
VEJLEDNING TIL EVENTUEL 
UDARBEJDELSE AF UDTALELSER 
I FORBINDELSE MED DÅB  
AF ASYLANSØGERE

Om vejledningen
Nærværende vejledning anbefales af det landsdækkende 
netværk af ressourcepræster, som er udpeget af folkekirkens 
biskopper og tilknyttet Folkekirkens Asylsamarbejde under 
Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
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I forbindelse med dåb af asylansøgere kan præsten i tillæg til 
selve dåbsattesten udarbejde en skrivelse, som kan indgå i 
det materiale, der skal danne grundlag for asylmyndigheder-
nes afgørelse. 

Det bør i givet fald udarbejdes på en sådan måde, at det 
giver et retvisende indtryk af, hvilken proces asylansøgeren 
har været igennem i forbindelse med dåben. Vi anbefaler 
derfor, at der omhyggeligt gøres rede for dåbsforberedelsen. 
Nedenstående er tænkt som en hjælp hertil.

Udtalelsen bør indeholde: 
• Asylansøgerens fulde navn. 
• Asylansøgerens person ID.
• Underskrift af den, der har forrettet dåben.

Udtalelsen kan bekræfte:
• Hvor længe og hvor regelmæssigt asylansøgeren har 

kommet i menigeden.
• Hvor mange undervisningssessioner dåbskandidaten har 

modtaget og hvor længe undervisningsforløbet har strakt 
sig over.

• Hvilket undervisningsmateriale der har været anvendt.
• Hvilke andre kirkelige aktiviteter der måtte være gået 

forud for dåben. Aktiviteter uden for kirkerummet (f.eks. 

på asylcentret) kan medtages, hvis der er sikker viden om 
dem. Hvis dele af undervisningen er foregået over inter-
nettet, bør dette oplyses.

• Om forløbet i øvrigt har fulgt anbefalingerne i ’Vejledning 
omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske 
asylansøgere’.

Asylansøgere, der f.eks. pga. forflyttelser mellem asylcen-
trene har kommet i flere menigheder, bør opmuntres til at 
indhente udtalelse fra hver enkelt menighed, da det derved 
bekræftes, at den pågældende har opsøgt kirke/gudstjeneste 
parallelt med vedkommendes opholdssteder. Udtalelsen bør 
ikke argumentere for, at den pågældende asylansøger har 
behov for beskyttelse, men ganske enkelt fremlægge forhol-
dene omkring de kirkelige aktiviteter, som den pågældende 
asylansøger har været en del af.

Udtalelsen kan udfærdiges på dansk eller engelsk, efter hvad 
der falder naturligt. Hvis udtalelsen udfærdiges på andre 
sprog, vil vi anbefale, at der også udfærdiges en oversættel-
se, da asylansøgerens evt. advokat ellers vil have vanskeligt 
ved at forstå indholdet af udtalelsen. 


