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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0511/2010 af Caroline Lindström, svensk statsborger, om nægtelse af 
politisk asyl til en iransk kurder

1. Sammendrag

Andrageren beretter historien om sin iranske kæreste, hvis ansøgning om politisk asyl i 
Sverige er blevet afvist, og som nu risikerer at blive deporteret. Hun frygter for hans liv, hvis
han sendes tilbage til Iran.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"De betingelser, hvorunder tredjelandsstatsborgere gives international beskyttelse i 
medlemsstaterne, er blevet harmoniseret på EU-plan med Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. 
april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere 
eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international 
beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse.

Som fastsat i artikel 10 i direktiv 2004/83/EF anerkendes politisk forfølgelse som en grund til 
at yde international beskyttelse. For at udgøre "forfølgelse" i henhold til direktivets artikel 9 
skal de handlinger, en person udsættes for eller frygter, "være tilstrækkelig alvorlige på grund 
af deres karakter eller gentagne forekomst til at udgøre en alvorlig krænkelse af de 
grundlæggende menneskerettigheder" eller bestå i anvendelse af flere foranstaltninger, der er 
tilstrækkelig alvorlige til at berøre et menneske på en tilsvarende måde. Spørgsmålet om, 
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hvorvidt frygt for forfølgelse er velbegrundet, må vurderes i lyset af omstændighederne i hver 
enkelt sag. 

Det er op til de kompetente nationale myndigheder i den enkelte medlemsstat at træffe 
afgørelse om at give international beskyttelse i den pågældende medlemsstat, idet direktiv 
2004/83/EF skal overholdes fuldt ud. Når medlemsstaterne træffer sådanne beslutninger, 
gennemfører de EU-lovgivningen i henhold til artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, og de er derfor bundet af de rettigheder, der er fastlagt 
heri, navnlig artikel 18 og 19.  

Kommissionen overvåger, at medlemsstaterne generelt opfylder deres forpligtelser i henhold 
til EU-lovgivningen, men det er primært de nationale domstoles opgave at vurdere, om de 
nationale myndigheders handlinger i enkeltsager er i overensstemmelse med loven. 
Asylansøgere som mener, at de ikke bliver tildelt de rettigheder, de er berettiget til i henhold 
til anerkendelsesdirektivet, bør derfor søge oprejsning ved de kompetente nationale 
myndigheder, herunder de nationale domstole. 
Desuden kan enhver, der mener, at en af hans eller hendes grundlæggende rettigheder er 
blevet krænket, personligt indgive en klage til Europarådets Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (Europarådet 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrig). 
Domstolen kan dog først behandle en sag, efter at alle nationale retsmidler er udtømt.

Konklusion
Da det primært er de nationale domstoles opgave at vurdere lovligheden af nationale 
myndigheders handlinger i enkeltsager, kan andrageren for yderligere oplysninger og bistand 
opsøge en juridisk rådgiver og/eller en ngo, som arbejder inden for asylområdet i Sverige, 
f.eks. det svenske rådgivningscenter for flygtninge (Rådgivningsbyrån), som kan kontaktes på 
følgende adresse: Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm."


