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RFSL:s rättslägesanalys om Uganda 

 

RFSL har sammanställt den första rättslägesanalysen om hbt-

flyktingar och den handlar om migrationsdomstolarnas 

bedömning av hbt-flyktingar från Uganda. Sammanlagt har 58 

ärenden granskats som avgjorts av domstolarna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö under tiden 2010 till och med april 

2013. Av dessa har 50 överklaganden avslagits, fem bifallits 

och tre återförvisats till Migrationsverket för förnyad 

behandling. 

 

Avslagen har i flertalet ärenden motiverats med att flyktingen 

inte har gjort sin asylberättelse sannolik. Vid en granskning av 

dessa sannolikhetsbedömningar menar RFSL att dessa brister i 

kunskap om hbt-personers situation och att besluten därmed 

blir rättsosäker. 

 

Rättslägesanalysen i sin helhet finns på RFSL:s hemsida. 

 

 

Migrationsverket redovisar hur 

kvaliteten i hbt-ärende ska förbättras 

 

Migrationsverket har den 14 juni 2013 redovisat ett 

regeringsuppdrag om rättslig kvalitet i asylärendena. En del av 

detta uppdrag avser likformig tillämpning i asylärenden där 

sexuell läggning och könsidentitet åberopas. De åtgärder som 

verket redovisar i syfte att förbättra kvaliteten i tillämpningen 

är följande: 

 

* Beslut om en särskild handläggningsordning i hbt-ärenden 

ska stödjas med särskild kompetens. En hbt-specialist är 

utsedd på varje prövningsort för att delta i beslutsfattande av 

hbt-ärenden. 

 

* Ett antal utbildnings- och informationsträffar för hbt-

specialisterna har genomförts under våren 2013. 

 

* På sikt kommer en normkritisk utbildning att bli obligatorisk 

för samtliga handläggande personal. 

 

* Under våren 2013 har samtliga ärenden granskats som 

avgjorts under tiden 1 januari 2012 till 1 februari 2013 och där 

hbt-skäl åberopats. Granskningen utmynnande i en rad 

rekommendationer till olika delar av verksamheten. 

 

* Rättsenheten har påbörjat en granskning av 46 ärenden 

gällande hbt-personer av olika nationaliteter. 

 

* Landinformationen har förbättrats. I ett antal aktuella länder 

har svenska utlandsmyndigheter tillfrågats om land-

informationen kring hbt-personer. 

 

* Vid utredningsresor som Migrationsverket genomför årligen 

övervägs alltid om frågor om situationen för hbt-personer bör 

inkluderas. Under våren 2013 var så fallet vid en 

utredningsresa till Kosovo och Albanien. 

 

 

Migrationsverket överklagar dom 

avseende Kuba 

 

Migrationsdomstolen har upphävt ett avslagsbeslut från 

Migrationsverket avseende en homosexuell man från Kuba. 

Mannen beviljades uppehållstillstånd med hänvisning till sin 

anknytning till sin pojkvän i Sverige. Detta förhållande 

upphörde dock varför Migrationsverket återkallade 

uppehållstillståndet. 

 

Mannen hänvisade till att han bott i Sverige under lång tid, 

hade etablerat sig väl i Sverige, försörjde sig genom arbete och 

talade bra svenska. Vidare menade mannen att han skulle få 

problem med de kubanska myndigheterna då han hade varit 

utanför Kuba längre tid än vad den kubanska lagstiftningen 

tillåter (elva månader). 

 

Migrationsdomstolen delade i allt väsentligt mannens 

uppfattning och ansåg därför att det förelåg synnerligen 

ömmande omständigheter att bevilja honom permanent 

uppehållstillstånd. Domstolen beaktade därvid även den 

föreliggande problematiken med inrese- och utresetillstånd för 

kubanska medborgare som vistas utanför landet längre tid än 

vad som medgetts. 

 

Migrationsverket har dock överklagat migrationsdomstolens 

dom till migrationsöverdomstolen. Den sistnämnda domstolen 

har inte ännu tagit ställning om man ska beviljas 

prövningstillstånd i detta ärende. 



Avslag för hbt-flykting från Ghana 

 

Migrationsdomstolen har avslagit ett överklagande från en man 

från Ghana. Mannen har vid flera tillfällen utsatts för 

övergrepp på grund av sin sexuella läggning, men domstolen 

menar att han trappat upp sin asylberättelse och att denna 

dessutom inte är sannolik. Som exempel nämns att mannen, 

trots risken för problem, sålde kondomer och glidmedel till 

andra homosexuella män. 

 

 

Avslag för hbt-flykting från Armenien 

 

En lesbisk kvinna har fått avslag på en ny ansökan om asyl och 

därvid anfört att hon har hotats att bli dödad av sin far och 

sina farbröder om de upptäcker hennes sexuella läggning. 

Migrationsverket avslog den nya ansökan då de ansåg att 

denna omständighet inte var ny. Migrationsdomstolen har 

dock en annan uppfattning och anser uppgiften vara en ny 

omständighet. Däremot menar migrationsdomstolen att 

kvinnan inte har visat giltig ursäkt för att inte tidigare ha 

åberopat denna omständighet, varför hennes överklagande 

avslås. 

 

 

Lesbisk från Irak får uppehållstillstånd 

 

Kvinnan kom till Sverige tillsammans med sin flickvän för flera 

år sedan och båda fick då avslag på sin asylansökan och 

utvisades så småningom till den norra delen av Irak. Där 

utsattes de båda kvinnorna för olika former av övergrepp och 

tvingades leva åtskilda. Den ena av kvinnorna lyckades dock ta 

sig tillbaka till Sverige där hon gjorde en ny ansökan om 

uppehållstillstånd med hänvisning till de nya händelserna i Irak 

efter utvisningen. 

 

Migrationsverket ansåg att det var klarlagt att kvinnan under 

sin tid i Sverige inte på något sätt har försökt dölja sin sexuella 

läggning utan hon har istället manifesterat den öppet, både 

privat och i offentliga sammanhang. Kvinnan ansågs även ha 

gjort sannolikt att hon vid ett återvändande till hemlandet 

önskar att fortsätta leva öppet som homosexuell men att hon 

på grund av risken för förföljelse skulle tvingas välja en 

avsevärt mer diskret livsstil. Då det inte kan krävas att hon vid 

ett återvändande till Irak skulle tvingas dölja sin sexuella 

läggning beviljades hon uppehållstillstånd. 

 

 

Transperson från Kosovo får stanna 

 

Migrationsdomstolen har beviljat en transperson från Kosovo 

uppehållstillstånd i Sverige på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. I beslutet sägs att hen riskerar att som 

transsexuell person få ett utanförskap i hemlandet och det är 

troligt att hen där skulle drabbas av olika slags svårigheter i sin 

livssituation, t.ex. i socialt hänseende men även i övrigt. 

 

Bifall för hbt-par från Marocko och 

Syrien 

 

Två män, den ene medborgare i Syrien och den andra 

marockansk medborgare, har ansökt om asyl i Sverige. 

Männen levde tillsammans i Dubai (Förenade Arabemiraten), 

men deras relation upptäcktes och de utsattes för övergrepp i 

Dubai samtidigt som deras sexuella läggning kom till 

respektive familjs kännedom. 

 

I två separata beslut konstateras att männen inte kan förväntas 

leva dolt med sin sexuella läggning vid ett återvändande till 

Marocko respektive Syrien. Eftersom deras asylberättelse är 

trovärdig och samstämmig och homosexuella handlingar 

förbjudna i båda länderna beviljas de uppehållstillstånd i 

Sverige. 

 

 

Bifall för hbt-flykting från Yemen 

 

Migrationsverket har i ett verkställighetsärende beviljat 

uppehållstillstånd för en man från Yemen. I sin första 

asylansökan vågade han inte berätta om sin sexuella läggning 

men i en ny ansökan berättade han om de övergrepp han 

utsatts för i hemlandet på grund av sin sexuella läggning. Han 

har bl.a. fängslats och blivit våldtagen i fängelset. 

 

I sitt beslut menar Migrationsverket att mannen vid ett 

återvändande till hemlandet skulle vara tvungen att hemlighålla 

sin sexuella läggning på grund sin fruktan för förföljelse, en 

fruktan som är välgrundad. Mannen kan inte heller erhålla 

skydd av myndigheterna i hemlandet eftersom förföljelsen 

även utgår från dem. 

 

 

Bifall för hbt-flykting från Afghanistan 

 

Migrationsverket har bifallit en ny ansökan om uppehålls-

tillstånd för en hbt-flykting från Afghanistan. I beslutet sägs att 

mannen har lämnat en sammanhängande och trovärdig 

muntlig utsaga rörande sina asylskäl.  Hoten och trakasserierna 

är visserligen kriminella handlingar utförda av enskilda 

individer men det finns inte något myndighetsskydd att tillgå i 

hemlandet. Med hänsyn till vad som är känt om situationen för 

homosexuella i Afghanistan har mannen därför beviljats 

uppehållstillstånd. 

 

 

Hbt-flykting från Nigeria får stanna 

 

En homosexuell man från Nigeria har beviljats 

uppehållstillstånd med hänsyn till att han riskerar förföljelse på 

grund av sin sexuella läggning. Han och hans partner blev 

angripna av lokalbefolkningen och partnern dödad. 

Migrationsverket anser att mannen är trovärdig och riskerar att 

bli utsatt för förföljelse om han tvingas återvända till sitt 

hemland. Han kan inte heller påräkna de inhemska 



myndigheterna skydd mot sådan förföljelse. 

 

I domen diskuteras också om mannen ska uteslutas från 

flyktingskap (exklusion) eftersom han i nödvärn skadade en 

man vid lokalbefolkningens angrepp (mannen avled senare av 

skadorna). Verket hade därför gjort en anmälan om händelsen 

till åklagarkammaren. Migrationsverket godtog dock mannens 

uppgift att han handlat i nödvärn och då han inte i övrigt hade 

begått några kriminella handlingar tillämpades inte 

bestämmelserna om exklusion. 

 

 

Hbt-flyktingar från Uganda beviljas asyl 
 

Två aktivister från en hbt-organisation i Uganda har i separata 

beslut beviljats asyl i Sverige. Migrationsverket bedömde att 

deras asylberättelse var trovärdig och att de har 

uppmärksammats av myndigheterna i hemlandet samt att de 

var efterlysta. Vid en framåtsyftande bedömning, och med 

beaktande av befintlig landinformation, ansåg verket att 

männen kände en välgrundad för förföljelse på grund av sin 

sexuella läggning. 

 

 

 

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 inte gör det. Eller 

hjälpa till med översättning av dokument. Behoven är stora. 

 

Bland de senaste bidragen finns exempelvis en gåva från Hbt-

liberalerna och flera enskilda gåvor på större belopp. En givare 

har skänkt pengar till stödföreningen istället för en 

födelsedagspresent till en god vän. 

 

Du får gärna hjälpa stödföreningen att hjälpa genom att sätta 

in ett bidrag på föreningens plusgirokonto 302718 - 2  
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