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”HUSFÖRHÖREN” FORTSÄTTTER

Hassan tvingades redogöra  
för protestantismen

Hassan, som är från Iran, kom till 
Sverige 2015. Han bor i Västerås 
där han konverterat till kristen 
tro. Hassan deltar i gudstjänstge-
menskapen och har döpts i Ans-
garskyrkan och går på bibelstu-
dier på persiska i Svenska kyrkan.  
Det har fått Migrationsverket att 
reagera. I sitt utlåtande skriver 
man att det är ”märkligt att han 
rör sig mellan olika kyrkor”.

– Jag kan inte förstå att man 
tycker det är märkligt. Tvärtom 
visar det på att Hassan är ange-
lägen att lära mer om kristen tro. 
Vi har lärt känna honom och sett 
hans genuina tro, men den tar 
inte Migrationsdomstolen hän-
syn till, säger Bengt Sandqvist.

UNDER FÖRHÖRET ombads Hassan 
att redogöra för Equmeniakyr-
kans syn på kristendomen. Det 
är det få i Ansgarskyrkan som 
kan, enligt Bengt Sandqvist som 
är pastor i församlingen. Han re-
agerar starkt på att Hassan inte 
fick några specifika frågor om sin 
kristna tro vid förhöret. 

I sin första asylansökan, som 

prövats av Migrationsverket, an-
gav Hassan inte konversion som 
ett skäl för asyl.  När nu Migra-
tionsdomstolen prövade myn-
dighetens avslag tog man upp 
konverteringen, men frågade inte 
om hans tro utan enbart perifera 
frågor, enligt Bengt Sandqvist. I 
Migrationsverkets egna riktlinjer 
sägs att processen i skiftet från en 
övertygelse till en annan, är vik-
tig i bedömningen av en konver-
sion.

HASSAN SJÄLV är besviken över att 
myndigheterna inte tror på att 
han är en genuin kristen och att 
han kommer att leva som en kris-
ten om han tvingas återvända.

– Jag har lämnat islam och 
kommer att fortsätta vara en kris-
ten oavsett vilket land jag lever i. 
Jag har sett många dö i Iran och 
tvingas jag återvända dit kommer 
jag att bli en av dem, säger han. 

I våras lovade 
Migrationsver-
ket att det skul-
le vara slut på 
”husförhörslik-
nande” frågor i 
asylprocessen 
efter påtryck-
ningar från 
bland annat 
Sveriges Kristna 
råd. Men fort-
farande får SKR 
då och då rap-
porter om liknande fall som Has-
sans.

Björn Cedersjö, direktor i SKR, 
säger att det är lika oacceptabelt 
varje gång. Varje asylsökande har 

rätt till en rättssäker prövning. 
När det gäller konvertiter är det, 
enligt Migrationsverkets riktlin-
jer, processen och skiftet från en 
övertygelse till en annan som är 
det viktigaste, inte vad man kan 
om Bibeln. Att behöva besvara 
perifera frågor som den om oli-
ka inriktningar inom protestan-
tismen tycker han är mycket an-
märkningsvärt.

– Eftersom jag inte har läst 
domslutet när det gäller Hassan 
så kan jag inte kommentera hans 
fall mer ingående. Men att inte 
kunna redogöra för olika protes-
tantiska kyrkors olikheter kan 
dock aldrig räcka som skäl för av-
slag, säger han.

SKR HAR tidigare utbildat Migra-
tionsverkets handläggare i frågor 
om tro och religion. Det var tänkt 
att detta skulle fortsätta eftersom 
Migrationsverket har nyanställt 
många handläggare sedan för-
sta utbildningsomgången, men 
nu har den satts på vänt efter-
som myndigheten under hösten 
gjort en intern utredning om oli-
ka domslut.

– Vi har däremot mött hand-
läggare och domare i Migrations-
domstolarna vid utbildningsda-
gar där vi gått igenom den här 
typen av fall för att få ett bättre 
underlag, både när det gäller re-
ligiös och sexuell förföljelse. Det 
har varit givande dagar som jag 
tror är viktiga för dem som fort-
satt ska fatta beslut om männis-
kors öden, säger Björn Cedersjö.

●● FOTNOT: I samband med sön-
dagens adventsgudstjänst i 
Ansgarskyrkan undertecknade 
143 medlemmar ett intyg där de 
bestyrker att Hassan är en del 
av församlingsgemenskapen och 
hans tro är genuin. Församling-

ens ordförande Birgitta Nilsson,  
tidigare kommunalråd i Västerås 
samt mångårig ledamot i Utlän-
ningsnämnden, har skrivit en inla-
ga där hon reagerar på bristerna i 
Hassans asylärende.

När konvertiten Hassan 
Rezaeis ärende prövades i 
Migrationsdomstolen 
ställdes inte en enda fråga 
om hans kristna tro. Istället 
ombads han redogöra för 
olika riktningar inom protes-
tantismen.

– Det är häpnadsväckan-
de, säger pastor Bengt 
Sandqvist som engagerat sig 
i Hassans fall. 

Hassan Rezaeis är engagerad både i Equmeniakyrkan och i Svenska 
kyrkan i Västerås. FOTO: BENGT SANDQVIST

CHRISTINA LARSSON

Björn  
Cedersjö.

– Vi riktar oss inte bara till an-
ställda/förtroendevalda utan alla 
som definierar sig som kvinnor 
och själva upplevt sexuella över-
grepp, kränkningar och trakas-
serier i en frikyrklig kontext.

FÖR ESTHER Kazen och Karin Ing-
ridsdotter har det varit viktigt 
att gå ut med uppropet offentligt 

innan de fått in 
namninsam-
lingar. 

– Uppropet 
har just startat 
och vi har allt-
så precis börjat 
samla in namn. 
Det kändes vik-
tigt att gå ut of-
fentligt med 
namninsam-
lingen redan från början eftersom 
vi riktar oss till alla frikyrkor och 
det är svårt att samordna alla då 
vi ju är väldigt många.

Varför namnet #igudsnamn?
– Namnet #igudsnamn syf-

tar till att de övergrepp som sker 
i kyrklig kontext ofta upplevs ske 
”i Guds namn” vilket ger en extra 
dimension i övergreppet. Vi vill 
ge röst åt de som upplevt detta, 
visa att de inte är ensamma och 

ge möjlighet till upprättelse.
Målet med detta upprop hand-

lar mer om att visa på att sådant 
här förekommer även inom kyr-
kans verksamhet säger Esther 
Kazen:

– Målet är inte att namnge nå-
gon som begått övergrepp utan 
att visa på att dessa destruktiva 
strukturer tyvärr finns även i kyr-
kosammanhang och att vi behö-
ver fortsätta jobba för förändring 
även i kyrkan.

UPPROPET KAN skrivas på via Face-
book eller andra sociala medier.

Sändaren uppmärksammade 
#metoo-uppropet och då särskilt 
händelser i Equmeniakyrkan i 
nummer 47/2017.

Equmeniakyrkliga pastorer 
bakom nytt  #metoo-upprop
Efter uppropet #vardeljus i 
Svenska kyrkan är det nu 
dags för uppropet #iguds-
namn. 

Två av initiativtagarna är 
pastorerna Esther Kazen och 
Karin Ingridsdotter, båda i 
Equmeniakyrkan. Esther 
Kazen säger till Sändaren att 
det här metoo- uppropet 
riktar sig mot alla kvinnor 
inom frikyrkorna och inte 
bara kyrkans medarbetare:

ALEKSANDRA STÅLFORS

Esther Kazen.

En majoritet anser samtidigt att 
den brittiska regeringen är be-
redd att betala för mycket pengar 
till EU för att snabba på förhand-
lingar om ett handelsavtal.

34 procent säger nej till andra 
folkomröstning och 16 procent 

har ingen uppfattning.
Opionsundersökningen är den 

första efter uppgifter i förra veck-
an om att Storbritannien förbere-
der sig för att betala omkring 50 
miljarder euro för att sätta fart på 
handelsförhandlingarna med EU, 
skriver tidningen. Enligt under-
sökningen anser endast 11 pro-
cent att det är en rimlig summa.

1 003 britter deltog i undersök-
ningen som gjordes 30 november 
till 1 december.  /TT-REUTERS

Brexit ger britter kalla fötter
Hälften av britterna är för en 
ny folkomröstning om brexit, 
enligt en opinionsundersök-
ning som Daily Mail låtit 
göra. 

ungdomar var 
arbetslösa 
i november. 
Ungdomsar-
betslösheten 

är därmed nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008.  
I november var 55 000 arbetslösa ungdomar inskrivna — en 
halvering jämfört med 2012. Siffrorna presenteras i en ny rap-
port från Arbetsförmedlingen. I den framgår också att den så 
kallade 90-dagarsgarantin, det vill säga att Arbetsförmedlingen 
inom 90 dagar ska kunna ge ett erbjudande som leder till arbete 
eller utbildning, nu är uppnådd.

55 000


