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Besvarelse af spørgsmål nr. S 429 stillet af folketingsmedlem Jørgen Arbo-Bæhr til 
ministeren for flygtninge, indvandrere og integration den 20. oktober 2005.

Spørgsmål:
”Vil ministeren redegøre for, hvordan asylansøgninger fra kinesiske statsborgere, som er ak-
tive medlemmer af Falun Gong-bevægelsen, behandles – dvs. om faren for forfølgelse i Kina 
på grund af asylansøgerens tilknytning til Falun Gong betragtes som gyldig asylgrund?”

Svar:
Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet behandler ansøgninger om asyl i Danmark.

I alle asylsager træffes afgørelsen på grundlag af en konkret og individuel vurdering af den 
enkelte asylansøgers forklaring om sit asylmotiv sammenholdt med det foreliggende bag-
grundsmateriale om forholdene i ansøgerens hjemland og med Flygtningenævnets praksis. 
Herved foretages en vurdering af, om den enkelte asylansøger ved tilbagevenden til sit 
hjemland vil være i reel risiko for forfølgelse.

Udlændingestyrelsen har oplyst, at Falun Gong-bevægelsen i juli 1999 blev forbudt i Kina 
efter en større demonstration foran de kinesiske lederes tilholdssted. Siden har en række til-
bageholdelser og arrestationer af tilhængere af Falun Gong fundet sted.  

Det er Udlændingestyrelsens erfaring, at tilknytning til Falun Gong-bevægelsen ofte påberå-
bes som asylmotiv af kinesiske asylansøgere i Danmark.

Udlændingestyrelsen har desuden oplyst, at det vil tale for meddelelse af asyl, at styrelsen 
kan lægge til grund, at asylansøgeren har en tæt tilknytning til Falun Gong, at denne tilknyt-
ning er kommet til de kinesiske myndigheders kundskab, og at asylansøgeren dermed kon-
kret er kommet i de kinesiske myndigheders søgelys. Omvendt vil det tale imod meddelelse 
af asyl, at asylansøgeren har kunnet opholde sig problemfrit i Kina i længere tid efter at være 
kommet i myndighedernes søgelys. 

Flygtningenævnet har oplyst, at nævnet i 2004 traf afgørelse i otte sager vedrørende kinesi-
ske statsborgere. I fire af sagerne henviste ansøgerne til forfølgelse på grund af tilknytning til 
Falun Gong-bevægelsen. I en af disse sager blev der meddelt opholdstilladelse efter udlæn-
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dingelovens § 7, stk. 1. Nævnet har endvidere oplyst, at der i 2005 foreløbig er truffet afgø-
relse i otte sager vedrørende kinesiske statsborgere. I to sager er der henvist til tilknytning til 
Falun Gong-bevægelsen som asylmotiv, og der er meddelt asyl i disse to sager.

Der kan i øvrigt henvises til Flygtningenævnets seneste beretning for 2004, hvor nogle kon-
krete asylsager vedrørende kinesiske statsborgere, der har påberåbt sig tilknytning til Falun 
Gong-bevægelsen som asylmotiv, i anonymiseret form er nærmere beskrevet, og til Flygt-
ningenævnets hjemmeside www.fln.dk.


