
02.042013 

Seksuell orientering (homofili) som asylgrunn 

1. Innledning 

Temaet for notatet er når seksuell orientering, i praksis vanligvis homofili, gir grunnlag for beskyttelse 

etter utlendingsloven § 28 første ledd, jf. §§ 29 og 30. Gjennomgangen har vist at UNE foretar en 

konkret og helhetlig vurdering i hver enkelt sak. Det er fast praksis at homofile og lesbiske anses som 

”en spesiell sosial gruppe” i konvensjonens forstand og faller inn under definisjonen i lovens § 30 

bokstav d, jf. § 28 a. Dette behandles ikke nærmere i dette notatet. Fokuset i notatet vil være når 

seksuell orientering gir en velbegrunnet frykt for forfølgelse. Når vi i notatet gjennomgående kun 

omtaler den seksuelle orienteringen homofili vil det samme normalt også være gjeldende når 

personer anfører at de risikerer forfølgelse pga andre typer av seksuell orientering. 

Dette praksisnotatet er basert på vedtak innhentet fra asylseksjonene. Det tas forbehold om at ikke 

alle vedtak der homofili/seksuell orientering er en sentral anførsel er kommet med i gjennomgangen.  

2. Kort om rettstilstanden på området  

Den mest sentrale rettskilden på området er Høyesteretts dom av 29. mars 2012 inntatt i Rt. 2012  

s. 494. Saken dreide seg om en irakisk borger som i 2002 ankom Norge og søkte om beskyttelse bl.a. 

på grunnlag av anførsler om at han er homofil. Høyesterettsdommen klargjør hvilke spørsmål som 

det må tas stilling til i denne type saker.  Høyesterettsdommen er i det vesentlige i samsvar med 

UNEs tidligere praksis, men når det gjelder årsaker til selvpålagt diskresjon i premiss 58, går 

Høyesterett et skritt lengre enn vår og andre lands praksis. På bakgrunn av Høyesterettsdommen kan 

vi utlede følgende vurderingstema i saker hvor seksuell orientering er gitt som asylgrunn:  

 Først tas det stilling til om personen er, eller om han vil bli oppfattet som homofil av sine 

omgivelser. Under dette punktet tar man stilling til troverdigheten av klagerens forklaring, 

dette behandles nærmere under pkt. 3.  

 Neste spørsmål er om homofile generelt risikerer forfølgelse i det aktuelle hjemland. Dette 

en ren risikovurdering. Svaret på dette spørsmålet kan normalt besvares positivt eller 

negativt, men vi kan også stå overfor usikker landinformasjon som gjør det vanskelig å 

konkludere. En problemstilling Høyesterett ikke omtaler i Rt. 2012 s. 494 er de tilfeller der 

den generelle landinformasjonen ikke tilsier at homofile utsettes for generell forfølgelse i 

hjemlandet, men der individuelle forhold knyttet til klageren kan innebære risiko for 

forfølgelse. Den generelle risikovurderingen vil bli behandlet nærmere under pkt. 4. 

 Dersom klageren er homofil, og generelt eller individuelt kan risikere forfølgelse ved retur til 

hjemlandet, blir neste spørsmål om vedkommende vil være åpen om sin seksuelle 

orientering. Dette vil bli behandlet nærmere under pkt. 5.  

 Dersom klageren derimot vil skjule sin seksuelle orientering blir det neste spørsmålet om 

vedkommende gjør dette av redsel for forfølgelse. Dette vil bli behandlet nærmere i pkt. 6.  



 Dersom bakgrunnen for hemmeligholdet er sammensatt blir neste spørsmål om redsel for 

forfølgelse er en «sentral årsak» for vedkommendes valg om å leve skjult. Dette vil bli 

behandlet nærmere under pkt. 7. 

 Dersom vilkårene for beskyttelse ikke er oppfylt må man ta stilling til om det er grunnlag for 

å gi vedkommende opphold på humanitært grunnlag. Dette vil bli behandlet i pkt. 8. 

Den 15. februar 2012, ca seks uker før Høyesterettsdommen, traff UNE en beslutning i stornemnd for 

en homofil asylsøker fra Etiopia. Stornemndas flertall tok ikke klagen over UDIs vedtak til følge. I en 

prinsipiell uttalelse, som fikk tilslutning av både flertallet og mindretallet, kom en samlet stornemnd 

til at homofile ikke kan pålegges å skjule sin seksuelle legning, eller på annen måte endre sin 

væremåte for å unngå forfølgelse. I den enkelte sak må det foretas en konkret helhetsvurdering av 

hvordan vedkommende faktisk kommer til å opptre ved retur til hjemlandet, og hvilken risiko det i så 

fall vil medføre. Dersom det legges til grunn at utlendingen ved retur til hjemlandet vil leve i tråd 

med sin seksuelle identitet på en måte som medfører en reell risiko for forfølgelse, vil vilkårene for å 

bli anerkjent som flyktning være oppfylt. Flertallet i stornemnda kom til at ikke alle homofile som 

lever i tråd med sin seksuelle legning risikerer forfølgelse i Etiopia. Det må være andre konkrete 

holdepunkter for at det foreligger en reell risiko for forfølgelse ved en retur.  

I den videre disposisjonen tas det utgangspunkt i Høyesteretts metodiske tilnærming. Sentrale 

vurderinger fra stornemndas begrunnelse vil bli tatt inn under de aktuelle punktene. Når det gjelder 

henvisning til øvrige vedtak som behandler dette temaet vil disse kunne gjenfinnes bakerst i notatet.  

3. Er vedkommende homofil, eller vil han bli oppfattet som homofil 

Under en troverdighetsvurdering er det i praksis sett hen til både generell og saksspesifikk 

informasjon om forholdene for homofile i klagerens hjemland, og om klagerens forklaring står i 

samsvar med dette. Videre foretas det en vurdering av om forklaringen er på et forventet detaljnivå, 

eller om forklaringen fremstår vag/lite konkret. Et annet spørsmål er om klageren gir informasjon 

som bare han kan komme med om forklaringen er sann, eller om han kun presenterer åpne og 

generelle opplysninger om homofile i det aktuelle hjemlandet. Det er også sentralt om forklaringen 

fremstår plausibel sett ut i fra de sosiokulturelle forholdene i klagerens hjemland. I praksis er det i 

tidligere vedtak vektlagt om klagerens adferd vil bryte med eventuelle sosiale normer, om 

handlingene avviker fra hvordan homofile i hjemlandet vanligvis lever ut sin seksuelle orientering og 

om handlingene kan innebære risiko for reaksjoner. I det følgende vil det bli vist til momenter som 

ofte går igjen i troverdighetsvurderingene. Gjennomgangen er ikke uttømmende. 

Gjennomgangen har vist at det ikke i alle vedtak tas stilling til om seksuell orientering er tilstrekkelig 

sannsynliggjort. Dette fordi de generelle forholdene i klagerens hjemland ikke tilsier at en homofile 

utsettes for forfølgelse. I de tilfellene der UNE ikke har funnet klagerens seksuelle legning 

sannsynliggjort er det en rekke momenter som har blitt tillagt vekt. Deriblant går det ofte igjen at 

vedkommende har problemer med tid, - og stedfestelse av viktige og relevante hendelser. Personene 

uttrykker lite eller ingen refleksjon rundt sin seksuelle legning og kan ikke beskrive nærmere hvilke 

etiske dilemma eller følelser han har stått ovenfor. Det går også igjen at utlendingen ikke kan fortelle 

om sine seksuelle erfaringer, og det kan foreligge motstrid mellom opplysninger gitt i 

politiregisteringen, asylintervjuet og nemndmøte. Dersom vedkommendes seksuelle orientering ikke 

legges til grunn som sannsynliggjort blir risikoen for forfølgelse ikke vurdert nærmere.  



I saker der seksuell orientering legges til grunn, men personens individuelle anførsler om seksuelle 

relasjoner, tidligere overgrep mv. ikke legges til grunn som sannsynliggjort, har risikoen for 

forfølgelse blitt vurdert ut fra situasjonene i hjemlandet for homofile generelt. 

Praksis skiller mellom homofile relasjoner/handlinger og homofil legning. Vurderingstemaet i disse 

tilfellene er ifølge Høyesterett om personen vil bli oppfattet som homofil, og således bli tillagt en 

seksuell orientering av sine omgivelser. Eksempelvis kan klageren anføre at han risikerer forfølgelse 

pga seksuelle relasjoner med personer av samme kjønn selv om han ikke har homofil legning. I andre 

saker har klageren iht. anførslene ikke levd ut sin legning i hjemlandet eller ikke erkjent sin legning 

forut for utreise. Det er tatt høyde for at homofile kan leve i heterofile samliv, dvs. at slikt (tidligere) 

samliv ikke i seg selv diskvalifiserer klageren fra å bli vurdert ut fra homofil legning når asylsaken 

avgjøres.   

I noen saker har klageren først anført seksuell legning som asylgrunnlag i forbindelse med 

klagebehandlingen, eller i en omgjøringsanmodning etter endelig avslag. I troverdighetsvurderingen 

blir det lagt vekt på om klageren gir en plausibel forklaring på hvorfor anførslene er fremmet sent, og 

om det foreligger andre opplysninger som er egnet til å svekke eller styrke anførselen. 

Oppsummeringsvis kan man utlede at UNE vurderer hver sak individuelt og konkret ut i fra 

forutsetningene i den enkelte sak.  

4. Risikerer homofile forfølgelse i det aktuelle hjemland 

Innholdet i forfølgelsesbegrepet i lovens § 28 første ledd bokstav a er utdypet i lovens § 29. For at en 

reaksjon skal kunne defineres som forfølgelse i henhold til FK art. 1 A, jf. lovens §§ 28-30, kreves det 

at reaksjonen er av en viss art og visst omfang. I henhold til lovens § 29 første ledd er forfølgelse 

handlinger som alene eller samlet utgjør en alvorlig krenkelse av grunnleggende 

menneskerettigheter eller er så alvorlig at de berører et menneske på lignede måte.  

På side 17 i stornemndsvedtaket vises det til at  

«Det finnes ingen klar grense i norsk eller internasjonal forvaltnings- eller rettspraksis for hvilke 

fysiske krenkelser som kan utgjøre forfølgelse. Dette beror på en konkret vurdering av blant annet 

handlingens grovhet, som blant annet handlingens art, omfang, varighet, hyppighet, formål og 

kontekst, og søkerens individuelle omstendigheter, som bl.a. alder, kjønn, helsetilstand, kulturell 

tilhørighet, personlig sårbarhet osv.» 

I prinsippet kan forfølgelse pga seksuell orientering deles opp i to kategorier: 

1. Klageren utsettes for konkrete overgrep fra myndigheter eller andre pga sin 

kjønnsidentitet/seksuelle orientering. 

2. Begrensinger i klagerens mulighet til å leve ut sin kjønnsidentitet/seksuelle orientering  

 

UNE har vurdert risikoen for forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering for klagere fra en rekke 

land i Europa, Asia, Midtøsten og Afrika. I noen land foreligger det en generell risiko for forfølgelse 

for homofile som «står åpent fram». Under vurderingen av hva en klager med homofilianførsler 



risikerer ved retur tas det utgangspunkt i den generelle situasjonen for homofile, herunder om det 

finnes homofile miljøer og organisasjoner i hjemlandet, og i hvilken grad homofil praksis 

forekommer/er utbredt og tolereres. Det blir videre lagt vekt på om homofili er straffbart, og i 

hvilken grad straffebestemmelsene anvendes i praksis. 

I vurderingen av om homofile kan risikere overgrep fra myndighetene eller andre som kan 

karakteriseres som forfølgelse viser praksis at sosial utstøtelse, trakassering og diskriminering ikke er 

ansett å falle inn under forfølgelsesbegrepet i konvensjonens forstand. I premiss 35 i Rt. 2012 s. 494 

viser Høyesterett til at en person ikke blir forfulgt «selv om man som åpen homofil vil oppleve sosiale 

sanksjoner i form av misbilligelse, diskriminering og lignede – med mindre den kumulative effekten 

av slike sanksjoner blir så alvorlig at terskelen for forfølgelse er overtrådt.» Det er ikke funnet 

eksempler i UNEs praksis på at en kumulativ vurdering av ulike sosiokulturelle reaksjoner til sammen 

får en slik alvorlighetsgrad at det kan karakteriseres som forfølgelse.  

I en del tilfelleri forut for Høyesterettsdommen har det vært vurdert om begrensinger i en persons 

mulighet til å leve ut sin kjønnsidentitet/seksuelle orientering kan utgjøre forfølgelse. I 

flertallssærmerknadene i stornemndsvedtaket er det uttalt at 

«I enkelte tilfeller, og hvor det er fare for alvorlige reaksjoner om søkeren opptrer i samsvar med sine 

idealer, vil tilpasning imidlertid innebære en så sterk integritetskrenkelse at det vil kunne utløse et 

beskyttelsesbehov. Dersom utlendingen kommer til å utøve diskresjon i forhold til sin seksuelle 

legning, må det vurderes om dette innebærer en så stor innskrenkning i livsutfoldelsen at dette vil 

omfattes av forfølgelsesbegrepet, jf utlendingsloven § 29.» 

I Høyesterettsdommen er det lagt til grunn at de i tilfeller der personen ikke vil leve ut sin legning er 

årsaken til at legningen skjules avgjørende for om det foreligger et beskyttelsesbehov, se pkt. 6 og 7.  

I land som Sri Lanka, Syria, Libanon og Bangladesh er homofili straffbart. Landinformasjonen tilsier på 

den andre siden ikke at straffebestemmelsene anvendes i praksis, eller at homofile har blitt dømt på 

grunn av sin legning. Frykt for dødsstraff er også anført av flere iranske asylsøkere som har påberopt 

homofil legning. Homoseksuelle handlinger er straffbare etter iransk sharia-basert rett, men 

beviskravene er meget strenge. Ut fra tilgjengelig landkunnskap er det få kjente tilfeller av dødsstraff 

på grunnlag av homoseksuelle handlinger i Iran. Det legges til grunn at homofile iranere på generelt 

grunnlag ikke risikerer å bli dømt for brudd på straffelovgivningen, og at homofile iranere generelt 

heller ikke risikerer andre former for forfølgelse.   

Anførsler om homofili er også vurdert i flere saker hvor utlendingen er fra Irak. Under vurderingen er 

det sett hen til uttalelser fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om at homofili er 

tabubelagt og ansett å være i strid med religiøse og sosiale normer. Personer som blir mistenkt for å 

være homofile vil kunne bli utsatt for et stort sosialt press og avvist av lokalsamfunnet. De vil også 

kunne ha problemer med å finne arbeid. Avhengig av individuelle forhold knyttet til den enkelte, kan 

homofile også risikere å bli utsatt for æresdrap fra familien. Som utgangspunkt anses ikke 

myndighetene å tilby effektiv beskyttelse til personer tilhørende denne gruppen. Etter praksis foretas 

det konkrete vurderinger i den enkelte sak om vilkårene for beskyttelse er oppfylt. 

Det finnes også noen tilfeller hvor anførsler om homofili er vurdert ved retur til Uganda. Iht. 

landinformasjonen har det forekommet at homofile er blitt arrestert, tiltalt og fengslet uten dom. 

Vilkårlige arrestasjoner, angrep på privatliv og ytringsfrihet, vold og tortur er også rapportert å 



forekomme. I tillegg skal det ha blitt fremmet et privat lovforslag om strengere straffer for homofile. 

Herunder er det fremmet forslag om at en person kan straffes dersom han unnlater å rapportere 

homofile personer, samt at det skal være forbudt å spre informasjon som fremmer homoseksualitet 

mv. Selv om lovforslaget for øyeblikket ligger på is, rapporteres det at homofile utsettes for en rekke 

overgrep både av myndighetene, media og enkeltpersoner. Videre anses ikke myndighetene å ha 

evne og vilje til å beskytte homoseksuelle fra forfølgelse. Den generelle situasjonen for homofile har 

imidlertid ikke blitt ansett avgjørende. I de tilfellene der klageren har fått innvilget beskyttelse har 

individuelle forhold underbygget en risiko for forfølgelse. 

I de tilfellene der UNE har lagt til grunn et beskyttelsesbehov pga seksuell orientering, foreligger det 

risiko for alvorlige overgrep. Deriblant taler landinformasjonen, sammenholdt med de individuelle 

forhold i saken, at vedkommende kan risikere å bli utsatt for straffeforfølgelse med mulighet for 

dødsstraff/drap eller langvarig fengsel og/eller tortur/vold under avhør eller i varetekt. Eller så er det 

blitt ansett å foreligge en risiko for at vedkommende kan bli drept eller utsatt for grov 

trakassering/vold fra egen familie eller andre ikke-statlige aktører. 

I praksis er det i en del tilfeller ansett at homofile kan ha velbegrunnet frykt for forfølgelse selv om 

den generelle landinformasjonen taler for at homofile generelt ikke utsettes for forfølgelse. 

Vedkommende kan f.eks. ha satt seg i en posisjon som likevel gjør en individuelt utsatt. Slike 

individuelle forhold var ikke oppe i Høyesterett dom av 29. mars 2012, inntatt i Rt. 2012 s. 494. 

Gjennomgang av vedtak har bl.a. vist at dette kan være tilfelle der personen har drevet med 

opposisjonelt arbeid, som gjør at han har myndighetenes øyne rettet mot seg. Andre momenter som 

er anført er at myndighetene, eller andre, har avslørt at klageren er i besittelse av pornografisk 

materiale, eller at avslørende bilder/opptak av klageren er kommet på avveier. Et annet forhold som 

kan øke risikoen for forfølgelse ved retur er dersom klageren har stått åpent frem som homofil i 

Norge. I slike tilfeller vurderes det konkret hvilken betydning dette kan ha for risikoen for forfølgelse 

fra myndighetene, familie eller andre private ved en retur. 

Selv om myndighetene ikke vil utsette klageren for generell forfølgelse kan det som nevnt 

forekomme at utlendingen kan risikere forfølgelse fra egen familie eller andre ikke-statlige aktører. I 

slike tilfeller ses det hen til bl.a. forekomsten av æresdrap, og i hvilken grad klagerens seksuelle 

legning er kjent for familien eller omgivelsene for øvrig. Hvis klageren risikerer reaksjoner fra private 

som kan karakteriseres som forfølgelse, må det vurderes om klageren vil kunne oppnå beskyttelse fra 

myndighetene i hjemlandet. I vurderingen av myndighetenes evne og vilje til å beskytte homofile 

mot forfølgelse fra ikke-statlige aktører, blir det blant annet lagt vekt på myndighetenes holdning til 

homofilie, og i hvilken grad myndighetene bekjemper for eksempel æresdrap. Homofile fra blant 

annet Kosovo og Russland har blitt henvist til å søke beskyttelse fra myndighetene. 

5. Vil vedkommende leve åpent om sin seksuelle orientering 

Hva det innebærer at en person vil «stå åpent frem» ved retur må avgjøres konkret og individuelt ut i 

fra den enkeltes situasjon og forklaring. På bakgrunn av Høyesteretts dom av 29. mars 2012, inntatt i 

Rt. 2012 s. 494, kan det utledes at dersom klageren vil risikere forfølgelse dersom legningen blir 

kjent, og det er sannsynliggjort at klageren vil leve åpent som homofil, har vedkommende krav på 

beskyttelse. 



Gjennomgangen viser at vurderingen av om klageren vil leve åpent om sin seksuelle orientering 

baserer seg på en sannsynlighetsvurdering av hvordan klageren vil opptre, og ikke en normativ 

vurdering av hvordan klageren bør opptre. Etter praksis kreves det ikke at klageren holder en lav 

profil eller moderer sin livsførsel for å unngå forfølgelse. Momenter det ses hen til er hvordan 

klageren har praktisert sin seksuelle legning i hjemlandet og i Norge, og øvrige individuelle forhold 

som kan si noe om hvordan klageren faktisk vil opptre ved retur. I praksis legger man ikke uten videre 

til grunn anførsler om at klageren vil leve åpent om sin legning i hjemlandet. Det ses i denne 

sammenheng hen til om en slik adferd står i overensstemmelse med det normale 

reaksjonsmønsteret i det aktuelle landet. I vurderingen vil det dog trolig være mest sentralt hvordan 

klageren tidligere har levd i hjemlandet og i Norge. 

6. Er årsaken til at vedkommende skjuler sin seksuelle orientering redsel 

for å bli utsatt for forfølgelse 

Forutsetningen for at det blir aktuelt å vurdere dette spørsmålet er at vedkommende vil risikere 

forfølgelse dersom han står åpent frem om sin seksuelle orientering. Det som er sentralt å få avklart 

under dette punktet er om årsaken til hemmeligholdet er redsel for overgrep som faller inn under 

forfølgelsesbegrepet i loven og konvensjonens forstand, eller om hemmeligholdet er begrunnet ut i 

fra andre årsaker enn frykt for forfølgelse. Slike årsaker kan f.eks. være: 

 Det ikke er sosial akseptert. Personer kan frykte at deres seksuelle orientering vil medføre 

sosial fordømmelse og påføre familien skam. 

 Man ønsker å holde orienteringen for seg selv fordi en selv mener det er et privat 

anliggende. 

Dersom vedkommende vil holde sin seksuelle orientering skjult pga sosialt press vil søknaden etter 

praksis som utgangspunkt avslås – såfremt de sosiale sanksjonene ikke er av en slik karakter eller 

omfang at de i seg selv utgjør forfølgelse, jf. Rt. 2012 s. 494 premiss 57. Vurderingen av hva som er 

årsaken til at klageren eventuelt vil holde sin legning skjult ved en retur kan derfor være avgjørende 

for utfallet av saken.  

Som nevnt under pkt. 4 er det ikke eksempler i UNEs praksis på at sosiale sanksjoner har fått en slik 

karakter eller omfang at de i seg selv utgjør forfølgelse. Hvis det derimot er funnet sannsynliggjort at 

hemmeligholdet er redsel for forfølgelse viser praksis at klageren innvilges beskyttelse. 

7. Er frykten for forfølgelse en «sentral årsak» for vedkommendes valg 

om å leve skjult 

Høyesterett tar i Rt. 2012 s. 494 også opp problemstillingen hvordan beskyttelse skal vurderes der 

årsaken til hemmeligholdet er sammensatt. Som nevnt innledningsvis går Høyesterett under dette 

punktet et skritt lengre enn vår og andre land praksis. Ifølge Høyesterett har utlendingen krav på 

beskyttelse dersom frykten for forfølgelse er en «sentral» årsaksfaktor for klagerens hemmelighold.  

I den britiske høyesterettsdommen benyttes uttrykket «a material reason». Verken norsk eller britisk 

Høyesterett problematiserer hva som ligger i hhv. «sentral» og «material reason». I Justis-

departementets instruks om slike saker, gitt til UDI i etterkant Høyesterettsdommen, vises det til at 



«Frykten for forfølgelse trenger altså ikke være den eneste eller mest dominerende årsaken til at 

søkeren velger hemmelighold». Instruksen er ikke bindende for UNE, men er en rettskilde.  

Gjennomgang av vedtak fattet i UNE etter Høyesterettsdommen viser at dette spørsmålet sjeldent 

kommer på spissen i våre saker.  

8. Opphold på humanitært grunnlag 

Homofile som ikke fyller vilkårene for flyktningstatus vil som utgangspunkt henvises til retur med 

mindre det foreligger humanitære momenter som tilsier at retur er utilrådelig. Under 

utlendingsloven av 1988 ble det gitt opphold etter § 8 annet ledd i flere saker der det knyttet seg 

usikkerhet til hvilke reaksjoner klageren risikerte ved retur. Dette var saker bl.a. fra Iran, Irak, 

Rwanda, Etiopia og Sri Lanka..  Etter ikrafttredelsen av ny lov har homofil legning i liten grad alene 

begrunnet opphold ut fra sterke menneskelige hensyn, jf. lovens § 38. Beskyttelseshensyn står likevel 

sentralt i helhetsvurderingen etter lovens § 38 i saker der homofili er anført som grunnlag for 

opphold. En kombinasjon av beskyttelseshensyn som ikke er alvorlige nok til å gi rett til 

oppholdstillatelse (asyl) etter lovens § 28 og humanitære hensyn kan til sammen tilsi at personen gis 

oppholdstillatelse. F.eks. kan konsekvensene ved ev. sosial utstøtelse eller manglende nettverk 

innebære at retur vurderes som humanitært utilrådelig. I helhetsvurderingen ses det også hen til 

omfanget av evt. diskriminering og trakassering, og begrensninger i livsutfoldelsen som følge av 

sosialt press. UNE foretar på denne bakgrunn en konkret og individuell vurdering av klagerens 

retursituasjon som homofil.  

9. Oppsummering  

UNE vurderer om det foreligger en risiko for forfølgelse ut fra detaljert landkunnskap om forholdene i 

klagerens hjemland og klagerens egen forklaring. Klagerens troverdighet og klagerens atferd og 

livsførsel står sentralt ved vurderingen både av om vedkommende må anses som homofil, og 

hvordan vedkommende vil opptre ved retur og årsaken til dette. Dersom vilkårene for beskyttelse 

ikke er oppfylt, vurderer UNE om det kan gis opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Det 

foretas en konkret og helhetlig vurdering ut fra omstendighetene i hver enkelt sak. 

                                                           
 


