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Migrationsverket häver hemligstämpeln 
 
På Migrationsverkets hemsida (www.migrationsverket.se) finns 
också information om den information om situationen i 
världens länder när det gäller situationen för mänskliga 
rättigheter. Det är den informationen som ligger till grund för 
verkets beslut i enskilda asylärenden. Det mesta i Lifos (som 
den här delen av hemsidan kallas) är öppet för allmänheten, 
men vissa rapporter är hemligstämplade med hänsyn till den 
s.k. utrikessekretessen. Det har gällt ett dokument om 
homosexuellas situation i Iran (Lifos nr 18829). RFSL:s 
flyktinghandläggare har dock fått tillgång till en kopia av denna 
handling med förbehåll att inte visa den för andra. RFSL har 
begärt att Migrationsverket skulle upphäva beslutet om 
förbehåll eftersom rapporten till största delen byggde på 
uppgifter i iransk massmedia. Då dessa är statskontrollerade 
kan ett återgivande av sådan information knappast störa 
Sveriges förbindelser med Iran. Migrationsverket har nu 
beslutat att häva hemligstämpeln (och förbehållet) så nu kan 
alla ta del av den tidigare hemligstämplade informationen. 
 
 
Inga hinder att skicka homosexuell man till Irak 
 
En ung man från Irak fick avslag på sin asylansökan. Då hade 
han inte vågat berätta om att den förföljelse han utsatts för 
hade sin grund i den sexuella läggningen. När sedan en ny 
ansökan gjordes, där risken för förföljelse på grund av 
homosexualitet anfördes som skäl, avslogs även den av 
Migrationsverket. I motiveringen anför verket att det inte finns 
några bevis för att killen levt öppet som homosexuell. Man 
menar också att då det dröjt tre år innan killen berättat om sin 
homosexualitet. 
 
I ett annat ärende avslår Migrationsverket den nya ansökan 
eftersom mannen väntat i drygt två år med att berätta om sin 
homosexualitet. De ingivna handlingarna (bl.a. en irakisk dom) 
ansågs vara av enkel beskaffenhet och därför sakna bevisvärde. 
 
Andra homosexuella från Irak får stanna 
 
En homosexuell man hade under 2009 fått avslag på sin 
asylansökan. Han anförde i december 2011 att det fanns 
hinder mot att verkställa utvisningsbeslutet med hänsyn till att 

han är homosexuell. Han har tidigare inte vågat berätta om sin 
homosexualitet. Migrationsverket godtog dessa uppgifter och 
med hänsyn till den befintliga landinformationen om 
situationen för homosexuella i Irak beviljades han asyl i 
Sverige. 
 
 
Homosexuell man utvisad till S:t Petersburg 
 
Migrationsverket avslog asylansökan från en ung man från 
Ryssland, där han i S:t Petersburg utsatts för olika typer av 
förföljelse. Migrationsverket ifrågasatte inte att killen hade 
råkat illa ut på grund av sin sexuella läggning men ansåg att han 
inte uttömt möjligheten att få skydd av sitt hemlands 
myndigheter. Denna bedömning delades av Migrations-
domstolen och i vanlig ordning beviljade Migrations-
överdomstolen inte prövningstillstånd. 
 
 
Inga verkställighetshinder till Nigeria 
 
Migrationsverket avslog en asylansökan från en homosexuell 
man när han i en ny ansökan berättat om sin homosexualitet. 
Motiveringen lyder som följer: ”Migrationsverket noterar att 
du under asylprocessen anfört andra asylskäl. Om du underlåtit 
att berätta om din nu uppgivna homosexualitet till följd av att 
du riskerar förföljelse vid ett återvändande borde du rimligen 
inte angivit övriga asylskäl heller, då även dessa, enligt dig, 
föranledde ett behov av skydd vid en framåtsyftande 
bedömning.” 
 
Migrationsdomstolen menade att ”de anförda omständlig-
heterna inte utgör ett sådant bestående hinder mot 
verkställighet” som avses i Utlänningslagen. 
 
Således två helt obegripliga beslutsmotiveringar som 
Migrationsöverdomstolen inte ville titta närmare på. 
 
 
Avslag för man från Mali 
 
I en ny ansökan om asyl anförde en man från Mali att han på 
grund av sin sexuella läggning inte kunde återvända till Mali. 



Han har inte tidigare fått information om att denna 
omständighet kan vara grund för asyl, varför han inte tidigare 
åberopat denna omständighet. I Sverige har han numera en 
pojkvän. Migrationsverket menar dock att de anförda skälen 
framstår som egendomliga. Dessutom tillägger man att 
mannens uppgifter om den sexuella läggningen framstår som 
”hastigt påkomna i syfte att ställa in verkställigheten”. 
 
 
Flera nej för homosexuella från Uganda 
 
Migrationsverket har avslagit en asylansökan för en man från 
Uganda som förföljts på grund av sin sexuella läggning. Verket 
menar att mannens uppgifter är vaga och detaljfattiga i centrala 
delar. Som exempel nämner verket att mannen uppgivit att 
hans mor mutat någon för att han skulle släppas ur fängelset. 
Denna uppgift bedöms av verket på följande sätt: ”Enligt 
Migrationsverkets mening har du lämnat en oklar redogörelse 
till varför en enskild tjänsteman, som kan riskera repressalier, 
skulle riskera att släppa ut dig mot en muta trots att du ska ha 
varit gripen för ett allvarligt brott som kan leda till livstids 
fängelse”. Med hänsyn till dessa och andra trovärdighetsbrister 
avslås ansökan. 
 
I ett annat ärende avslog Migrationsverket en asylansökan då 
man menade att den asylsökande mannen inte var trovärdig. 
Mannen hade bl.a. åberopat en tidningsartikel från Uganda där 
han utpekades som homosexuell. Vid Migrationsdomstolens 
förhandling hade dock en annan tidningsartikel kommit till 
Migrationsverkets kännedom som handlade om en man från 
Uganda med samma namn som den asylsökande men som 
fortfarande befann sig i Uganda. Såväl verket som domstolen 
menade att den asylsökande mannen hade förfalskat 
tidningsuppgifterna. Dessutom kände mannen inte till att det 
fanns hbt-organisationer i Uganda samtidigt som han påstod 
sig vara god vän till en mördad hbt-aktivist. 
 
I ett tredje ärende avslog också Migrationsverket och 
Migrationsdomstolen sökandens asylansökan. Migrations-
verket menade att mannen inte var trovärdig eftersom han dels 
väntat med att söka om asyl under 2,5 månader, dels att han 
först i ett sent skede i asylprocessen berättat om sin sexuella 
läggning i en berättelse som ansågs vag och detaljfattig. 
Migrationsdomstolen menade till skillnad från verket att det 
inte minskade trovärdigheten att han berättat om sin sexuella 
läggning sent i asylprocessen. Domstolen menade dock att han 
trappat upp sin asylberättelse varför denna inte var tillförlitlig. 
 
 
Migrationsdomstolen avslår ansökan för man 
från Kamerun  
 
Den asylsökande mannen har anfört verkställighetshinder då 
han numera är efterlyst av en domstol i Kamerun samt 
förekommit i en tidningsartikel där han utpekats som 
homosexuell. Migrationsverket menade att de ingivna 
handlingarna var av enkel beskaffenhet och därför inte styrkte 

skyddsbehov. Migrationsdomstolen avslog överklagandet men 
menade att handlingarna avsåg att styrka omständigheter som 
redan prövats, varför förutsättningar för att göra en ny 
prövning inte finns. 
 
 
Migrationsverket beviljade en annan ansökan 
avseende Kamerun 
 
Migrationsverket ansåg att en annan asylsökande man från 
Kamerun var trovärdig när det gällde hans redogörelse för 
problemen i hemlandet. Med hänsyn härtill och till situationen 
för homosexuella i Kamerun beviljades han asyl i Sverige. 
 
 
Migrationsdomstolen avslår asylansökan från 
lesbisk från Kenya 
 
Kvinnan hade lämnat en utförlig redogörelse för sina problem 
i hemlandet, men Migrationsverket avslog asylansökan då man 
ansåg att hon inte gjort sannolikt att myndigheterna i Kenya 
saknade vilja eller förmåga att skydda henne. De övergrepp 
hon redovisat ansåg man inte heller varit särskilt omfattande. 
Man menar att kvinnan inte är trovärdig och nämner som 
exempel att hon berättat om sin sexuella läggning när hon 
gjorde en polisanmälan om övergreppen. Polisen i Kenya hade 
då bara skrattat åt henne. Verket menar att det var 
anmärkningsvärt att hon ”vid kontakten med polisen inte 
försöker dölja sin situation och endast uppge att hon varit 
utsatt för övergrepp”. Migrationsdomstolen anser däremot att 
hennes redogörelse framstår som tillförlitlig och lägger den till 
grund för den vidare bedömningen. Man avslår ändå hennes 
överklagande eftersom de trakasserier hon utsatts för inte varit 
tillräckligt omfattande. 
 
 
Man från Marocko får avslag 
 
Migrationsverket har avslagit en asylansökan från en 
homosexuell man från Marocko. Verket menar att 
asylberättelsen är vag och motsägelsefull och anför som 
exempel att mannan lämnat olika uppgifter om hur länge han 
studerat och man anser också att mannen ”inte gjort sannolikt 
att han levt i en religiöst fundamentalistisk familj”. Visserligen 
säger landinformationen att homosexualitet är straffbart i 
Marocko men ”marockanska personer lever dock i relationer”. 
Verket anser därför att han inte löper någon risk för förföljelse. 
 
 
Homosexuell man från Burundi får stanna 
 
Migrationsverket beviljade i grundärendet en homosexuell man 
från Burundi asyl i Sverige. I motiveringen sägs bl.a. att den 
sökande i hemlandet mer eller mindre öppet manifesterat sin 
sexuella läggning. Han hade också blivit utsatt för trakasserier 
från enskilda och kallats till förhör hos polisen. Med hänsyn till 



situationen för homosexuella i Burundi godtog verket att 
mannen kände en välgrundad fruktan för förföljelse på grund 
av sin sexuella läggning. 
 
 
Pakistansk man får stanna trots Migrations-
verket 
 
Migrationsdomstolen har upphävt ett avslagsbeslut av 
Migrationsverket avseende en man från Pakistan. 
Migrationsverket avslog ansökan då man ansåg att de 
övergrepp han utsatts för inte var tillräckligt omfattande. Men 
man gjorde också en bedömning av situationen för 
homosexuella i Pakistan. Verket ansåg att homosexuella kan 
leva relativt fritt i Pakistan och deras familjer är generellt sett 
toleranta. ”I nordvästra Pakistan, där du kommer från, är 
homosexualitet en del av den lokala kulturen då etniska 
pasthtunska äldre män har unga pojkar som älskare”, anförde 
Migrationsverket. Migrationsdomstolen upphäver verkets 
beslut och beviljar mannen asyl i Sverige. Domstolen 
underkänner såväl verkets bedömning av mannens 
trovärdighet som dess bedömning av situationen för 
homosexuella i Pakistan.  
 
 
Migrationsdomstolen beviljar asyl åt man från 
Etiopien 
 
Migrationsverket avslog asylansökan då man menade att 
asylberättelsen inte var sammanhängande och behäftad med 
motstridiga uppgifter. Domstolen har en motsatt uppfattning 
och menar att mannens asylberättelse varit oförändrad under 
ärendets gång. Vid den muntliga förhandlingen har han på ett 
trovärdigt sätt redogjort för det han utsatts för i hemlandet. 
Domen var dock inte enhällig. Domstolens ordförande, en 
rådman, ville fastställa Migrationsverkets avslagsbeslut, men de 
tre nämndemännen överröstade rådmannen och beviljade 
alltså asyl. 
 
 
Asyl åt homosexuell från Uganda 
 
I en ansökan berättade en homosexuell man att han riskerade 
att bli förföljd på grund av sin homosexualitet om han skulle 
tvingas återvända till sitt hemland Uganda. Migrationsverket 
ansåg att det saknas anledning att betvivla att mannen är 
homosexuell. Man ansåg också att mannen gjort det troligt att 
han hade för avsikt att ”öppet manifestera sin sexuella 
läggning” varför han skulle löpa en risk att bli utsatt för 
förföljelse. Han beviljades därför asyl i Sverige. 
 
 
Anmälan till Europadomstolen 
 
En homosexuell man från Irak, som fått avslag på sin 
asylansökan, har anmält ärendet till Europadomstolen för 

mänskliga rättigheter i Strasbourg. Domstolen har beslutat att 
ta upp hans ärende till prövning och har begärt yttrande från 
den svenska regeringen. Yttrandet skulle ha varit domstolen 
tillhanda den 21 november 2011 men därefter har domstolen 
gått med på regeringens begäran om förlängd tid för yttrandet. 
Först till den 14 mars 2012, sedan till den 2 april 2012 och nu 
senast till den 13 juni 2012. Uppenbarligen ett besvärligt 
ärende för Sverige. 
 
 
Hbt-flyktingars stödförening 
 
Stödföreningen hjälper enskilda flyktingar i de fall samhället 
inte kan eller vill hjälpa. Det kan exempelvis gälla att betala 
en resa till Stockholm för en asylsökande som behöver 
träffa RFSL:s flyktinghandläggare för att få hjälp i sitt 
ärende. Eller att bekosta vinterkläder när Migrationsverket. 
Eller hjälpa till med översättning av dokument. Behoven är 
stora. 
 
Du får gärna hjälpa stödföreningen att hjälpa genom att 
sätta in ett bidrag på föreningens plusgirokonto 302718 - 2 
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