
CM\851839SV.doc PE454.616

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för framställningar

9.12.2010

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0511/2010, ingiven av Caroline Lindström (svensk 
medborgare), om nekande av politisk asyl för en kurdisk iransk medborgare

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren berättar om sin iranske pojkvän som har fått avslag på sin ansökan om politisk 
asyl i Sverige och riskerar att utvisas. Hon fruktar för hans liv om han tvingas återvända till 
Iran.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 september 2010. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 9 december 2010

Villkoren för när tredjelandsmedborgare ska beviljas internationellt skydd i EU:s 
medlemsstater har harmoniserats på EU-nivå genom rådets direktiv 2004/83/EG av 
den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer 
ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt 
skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet. 

Enligt artikel 10 i direktiv 2004/83/EG erkänns politisk förföljelse som grund för att bevilja 
internationellt skydd. För att utgöra ”förföljelse” i den mening som avses i artikel 9 i 
direktivet måste de handlingar som personen utsatts för eller fruktar att utsättas för antingen 
vara ”tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en 
allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna” eller vara en 
ackumulation av olika åtgärder som är tillräckligt allvarliga för att påverka en individ på
liknande sätt. Frågan om huruvida fruktan för förföljelse är välgrundad måste bedömas mot 
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bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall. 

Det är de behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna som beslutar om beviljande 
av internationellt skydd i respektive medlemsstat. Besluten måste emellertid vara fullständigt 
förenliga med direktiv 2004/83/EG. När medlemsstaterna fattar sådana beslut tillämpar de 
unionsrätten, i den mening som avses i artikel 51.1 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. De måste därför respektera de rättigheter som fastställs i denna 
stadga, särskilt i artiklarna 18 och 19. 

Europeiska kommissionen övervakar att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter enligt 
EU-lagstiftningen i allmänhet. Det är emellertid i första hand de nationella domstolarnas 
uppgift att granska om nationella myndigheter har handlat i enlighet med lagstiftningen i 
enskilda ärenden. Personer som ansöker om flyktingstatus och som anser att de inte har 
beviljats de rättigheter som de har rätt till enligt direktiv 2004/83/EG bör därför söka 
upprättelse hos de behöriga nationella myndigheterna, inklusive de nationella domstolarna. 

Dessutom kan alla personer som anser att någon av deras grundläggande rättigheter har blivit 
kränkt personligen inge ett klagomål till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
i Strasbourg (ECHR, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, Frankrike). Domstolen får 
dock endast behandla ett ärende efter det att alla nationella rättsmedel har uttömts.

Slutsats

Eftersom det i första hand är de nationella domstolarnas uppgift att granska om nationella 
myndigheter har handlat i enlighet med lagstiftningen i enskilda ärenden, kan framställaren 
för att få ytterligare information och hjälp vända sig till en juridisk rådgivare och/eller en 
icke-statlig organisation som arbetar med asylfrågor i Sverige, exempelvis Rådgivningsbyrån 
för asylsökande och flyktingar som kan nås på följande adress: Gyllenstiernsgatan 14, 
115 26 Stockholm.


