RÅD TILL ASYLSÖKANDE ATEISTER
ATSV -Ateist Sverige Förening kontaktas ofta av asylsökande ateister som
vill veta hur de i sina ansökningar till Migrationsverket eller
migrationsdomstolarna kan styrka att de är övertygade ateister. Vi har skapat
detta dokument med råd om hur du med tillförlitlighet och trovärdighet kan
styrka din ateism.
Detta dokument ger dock inga garantier för att Migrationsverket eller
migrationsdomstolarna godkänner din asylansökan och beviljar dig
statusförklaring som flykting.
Om du åberopar din ateism som asylskäl, kräver Migrationsverket och
migrationsdomstolarna att du med tillförlitlighet och trovärdighet kan styrka
att du är övertygad ateist. Eftersom begreppet ateism enbart innebär ett
förnekande av gud, gudomar och religiös tillhörighet, är det inte helt enkelt
att filosofiskt eller juridiskt övertyga myndigheter och domstolar om din
ateism.
Vilka asylsökande behöver styrka sin ateism?
Asylsökande ateister behöver styrka sin nationella identitet och hemvist från
länder, där ateism är ett lagstadgat brott, eller från länder där religiösa
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normer i samhället försvårar livet för ateister så att de inte kan leva fria eller
riskerar straff.
Vilka ursprungsländer beaktas för asylsökande ateister?
Migrationsverket gör individuella bedömningar i varje asylärende, men kan
bevilja asyl för ateister, som i sina ursprungsländer har välgrundade skäl till
fruktan för förföljelse och stränga straff.
Du som har ett ursprung från något av följande 13 länder har välgrundade
skäl att åberopa din ateistiska övertygelse för att beviljas asyl;
Afghanistan - Förenade Arabemiraten - Iran - Malaysia - Maldiverna
Mauretanien - Nigeria - Pakistan - Qatar - Saudiarabien - Somalia - Sudan Yemen
Hur styrker du tillförlitlighet och trovärdighet i din ateism?
Att styrka sin ateism kan liknas vid att påvisa existensen av ett svart hål.
Existensen av svarta hål påvisas genom att astronomer observerar objekten
omkring det svarta hålet och deras samverkan. Motsvarande gäller när du
behöver styrka din ateism. För att styrka att du är övertygad ateist kan du
påvisa vad du gör och aktivt inte gör i en religiös omgivning.
Till skillnad från religiösa trossamfund, som har ritualer och ceremonier för
medlemskap, omfattar ateism varken ritualer eller ceremonier. Ateismen har
ingen officiell initiationsrit. Det du gör och inte gör, i förhållande till en
religiös omgivning, påvisar din ateistiska övertygelse.
Att inte vara medlem i religiösa trossamfund och att inte medverka i
trossamfunds verksamhet är ett ateistiskt ställningstagande. Att vara medlem
i ateistiska föreningar, grupper, forum och sidor på internet, samt vara öppen
och verbal med sin ateism är ytterligare ställningstagande.
Om du har tillhört ett religiöst trossamfund ska du offentligt avsäga dig ditt
medlemskap och bryta mot trossamfundets doktriner om mat- och klädkod.
Om du har tillhört ett religiöst trossamfund ska du offentligt ha avsagt dig
ditt medlemskap och brutit mot trossamfundets doktriner om mat- och
klädkod.
Om du tidigare varit medlem i religiösa trossamfund innebär din ateism
sekulär frihet, framförallt frihet från dogmatiska tankar och beteenden.
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Om du trovärdigt visar att dina handlingar strider mot dina tidigare
dogmatiska religiösa övertygelser, styrker detta att du hädanefter är
övertygad ateist.
Den sammantagna tillförlitligheten och trovärdigheten av din berättelse
bidrar till att styrka din ateistiska övertygelse inför Migrationsverket och
migrationsdomstolarna som kan godkänna din asylansökan och bevilja dig
statusförklaring som flykting.
Konkreta uppgifter som styrker din ateism:
 Dokument som styrker ditt utträde ur religiöst trossamfund
 Dokument som styrker ditt medlemskap i ateistisk organisation
 Dokumenterat hot mot din person, på grund av att du avsagt dig
religiös trostillhörighet, som t.ex. telefoninspelning, brev, meddelande
på sociala medier eller liknande
 Vittnesmål från din omgivning som intygar att du offentligt uttrycker
och framför dina ateistiska åsikter
 Skärmdumpar där det framgår att du är medlem på ateistiska forum på
internet, inlägg, svar och kommentarer du gjort om din ateism
 Information från din skola eller din arbetsplats där det framgår att du
inte kräver specialkost grundat på religiös trosuppfattning
 Fotografier eller filmer där det framgår att du bryter mot religiösa
trossamfunds doktriner om mat- och klädkod
ATSV - Ateist Sverige Förening avråder från att du som ateist skändar
religiösa trossamfunds symboler, byggnader, statyer, litteratur eller liknande
som bekräftelse på att du lämnat ett religiöst trossamfund.

Behöver du ytterligare stöd, bli medlem i ATSV - Ateist Sverige Förening
eller vill veta mer om oss, så är du välkommen att besöka eller kontakta oss
via vår hemsida: www.atsv.se
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