fik en advokat hendes sag genåbnet efter flere forsøg, og hun fik asyl i 2014.
I afgørelsen nævnes bl.a. at hendes søn havde fået asyl i USA, hvilket intet har at
gøre med hendes egen sag.

Eksempel 3: To afghanske brødre ankom i 2010 og fik afslag på asyl, ifølge alders
testen var de 19 og 12 år. I 2015 blev de sendt sammen tilbage til Afghanistan med
tvang, selvom Røde Kors og brødrenes danske “mor” havde advaret kraftigt om, at
de var psykisk sårbare og uden netværk i hjemlandet – det var derfor uansvarligt at
overlade ansvaret for den yngste bror til den ældste. Kort efter ankomsten kom de
væk fra hinanden, og den yngste bror blev fundet dræbt. Den ældste levede i årevis
i skjul i Iran, og ankom i 2019 igen til Danmark og søgte om asyl igen (29).
Der er i øvrigt eksempler på, at nogle få advokater slet ikke har afholdt møde med
klienten før nævnsmødet – de har således ødelagt ansøgers retssikkerhed. Der er
også eksempler på helt upassende og uprofessionel opførsel fra både nævnsmedlemmer og tolke. Men det er næsten umuligt at få udelukket de pågældende i fremtiden og få omgjort sagen med henvisning til den slags episoder.

Asylprocessen i øvrigt
Undervejs i asylprocessen halter retssikkerheden også. Bortset fra asylskema og
eventuelt afslag fra styrelsen bliver intet skriftligt oversat til ansøgers sprog. Alle
breve til ansøger og alle sagens akter er på dansk, som ansøger ikke har en chance
for at forstå. Udlændingestyrelsen viser ansøger en kort video ved ankomsten, som
findes på 19 sprog, men de fleste kan intet huske fra den. Styrelsens hjemmeside
nyidanmark.dk er kun på dansk og engelsk, hvorimod svenske Migrationsverkets
hjemmeside har de vigtigste afsnit på 19 sprog.
Når tolkene ikke bliver kvalitetskontrolleret på nogen måde, går det også ud over
retssikkerheden, og fører til fejl, usikkerhed og i sidste ende forkerte afgørelser. I
Sverige og Norge anvendes kun autoriserede og kvalitetskontrollerede tolke.
Alderstest udføres på et videnskabeligt upålideligt grundlag, men anvendes i praksis
som uangribelige, faglige vurderinger. Dette svækker børns retssikkerhed, idet de
fejlagtigt kan blive behandlet som voksne.
De humanitære vurderinger hører under artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og burde dermed have samme grundige og uvildige bedømmelse
som asylsager. I dag kører de i deres egen proces uden interviews, skema eller
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adgang til dokumentation, og afgøres direkte af Integrationsministeriet. Antallet af
tilladelser taler deres eget sprog: ganske få hvert år, ofte efter en sagsbehandling på
mere end 2 år. Tiiladelserne offentliggøres ikke længere. For 10 år siden var det ca.
100 personer om året, der fik humanitært ophold.

HVAD SIGER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER?
Undervejs i de foregående kapitler er der henvist til de vigtigste artikler i de konventioner, der omfatter flygtninge, og hvordan de indgår i den danske lovgivning.
Retningslinjer og anbefalinger kan bl.a. findes i “UNHCR Handbook on Procedures
and Criteria for Determining Refugee Status“ (7), som opdateres jævnligt, den seneste er fra 2019. Den indeholder kapitler om fortolkning af de forskellige definitioner,
om hvordan man gennemfører interviews, om anvendelsen af princippet om Benefit
of the Doubt, hensyn til børn og sårbare personer. Man kan sige, at den er en slags
“grundlov” for flygtningesager.
UNHCR udgav i 2013 sammen med Europakommissionens Flygtningefond “Beyond
Proof – Credibility Assessment in EU Asylum Systems” (54). Det er en lettilgængelig
rapport, som gennemgår de aspekter og faldgruber, som sagsbehandlingen møder,
når troværdigheden skal vurderes. Den tager dels udgangspunkt i international asylret, dels i EUs Kvalifikationsdirektiv og Minimumsdirektiv for asylsager (5). Danmark
er ikke underlagt EUs direktiver på dette område, men kunne med fordel følge
retningslinjerne som minimum.
I “UNHCR Note on Burden and Standard of Proof” (30) fra 1998 fastlægges spørgsmålet om bevisbyrden og den grundlæggende definition på en flygtning: “velbegrundet frygt for forfølgelse”, som indeholder både det subjektive element “frygt” og
det objektive element “velbegrundet”.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har afsagt en række domme
for at fastlægge retningslinjer for vurdering af troværdighed og risiko i asylsager.
Nogle af de vigtigste domme nævnes her, men kun et enkelt uddrag er medtaget
for hver dom:
• Saadi v. Italy (GC), no. 37201/06, ECHR 2008
Hvis ansøger hævder at være del af en gruppe udsat for systematiske krænkelser
og nedværdigende behandling, bør retten overveje, hvorvidt der er seriøse grunde
til at tro, at en sådan praksis forekommer, bl.a. ved hjælp af kilder med baggrundsinformation, og hvorvidt ansøger tilhører en sådan gruppe.
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• F.G. v. Sweden (GC), no. 43611/11, 23 March 2016
Hvor der er en velkendt generel risiko fra en række kilder, der underbygger krænkelse, er det op til stater af egen drift at undersøge denne risiko.
• R.C. v. Sweden, no 41827/07, 9 March 2010
På grund af asylansøgeres specielle forhold og omstændigheder kan det være
nødvendigt at give dem “the benefit of the doubt“ i forhold til forklaring og ind
leverede dokumenter.
• M.A. v. Switzerland, no. 52589/13, 18 November 2014
Det var relevant for troværdighedsvurderingen i den konkrete sag, at der var stor
forskel på, hvordan første og andet interview blev afholdt. I første interview blev
ansøger forventet kun at forklare opsummerende, mens han i andet interview blev
bedt om at forklare i detaljer.
• N. v. Sweden, no. 23505/09, 20 July 2010
Hvor ansøger har fremlagt dokumenter, der kan underbygge deres troværdighed,
er det op til myndighederne at ægthedsvurdere dem for at afkræfte risikoen for
krænkelser efter artikel 3.

Har Danmark problemer med at rette ind efter internationale retnings
linjer og anbefalinger?
Formelt set retter Danmark sig efter domme fra EMD, men de fortolkes ofte meget
snævert. Henstillinger og anbefalinger fra UNHCR “tages til efterretning” men fører
meget sjældent til ændringer. Flygtningenævnet lader UNHCRs rapporter indgå på
lige fod med andet baggrundsmateriale.
Hvert fjerde år gennemgås alle de underskrivende landes overholdelse af menneskerettighederne under FN, og her kommer der ofte ganske hård og gentagen kritik
af Danmark på asylområdet. Senest skabte en rapport fra EuroparådetsTorturkomité
fra januar 2020 stor opmærksomhed med sit krav om at lukke Ellebæk, hvor afviste
asylansøgere sidder i detention.
I løbet af de seneste 10 år der sket en stor stigning i antallet af sager, hvor en advokat eller en NGO klager over nævnets beslutninger til en af FNs menneskeretskomitéer. Alene i 2017 og 2018 har FN givet klageren medhold i 10 sager.
FNs Torturkomité har flere gange kritiseret Danmark for ikke at foretage torturundersøgelser. I 2017 fastlagde komitéen, at ansøger har ret til at få lavet en torturundersøgelse – men dette afviste Flygtningenævnet at rette ind efter. “Disse synspunkter
har vi løbende forholdt os til, men vi mener altså, at de er for firkantede” udtalte
formanden for nævnet, Henrik Bloch Andersen. Nævnet holder dermed fast i, at
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man vurderer troværdigheden først, og hvis den fejler, mener man ikke, der er brug
for en torturundersøgelse – men hvis man fulgte FNs anbefaling om den omvendte
rækkefølge, kunne undersøgelsen jo netop forklare, hvorfor ansøger kan fremstå
utroværdig.
“Hvis man for bare 10-15 år siden fra Flygtningenævnets side ikke rettede
ind efter, hvad komiteerne sagde, så var der pressedækning af det og politiske
udmeldinger om, at vi skulle overholde vores internationale forpligtelser. Men i
dag synes der klart at være en almindelig accept af, at hvis ikke Flygtningenævnet
i de enkelte sager synes, at kritikken er rigtig, så vælger det at fastholde
afgørelserne. Det gør man i højere og højere grad, og det er et skred, der er sket.”
- Jesper Lindholm, ph.d. i menneskerettigheder og asyl, til Information i 2018

IFA: internt flugtalternativ
Et særligt, og voksende, problem i forhold til afgørelser i både Danmark og andre
EU-lande, er at man i nogle asylsager anerkender den risiko, som ansøger er udsat
for – men giver afslag med henvisning til at ansøger kan bosætte sig i en anden del
af hjemlandet, hvor faren ikke er så overhængende, ofte hovedstaden. Dette betyder
i praksis, at Danmark risikerer at gøre en flygtning til en internt fordreven – og de
udgør den absolut største del af den samlede mængde fordrevne i verden. I byer
som Kabul, Kinshasa og Damaskus bor der i forvejen masser af mennesker, som er
flygtet fra andre dele af landet. UNHCR huser millioner i teltlejre og må tage sig af
deres daglige behov.
IFA er især blevet brugt til afghanere, der har en konflikt med Taliban. Det er stadig
omdiskuteret, hvorvidt Talban kan eller vil lede efter folk fra andre provinser i Kabul.
Og desuden siger UNHCR, at der bør indgå socioøkonimiske overvejelser i forbindelse med IFA, da man kun skal anvende denne mulighed, når personen kan leve
et relativt normalt liv uden de store problemer i den sikre del af landet. Og bevis
byrden for at anvende IFA ligger hos de danske myndigheder.
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HVAD GØR MAN I ANDRE LANDE?
Frankrig
OPFRA
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

3-4 måneder

Personaleprofil

OPFRA og UNHCR udfører lovpligtige trænings
programmer til sagsbehandlere i interviewteknikker,
bevisvurdering og ræsonnement af beslutninger.

Kvalitetskontrol af interview og
resultat

Kvalitetskontrol af interviews, undersøgelse af på
stande og beslutninger evalueres iht. processer ud
viklet i samarbejde med UNHCR.

Bisidder under interview

Tilladt, og må kommentere i slutningen af interviewet.
Kommentarer bliver noteret i interview-rapporten.

Ekstra…

Beskyttelsesofficer tilbydes, hvis ansøger ønsker det.
Køn kan vælges.

Tolk

Tolken skal følge OPFRA's Code of conduct og følge
OPFRA's træningsprogram, der især er målrettet sårbare individer. Køn kan vælges.

Lydoptagelser

Lovpligtigt. Bruges juridisk ved appelsager i tilfælde af
afslag.

Anerkendelsesprocent 1. instans
2019, Afghanistan + Somalia

Afghanistan: 63%. Somalia: 31%

Sikre lande/Åbenbart Grundløs

OPFRAs bestyrelse skal stemme for at et land tilføjes,
hvorved asylproceduren går i ÅG (accelerated procedure).

Sårbare grupper

Lovpligtigt at identificere sårbare grupper: børn, handicappede, ældre, gravide kvinder, enlige forældre
med børn, ofre for trafficking, syge personer og ofre
for tortur, psykiske og sexuelle overgreb.

Helbredsscreening

Alle ansøgere gennemgår et helbredstjek for kommunikable sygdomme og tilbydes en screening af potentielle sårbarheder (traumer, PTSD, sexuelle overgreb
etc.). Informationen sendes videre til ansøgers sagsbehandler.

Aldersbestemmelse

Indtil 2019 knoglemåling, selv hvis der var valid dokumentation for alder. Efter kritik fra Ombudsmanden
registreres alle personlige data for uledsagede
mindreårige nu hos Prefecture, mens Børnebeskyttelseskontoret kan bede Prefecture om hjælp til at
bestemme et ungt menneskes alder.

Oplysningerne stammer fra de respektive landes officielle hjemmesider. Anerkendelsesprocent i
første instans for afghanere og somaliere er medtaget som et eksempel og stammer fra EUROSTAT.
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Tyskland
BAMF

Sverige
Migrationsverket

8 måneder

17 måneder

Sagsbehandlere skal gennemgå træningsmoduler udviklet af BAMF.

Det er lovpligtigt, at asylsagsbehandler har en
akademisk grad i jura eller politik.

BAMF division 232 udfører kvalitetskontrol- Kvalitetskontrol-projekter udviklet ml. MV og
ler, interne audits og træning af medar
UNHCR.
bejdere.
Tilladt, Ikke uddybet, hvad 3. person må/
ikke må.

Juridisk bisidder tilbydes, og må kommentere
løbende under interviewet.

-

-

Ingen krav til tolken.

Tolke skal være godkendt og autoriserede.
Autorisationen gives efter en bestået eksamen
indenfor jura, økonomi og generelle emner.

Ikke lovpligtigt, og bruges ikke juridisk i
tilfælde af afslag.

Ikke lovpligtigt, og bruges ikke juridisk i tilfælde af afslag.

Afghanistan: 44%. Somalia: 49%

Afghanistan: 38%. Somalia: 31%

Alle EU-lande betragtes som sikre og fører
til ÅG-procedure. Begge kamre af parlamentet skal godkende, hvis andre lande
skal tilføjes.

Ikke gældende. Ingen ansøger kan gå i ÅG
eller afvises på baggrund af konceptet om
Sikre lande.

Uledsagede børn anses som sårbare.

Ikke lovpligtigt at identficere sårbare grupper.

Alle ansøgere gennemgår et helbredstjek,
med henblik på kommunikable syg
domme.

Ansøger bliver tilbudt et helbredstjek, fysisk og
psykisk. Informationen er fortrolig og videre
gives ikke til ansøgers sagsbehandler.

BAMF er ikke ansvarlig for aldersbestemmelse, men henviser alle uledsagede
mindreårige til den lokale ungdomsofficer
(Jugendamt). Tvivlen kommer angiveligt
altid ansøger til gode.

Knoglemåling tillægges mere vægt end andre
informationskilder, hvilket har mødt kritik fra
Europarådets Menneskerettighedskommissær
efter et besøg i Sverige.
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10 ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER
Dette kapitel indeholder 10 forslag til forbedringer af den danske asylprocedure,
når det kommer til vurderingen af troværdighed og risiko. Forslagene sigter på at
forbedre retssikkerheden og gøre afgørelserne mere pålidelige. De stammer fra alle
dem, vi har interviewet (flygtninge, advokater, tolke, bisiddere, humanitære organisationer, tidligere nævnsmedlemmer og sagsbehandlere) samt statslige aktører som
Rigsrevisionen, og fra EU og FN. Flere af anbefalingerne har været fremført gennem
de seneste 20 år, bl.a. af Foreningen af Udlændingeretsadvokater og Retspolitisk
Forening, andre er nye idéer. Hver enkelt anbefaling støttes ikke nødvendigvis af
samtlige interviewede eller organisationer, men alle anbefalingerne er udarbejdet på
baggrund af de mange interviews, og har været diskuteret og modificeret undervejs.

GENERELT:
1. Uddannelse og certificering af tolke
Tolkningen til og fra andre sprog har afgørende betydning for hele asylsagen. Problemerne med tolkning gælder også andre områder som domstole og sundhedsvæsen. Danmark har et enormt og stigende problem med kvalitetssikring af tolke, og
dette influerer på vurderingen af en asylsag. Samtlige personer, som blev interviewet
til denne rapport var bekymrede over den svingende kvalitet blandt tolkene. Der bør
indføres SU-berettigede uddannelser som tolk på alle de sprog, hvor det er muligt,
samt en statslig eksamination, certificeringsordning og adgang til specialisering, evt.
efter norsk forbillede.
“Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrations
ministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad
sikrer en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke. Rigsrevisionen konstaterer,
at udfordringerne med at sikre tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet gælder
både på rets-, asyl- og sundhedsområdet, uanset om myndighedspersonerne
booker og bruger tolke fra Rigspolitiets tolkeoversigt, fra tolkebureauer eller
bruger selvstændige tolke.”
- Rigsrevisionens Beretning om Myndighedernes Brug af Tolkeydelser, 2018
“Der burde være en tolkeuddannelse på bachelorniveau. Man har en opfattelse
af, at det er midlertidigt, det her med tolkning, men det går jo helt tilbage til
Romerriget. Lønnen bør også være højere; løn og kvalitet hænger sammen.”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager
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2. Bedre screening for sårbare personer
Den korte samtale med en sygeplejerske efter ankomsten opfanger langt fra altid, at
der er tale om en særligt sårbar person. Den bør være grundigere og bør oftere føre
til en lægeundersøgelse eller en samtale med psykolog. Torturundersøgelser bør
kunne bestilles af en Røde Kors-læge tidligt i asylproceduren. Selvom ansøger selv
fortæller om tortur, fører det yderst sjældent til en torturundersøgelse. Dokumentation omkring tortur indhentes for sjældent og for sent.
Myndighederne siger, at de tager hensyn til traumatisering og sårbarhed. Men det
vil kun være baseret på en fornemmelse, som muligvis opstår hos beslutningstager
undervejs – det burde være en oplysning fra fagpersoner, som lå på sagen inden
man gik i gang.
“Hvis de (udlændingemyndighederne) afviser et muligt torturoffers ansøgning om
asyl eller nægter ham lægetjek med henvisning til, at hans historie er inkonsistent
og utroværdig, så har de slet ikke forstået, at hans usammenhængende svar
netop kan skyldes, at han har været udsat for tortur. Når torturofre skal fortælle
om torturen, udtaler de sig ofte uklart om tid og sted, de er dybt præget af
emotionelle angstreaktioner og er sjældent i stand til at gengive, hvad de har
været udsat for på en rationel og kronologisk måde…”
- Jens Modvig, læge og afdelingschef i DIGNITY og formand for FNs 		
Torturkomité. Politiken 2016.
De advokater, som er blevet interviewet til rapporten, har alle arbejdet i over 20 år
med asylsager. Ingen af dem havde nogensinde set, at Udlændingestyrelsen havde
bestilt en torturundersøgelse, heller ikke i konkrete sager, hvor Røde Kors efter den
nye praksis i 2017 har oplyst styrelsen om at ansøger er torturoverlever.
I nedenstående sag har advokaten fået indhentet en torturundersøgelse, og man
kan se, at der lægges vægt på undersøgelsen i afgørelsen. Dette burde imidlertid
ikke afhænge af, om advokaten har haft held til at få gennemført en undersøgelse
via en NGOs frivillige arbejde (Amnestys lægegruppe), men indgå på lige fod i alle
sager med torturoverlevere.
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“Det er meget vigtigt, om ansøger er traumatiseret. Der er jo helt afgørende
forskel på, hvordan man har mulighed for at udtrykke sig. Man kan ikke forvente
samme detaljegrad og forklaringsevne. Det er svært at vurdere, om der bliver
taget højde for det i tilstrækkelig grad, og det er klart en bekymring.”
- Thomas Gammeltoft-Hansen, tidl. medlem af Flygtningenævnet
“Hvis der under et asylinterview fremkommer uoverensstemmelser i det oplyste,
er det vigtigt at undersøge mulige årsager hertil. At der er uoverensstemmelser er
ikke nødvendigvis det samme som, at oplysningerne er usande, da der kan være
mange grunde til eventuelle uoverensstemmelser. Der kan fx være tale om, at
hukommelsen kan være påvirket af traumer eller sygdom.”
- Charlotte Lau, souschef i Udlændingestyrelsen

3. Vurdere alle aspekter af en asylsag samlet i én procedure
Asyl (§7), humanitære grunde (§9b), barnets tarv (§9c,1), børn uden familienetværk (§9c,3) og udsendelseshindringer (§9c,2) bør vurderes samlet i den samme
procedure fra starten, sådan som man fx gør i Sverige. Det vil både spare ventetid
og udgifter.
Eftersom alle disse typer sager handler om humanitære bestemmelser og menne
skerettigheder, bør det enkelte menneske ikke kastes rundt mellem forskellige instanser. Uledsagede mindreårige får fx først asylmotivet afgjort i styrelsen og nævnet,
derefter ser man på familienetværket hos styrelsen – en unødigt lang proces, som
ofte ender med at barnet er fyldt 18 år.
Umodne, uledsagede børn skal vente årevis i et asylcenter på at blive modne nok til
at gennemgå en asylsag. I stedet burde de få ophold efter barnets tarv. Enlige kvinder fra Afghanistan henvises efter afslag i nævnet til at søge om humanitært ophold
hos ministeriet, selvom deres situation uden tvivl hører under asylgrunde. Syriske
flygtninge får inddraget deres ophold i nævnet, selvom regeringen udtaler, at man
ikke vil forhandle med Assad om hjemsendelse.
Myndighederne bør se på alle aspekter i en persons sag samlet, og vurdere hvilke
paragraffer, som er relevante i sagen.
“Det er en virkelig god idé at behandle alle aspekter i sagerne samlet. Det er
et helt vanvittigt ressourcespild at sprede det hos alle mulige instanser. Det
er oplagt at få det hele behandlet ordentligt på én gang. Der må være en stor
besparelse i det også, og det ville forkorte sagsbehandlingstiden. Den eneste
risiko kunne være, at man udhulede statusvalget, fx hvis man begyndte at give
humanitære opholdstilladelser til folk, der skulle have asyl.”
- Advokat Jens Bruhn-Petersen, asyl og strafferet
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4. Udvikle en helt ny alderstest i Norden
Den test, som anvendes til at fastlægge alder på uledsagede mindreårige asylan
søgere har vist sig helt upålidelig, da den er baseret på forældede og alt for begrænsede data. Forkert aldersvurdering fører til krænkelser af rettigheder. Alle landene
i Norden har det samme problem. Derfor bør man gennemføre et fælles nordisk
forskningsprojekt, hvor der indsamles data fra hele verden, så man kan udvikle en
mere pålidelig og præcis test.

5. Deltage i EUs fælles asylpolitik og arbejde på at ændre Dublin-aftalen
Så længe Europa holder fast i Dublin-aftalen, er det ikke rimeligt for flygtningene,
at der er så store forskelle mellem anerkendelsesprocenter, status, procedurer og
rettigheder i de forskellige lande – så bliver det et tilfældigt lotteri, som undergraver
tilliden til at asylsagerne bliver korrekt og retfærdigt afgjort. Samtidig ville det være
en stor fordel for de europæiske lande på længere sigt, hvis man kunne etablere
fælles standarder (EASO er allerede i gang med succes) og fair fordelingsnøgler (fx
inspireret af modellen for de danske kommuner).
Danmark bør ophæve det retslige forbehold på dette område og arbejde på at forbedre standarderne fremfor at melde sig ud af samarbejdet. Dublin-aftalen trænger
til at blive grundlæggende ændret, så det ikke er landene ved EUs ydre grænser,
som får ansvar for de fleste asylansøgere.*
*) Fra ECRE's undersøgelse af implementeringen af Dublin III, bestilt af Europa
Parlamentets Research Service 2020 (46):
“Vurderingen af data viser, at Dublin III ikke er en effektiv lovgivning, da det ikke
lever op til sine egne mål om at tillade hurtig adgang til proceduren og stoppe gentagne ansøgninger. De hierarkiske kriterier i aftalen bliver ikke fuldtud respekteret.
Den fremstår ineffektiv – de finansielle omkostninger er betragtelige og sandsynligvis uproportionelle. Man bør især bemærke de høje udgifter til overførsler, som ikke
sker, og ineffektiviteten i at sende forskellige mennesker i forskellige retninger. De
menneskelige omkostninger ved systemet er betragtelige – mennesker efterlades i
limbo, overføres med tvang, indsættes i detention. Der bør stilles spørgsmålstegn
ved relevansen og værdien i forhold til EU af aftalen i sin nuværende form. Dublinaftalens sammenhæng er svag på tre punkter: der er ingen intern sammenhæng, fordi
dens grundlæggende artikler fortolkes forskelligt af medlemsstaterne; der er ingen
klar sammenhæng med resten af asylsystemet; og sammenhængen med grundlæggende rettigheder er svag pga. fejl i teksten og implementeringen.“
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FØRSTE INSTANS:
Disse forslag skal ses i sammenhæng, da de er internt afhængige for at fungere.
Den generelle anbefaling om opkvalificering af tolke er en væsentlig forudsætning.
Samlet set er målet:
- at ansøger bliver bedre forberedt og dermed bedre i stand til at give de nødvendige
og sande informationer fra starten
- at interviews kan tage kortere tid og være mere målrettede selve asylmotivet
- at oversættelse og referat bliver lettere at kontrollere for eventuelle fejl og misforståelser
- at der forekommer færre udsagn, som kan tolkes som divergenser og udbygninger.

6. Uafhængig information til ansøger om proceduren, rettigheder osv.
De færreste nye asylansøgere finder selv frem til uafhængig rådgivning inden asylproceduren går i gang. Alle de flygtninge, som blev interviewet til denne rapport,
havde været helt uforberedte på proceduren og kendte ikke deres rettigheder. Den
korte film, som de fik forevist hos styrelsen, gjorde ikke noget indtryk på dem. Andre
ansøgere, som tilfældigvis har fået tidlig rådgivning fra fx Dansk Flygtningehjælp
eller Refugees Welcome har fortalt, at dette hjalp dem til i højere grad at stole på de
danske myndigheder, fremlægge den relevante information og føle sig mere rolige.
Inden selve proceduren går i gang, bør ansøger have et personligt informationsmøde på 30-45 min. med en uafhængig rådgiver, fx fra Dansk Flygtningehjælp, og
modtage skriftligt materiale på sit eget sprog om asylproceduren, rettigheder, pligter
osv. Det vil være hensigtsmæssigt, at ansøger inden OM-samtalen kan forberede
en tidslinje, samle relevante oplysninger, evt. bede om tolk med en særlig profil,
og få mulighed for at gøre opmærksom på særlige problematikker. Mødet skal ikke
blot være et åbent tilbud, men en fastlagt aftale, som i ÅG-proceduren. En udpeget
bisidder, som man bruger til de uledsagede og til alle i Sverige, ville også afhjælpe
mange problemer.
“Der er brug for mere oplysning til de nyankomne – de er kommet natten før, og
så skal de skrive asylskema. CD'en hos US er ikke så god, de har brug for at stille
spørgsmål. De har så mange fordomme om Danmark og har hørt myter og rygter,
så de skal have noget pålidelig information. Der bliver lagt meget vægt på hvad
man har skrevet, lige da man kom – hvis man ændrer forklaring senere, ses det
som tegn på at man lyver. En personlig bisidder, som de uledsagede får, ville også
vær en stor hjælp.”
- Tolk med mange års erfaring i asylsager
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7. Færre og kortere interviews med en anden struktur
I dag starter en asylansøger med at udfylde asylskema alene, og går derefter igennem 2-4 interviews à 3-8 timer hos Udlændingestyrelsen, og hvis der gives afslag,
kommer der endnu en gennemgang hos advokat og i Flygtningenævnet.
Både den indledende OM-samtale og efterfølgende asylsamtale er meget lange og
udmattende for både ansøger, sagsbehandler og tolk. Når dagen er slut, er alle for
trætte til at koncentrere sig om kontroloversættelse af referatet.
Når man læser alle referater i en sag igennem, bliver der spurgt til de samme ting
ved forskellige interviews, og der bruges uforholdsmæssigt meget tid på at præcisere sekundære oplysninger som skole, bolig, familie o.l. Desuden springes der
frem og tilbage mellem asylmotivet og andre forhold.
Jo flere gange man skal genfortælle de samme hændelser, jo større bliver risikoen for
uoverensstemmelser, og jo mere uoverskuelig bliver datamængden. Det kan være i
bedste mening, at styrelsens sagsbehandler prøver at få styr på en kompliceret sag,
men ofte fører de mange og detaljerede samtaler i praksis bare til “fange” ansøger
i en selvmodsigelse eller anklage ansøger for at have “udbygget sin forklaring”.
Formålet bør være at få ansøgers vigtigste fortælling frem, klart og tydeligt – og få en
forklaring på ting, der virker usandsynlige eller usædvanlige.
En bedre løsning kunne være at smelte asylskema og OM-samtale sammen til et
mere stramt struktureret interview, hvor spørgsmålene er præcist formuleret på forhånd, og svarene skrives ned så ordret som muligt i stedet for at blive omformuleret
som referat. Her får man styr på alle de faktuelle informationer, og kun ganske kort
om asylmotivet. Der bør stadig være mulighed for opfølgende spørgsmål og præciseringer.
Asylsamtalen skal ikke være en gentagelse af de samme spørgsmål, men kun uddybning/forklaring af relevante informationer, og ellers lade ansøger selv fortælle
rimeligt frit om asylmotivet. Der kan blive behov for en tredje samtale, men det bør
man forsøge at undgå. Det er vigtigt, at hver samtale ikke er længere end 4 timer, og
at der ikke går for lang tid imellem samtalerne.
På denne måde vil man få adskilt tingene mere, man undgår de mange gentagelser, som ofte tolkes som divergenser eller udbygninger, og det vil være nemmere
at finde rundt i for alle bagefter. Kontroloversættelsen kan man slippe for, hvis man
lydoptager det hele (med tidskoder indlagt), og gør mere ud af at ansøger selv kan
henvende sig med eventuelle rettelser/tilføjelser dagen efter. Desuden vil det stille
analfabeter mere lige med andre ansøgere end den nuværende procedure med
asylskema.
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“Det hele går galt, hvis det er de lange samtaler. Sagsbehandler og tolk er trætte
og orker ikke hvis der er kommentarer til sidst, den unge kan ikke koncentrere
sig… alle vil bare hjem og have det overstået. Her er bisidderen virkelig vigtig.
Man kan faktisk også godt vende tilbage med kommentarer senere, hvis den unge
kommer i tanke om noget bagefter… som bisidder kan jeg hjælpe med det.”
- Røde Kors-bisidder for uledsagede mindreårige
“Jeg tror helt sikkert, at man skal passe på med for mange samtaler. For hver
samtale går info tabt eller man glemmer… 10-15 sider sammenholdt med hver
enkelt linje… Med de komplekse sager kan der være behov for at spørge mere
ind til historien. Men hvis man som sagsbehandler eksempelvis har 35 sider med
forskellige interviews og en kompleks historie at forholde sig til, så er der risiko
for, at der opstår misforståelser.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling

8. Lydoptagelse af interviews
Den kontroloversættelse, som sker ved slutningen af interviews i styrelsen, fungerer
ikke som en pålidelig kontrol. Teknisk vil det ikke udgøre noget problem at optage
samtalen og lægge lydfilen på sagen (fortroligt). For at det ikke skal blive meget
tidskrævende at kontrollere optagelsen, er det nødvendigt at lægge tidskoder ind,
som passer med referatet, og arbejde med et mere struktureret spørgeskema hos
styrelsen. I mange andre lande optager man asylsamtaler, og det danske politi har
besluttet at udvide brugen af lydoptagelser ved afhøringer, da man mener at det
styrker retssikkerheden.
Ifølge Udlændingestyrelsens asylchef Anders Dorph må ansøger gerne optage sine
egne interviews. Flere ansøgere har dog fortalt, at de ikke har fået lov til det af den
konkrete sagsbehandler.
For det første kan advokaten bruge det i Flygtningenævnet ved at gå tilbage og
kontrollere oversættelsen og klarlægge misforståelser, for det andet vil både tolk og
sagsbehandler være mere opmærksomme på at udføre deres arbejde korrekt. Både
tidligere sagsbehandlere, advokater, tolke og flygtninge har anbefalet dette.
I en sag fra Iran om et tvangsægteskab havde den kvindelige ansøger selv optaget
sin OM-samtale på sin mobil, sådan som Refugees Welcome opfordrer alle til at
gøre. Styrelsen gav afslag, men advokaten kunne senere få oversat lydoptagelsen
og afspille et stykke under nævnsmødet. Det viste sig, at ansøger sagde en hel del,
som ikke var indført i referatet, bl.a. en væsentlig oplysning vedrørende asylmotivet.
Flygtningenævnet skriver i tilladelsen, at man har lagt vægt på afspilningen af lydoptagelsen. Når dette kan have så afgørende betydning, må man insistere på at få
lydoptagelser indført helt konsekvent.
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“Lydoptagelse, det er jo en gammel traver. Jeg forstår simpelthen ikke, at man
ikke bare gør det! Der ville være så mange diskussioner, man ville kunne få
afsluttet med det samme. Så kunne du jo bare sige “okay, vi spoler lige tilbage
og hører hvad der blev sagt, så har vi en anden tolk, og så er den ikke længere.”
- Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp

9. Bedre oplæring af sagsbehandlere
For at stille de rigtige spørgsmål, skrive referatet korrekt ned og foretage en pålidelig
vurdering, er det nødvendigt at intervieweren ved en hel del om ansøgers hjemland
– både kulturelt og i forhold til risiko. Det er også nødvendigt at have grundig viden
om asylret, om psykologi og om interviewteknikker. Der er brug for en grundigere
oplæring efter ansættelsen, og løbende efteruddannelse af styrelsens medarbejdere. Sagsbehandlerne skal have en vis erfaring og et vist vidensniveau for at kunne
vurdere sagerne, men omvendt kan man også blive 'metaltræt' og mistroisk, hvis
man arbejder for mange år med området – det er en balance.
Sagsbehandleren skal blive bevidst om sin egen rolle og subjektive vurdering. Formålet med asylinterviewet er ikke at finde huller og afsløre, når ansøger træder
forkert – formålet er at hjælpe med at finde frem til sagens kerne. Tidligere har
advokater, Dansk Flygtningehjælp og Dignity haft kursusforløb for sagsbehandlerne,
men det sker ikke længere.
“Det kan være meget hårdt at høre på historien… Min oplevelse blev påvirket
hver gang… Efterhånden kan du ikke tage det ind længere. Iranere bliver sat i en
gruppe, irakere i en anden… Man får sat folk i kasser, for man har jo “hørt den
historie før“… Man har dannet sig et indtryk på forhånd…. Man bør ikke sidde
med asylinterviews for længe, men omvendt kræver det også noget erfaring.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
“Vores nuværende oplæring er meget inspireret af Norge, og så er det tilpasset
vores forhold. Vi har indført oplæringsprogrammet for på en struktureret vis at
klæde medarbejderne på til opgaven, så de er fagligt rustet til at varetage den,
og så de føler sig trygge i opgaveløsningen.”
- Anders Dorph, asylchef i Udlændingestyrelsen
“Vi fik intern oplæring. Kombination af kollektiv undervisning og sidemandsop
læring, altså overværet af en erfaren medarbejder. Kurset i interviewteknik kom
lidt sent efter at jeg startede. Intentionen var anderledes, men på grund af pres
(asylstrøm) gik der et år før jeg var på kursus i interviewteknik med relevante fagfolk der kom, psykologer etc.”
- Tidligere sagsbehandler i Udlændingestyrelsens asylafdeling
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ANDEN INSTANS:
10. Ændre konstruktionen og retssikkerheden i Flygtningenævnet
Nævnet blev oprindelig etableret som et sagkyndigt ekspertråd, som skulle have
bedre forudsætninger for at vurdere denne særlige type sager end en domstol. Men
i dag er ekspertisen (i form af Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet) fjernet, og samtidig har man ikke de samme retsgarantier som en domstol. I praksis
er der ingen tegn på, at Integrationsministeriet påvirker sagerne, men rent formelt
bør nævnet adskilles helt fra første instans. Følgende ændringer anbefales for at øge
kvaliteten og konsistensen i afgørelserne:
1) Genindføre de 5 medlemmer med den ændring, at dommer og Advokatrådet
bliver siddende, Udenrigsministeriet udpeger det tredje medlem i stedet for
Integrationsministeriet, det fjerde medlem udpeges af Dansk Flygtningehjælp og
det femte af et juridisk fakultet. Hermed opnår man en højere grad af sagkundskab, hvilket var den oprindelige tanke med nævnet.
2) Bedre adgang til at føre vidner.
3) Klageadgang til Ombudsmanden genindføres.
4) Advokater bør gennemgå et kursus i udlændinge- og asylret, hvis de ønsker at
blive optaget på listen, og have bedre adgang for at overvære nævnsmøder som
fuldmægtig eller nystartet advokat.
5) Flygtningenævnets medlemmer får ingen oplæring i asylret, viden om hjem
landene eller psykologisk indsigt. Alle nævnsmedlemmer bør gennemgå rele
vante kurser i asylret og i at kommunikere med sårbare personer og andre
kulturer, samt løbende efteruddannelse.
6) Tolke skal være godkendte på det højest mulige niveau (se generel anbefaling
for tolke).
7) Både tolke, advokater og nævnsmedlemmer skal kunne udelukkes, hvis der
klages over dem, og klagen er berettiget.
8) Et selvstændigt sekretariat bør oprettes for at sikre nævnets reelle uafhængighed, evt. sammen med Udlændingenævnet.
9) De enkelte afgørelser bør begrundes mere udførligt med en tydeligere fastlæggelse af, hvilke fakta, der er væsentlige i sagen, og hvilke kriterier, der er anvendt.
Det anbefales, at møderne fortsat er lukkede for tilhørere, da der er tale om meget
fortrolige oplysninger, som kan skade ansøger, hvis de kommer ud. Familiemedlemmers tilstedeværelse kan også påvirke sagen på en uheldig måde.
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“5 mands-rådet sikrede, at der kom noget ekspertise ind, både flygtningefagligt
og ift. oprindelseslandene. Mange af mine kollegaer, som var indstillet af Dansk
Flygtningehjælp, var anderkendte eksperter på flygtningeområdet. Og Udenrigsministeriets repræsentanter havde også en stor viden om lokale forhold, som ofte
endte med at blive afgørende. Det handler jo om ting, der foregår langt væk fra
Danmark, og som en almindelig dommer eller fuldmægtig ikke kan forventes at
vide ret meget om.”
- Thomas Gammeltoft-Hansen, tidl. medlem af Flygtningenævnet
“Når man kommer ind i Flygtningenævnet om morgenen og håber på den eller
den dommer, ånder man enten lettet op eller har lyst til at gå hjem igen. Det er jo
besynderligt, at man ikke på forhånd ved, hvilken dommer, der har sagen – det er
offentligt tilgængeligt i straffesager. Det skyldes jo nok netop, at der er så enormt
store udsving mellem dem.”
- Asyladvokat Marianne Vølund
“Ansøgers advokat er jo ekstremt vigtig. Og desværre er der eksempler på
advokater, som ikke tager sagen alvorligt og bruger tid nok på klienterne, eller
agerer helt uacceptabelt. Det er noget, vi har drøftet med sekretariatet, og de
føler ikke de har nogle muligheder for at gøre noget. Der burde stilles nogle krav
for at komme på den liste, og man bør også kunne blive taget af listen igen.”
- Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp
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Why do asylum seekers get rejected? Let's see an example:
1st interview:
Q1: What is your name?
A: My name is COVID-19.
Q2: Where do you come from?
A: I come from Wuhan.
Q3: Why did you flee your home country?
A: I was not safe, I don't want to die.
Q4: Where is your family?
A: They died because of the problems in Wuhan.
2nd interview:
Q1: What is your name?
A: I'm called Corona Virus.
Q2: Where do you come from?
A: I come from China.
Q3: Why did you flee your home country?
A: The situation was dangerous.
Q4: Where is your family?
A: They got infected and many died.
3rd interview:
Q1: What is your name?
A: My name is SARS CoV-2.
Q2: Where do you come from?
A: I come from Hubei province.
Q3: Why did you flee your home country?
A: To save my life.
Q4: Where is your family?
A: I think they are all dead now.
- Thanks, you will get the answer in 3 weeks, bye bye.
3 weeks later:
- Dear Virus, Immigration Service doesn't believe your case because in 3 interviews you gave different information. This is a story you created by yourself.
- Virus: My story is true, but maybe I described it in different ways...oh noooo!!
Denne tekst blev lagt op på Facebook i marts 2020. Forfatteren er afvist
asylansøger, enlig mor fra et afrikansk land med en 7-årig søn. De har været
afvist i 4 år, og intet land vil tage imod dem.
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Asylvurdering er en kompliceret affære, som tager udgangspunkt i internatio
nale aftaler, men hvor der alligevel ikke hersker enighed på internationalt plan.
Sagsbehandlingen har afgørende betydning for menneskers liv, men bygger på
en række usikre elementer.
Denne rapport har et dobbelt formål: Dels at forklare den danske procedure og
den internationale asylret for alle, der interesserer sig for flygtninge. Dels at
påpege, hvordan de svage punkter i den danske procedure kan føre til usikre og
forkerte afgørelser og komme med forslag til forbedringer.
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