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Sammenfatning 
Denne undersøgelse udarbejdet af LGBT Asylum handler om LGBT-asylansøgeres og -flygtninges 
oplevelser med chikane, overgreb og lignende i danske asylcentre samt efter opnået asyl og 
boligplacering i Danmark. Undersøgelsen er baseret på 40 respondenter – heraf har 11 asyl. Af de 
40 respondenter er ni kvinder og fire transkønnede. 

Undersøgelsen indikerer, at omkring halvdelen af LGBT-asylansøgere oplever overgreb som 
chikane, trusler eller vold på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet i de danske asylcentre. 
Mundtlig chikane og trusler er det mest udbredte. 

Omfanget af overgreb skal ses i lyset af, at langt størstedelen af LGBT-asylansøgere forsøger at 
være meget diskrete med deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i asylcentrene.  

En del LGBT-flygtninge, som har fået asyl i Danmark, oplever hadforbrydelser eller diskrimination 
på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet såvel som på grund af etnisk oprindelse, 
hudfarve eller religion. Undersøgelsens respondenter angiver, at de har oplevet det i deres hjem 
(midlertidig boligplacering), på sprogskolen, i byen hvor de bor, samt i LGBT-miljøet (nægtelse af 
adgang på barer/klubber). 

Om denne undersøgelse – tema, metode og datagrundlag 
Denne undersøgelse handler om LGBT-asylansøgeres og -flygtninges oplevelser med chikane, 
overgreb og lignende i danske asylcentre samt efter opnået asyl og boligplacering. 
Undersøgelsens spørgsmål og temaer er udformet, så de afspejler officielle undersøgelser af, 
hvad der betegnes som hadforbrydelser og oplevet diskrimination. Svarene afspejler 
respondenternes egne oplevelser af, hvorvidt de er blevet udsat for noget sådant. 

Undersøgelsen er gennemført som en web-baseret survey i perioden 26. juli - 2. august 2017. Link 
til et elektronisk spørgeskema er blevet sendt til alle LGBT-asylansøgere og -flygtninge på LGBT 
Asylums sms-lister samt delt på LGBT Asylums interne web-platforme.1 40 har svaret på 
spørgeskemaet – heraf har 11 asyl. Af de 40 respondenter er ni kvinder og fire transkønnede. 

Svarene er selvsagt ikke repræsentative for alle LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark, og 
grundet det relativt lave antal respondenter giver det ikke mening at lave alt for detaljerede og 
segregerede analyser. Ikke desto mindre giver svarene en god indikation af, hvad LGBT-
asylansøgere og -flygtninge oplever, mens de er indkvarteret i det danske asylcenter og efter 
boligplacering. For så vidt angår målgruppen af LGBT-asylansøgere og -flygtninge må antallet af 
respondenter siges at være relativt højt. Endelig stemmer undersøgelsens resultater godt overens 
med de erfaringer, vi i øvrigt har i LGBT Asylum.  

Surveyen er formidlet til LGBT Asylums / LGBT Refugees medlemmer på engelsk, dansk og 
dari/farsi, men selve spørgeskemaet er på engelsk. Og selvom spørgeskemaet er bestræbt 
udformet så simpelt som muligt, må der også tages forbehold for, at nogle respondenter kan have 
haft sproglige udfordringer ved at læse og forstå spørgeskemaet, ligesom sprogkundskaber kan 
bidrage til en vis bias ift. hvem, der har svaret på spørgeskemaet. 

                                                           
1 Surveylink er sendt til 156 via LGBT Asylums sms-lister, hvoraf nogle telefonnumre givet er forældede. 



 

 

Undersøgelsens resultater 
Oplevelser i asylcentre 
28 respondenter har svaret på spørgsmålet While living in an asylum center in Denmark, have you 
experienced any of the below, where the perpetrator was motivated by your sexual orientation or 
gender identity? 

 

Af de 28 har 17 givet udtryk for at have oplevet chikane eller en eller flere hadforbrydelser under 
opholdet på et asylcenter i Danmark. Mundtlig chikane (14) samt trusler (8) er de oftest 
forekommende typer af overgreb. Flere angiver dog også at have oplevet vold (3), hærværk (3), 
tyveri (2) eller afpresning (2). 

 

Det er uklart om de 12 respondenter, der ikke har svaret på spørgsmålet, har undladt at gøre det, 
fordi de 1) ikke har oplevet noget i centrene (og ikke har opfattet denne svarmulighed), eller fordi 
de 2) har stoppet udfyldelsen af spørgeskemaet inden, de er nået så langt. Hvis det er udtryk for 
det første, vil resultatet svare til, at 17 ud af 40 har oplevet chikane eller en hadforbrydelse. Hvis 

Enkelte respondenter har tilføjet andre oplevelser i den åbne svarkategori: 
 
”I have been asked to get paid for sex on several occasions, and when I told them am a lesbian, I hear all 
kinds of awful words about, why would I choose to be lesbian.” 
“Some talk in their own language and point at you with a bad look in their eyes.” 
“Isolation.” 
 



det er udtryk for det andet, vil resultatet svare til, at 17 ud af 28 har oplevet chikane eller en 
hadforbrydelse. 

Uagtet ovenstående usikkerhed, indikerer svarene, at omkring halvdelen af LGBT-asylansøgere 
oplever overgreb som chikane, trusler eller vold på grund af seksuel orientering eller 
kønsidentitet i de danske asylcentre. 

Omfanget af overgreb skal ses i lyset af, at langt størstedelen forsøger at være meget diskrete 
med deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i asylcentrene.  

 

 

Således er der kun i alt fem respondenter, der angiver at have været åbne eller relativt åbne om 
deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Langt størstedelen angiver kun at have været åbne 
over for få andre (sandsynligvis overvejende andre medlemmer af LGBT Asylum eller enkelte 
centermedarbejdere), mens tre angiver ikke at have været åbne over for nogen. 

Hvad angår respondenternes reaktioner på overgreb, er der flere, der har svaret på dette (33) end 
på, om de faktisk har oplevet overgreb (28). Det vil sige, at svarene på dette spørgsmål må 
formodes at være en kombination af, hvordan nogle respondenter rent faktisk har handlet, og 
hvordan andre respondenter hypotetisk set ville gøre det, hvis de oplevede noget.  



 

I to tilfælde er politiet blevet involveret. Otte giver udtryk for at have talt (eller ville have talt) med 
centerpersonale om det, 11 har (eller ville have) kontaktet LGBT Asylum, og 13 har (eller ville 
have) håndteret det selv. Ti har ikke gjort noget ved/i situationen, eller ville ikke gøre det. 

Oplevelser efter opnået asyl og boligplacering 
Der er selvsagt færre, der har svaret på denne del af undersøgelsen, hvorfor resultaterne skal 
tages med større forbehold. 

Svarene peger dog på, at LGBT-flygtninge oplever hadforbrydelser og diskrimination på grund af 
seksuel orientering og kønsidentitet såvel som på grund af etnisk oprindelse, hudfarve og religion. I 
praksis kan det være vanskeligt at sondre mellem motivgrundene. 

Sammenlagt har 11 LGBT-flygtninge, der har fået asyl i Danmark, svaret på undersøgelsen. Syv 
har svaret på, hvorvidt de efter boligplacering har oplevet overgreb eller diskrimination på grund af 
deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Fem svarer bekræftende herpå – fire har oplevet 
mundtlig chikane, to har oplevet trusler og en har oplevet diskrimination. 

Hændelser er foregået i respondenternes hjem (midlertidig boligplacering), på sprogskolen og i 
byen, hvor respondenterne bor. 

Otte har svaret på, hvorvidt de har oplevet overgreb eller diskrimination på grund af deres etniske 
oprindelse, hudfarve eller religion. Seks svaret bekræftende. Også her er mundtlig chikane det 
mest udbredte med fire svar. Der er dog også en respondent, der angiver at have oplevet 
henholdsvis trusler, vold, afpresning, seksuelt overgreb og diskrimination. 

Hændelserne er også her foregået i respondenternes hjem (midlertidig boligplacering), på 
sprogskolen og i byen, hvor de bor. 

LGBT-miljøet er også en arena for diskrimination. En respondent, der vel at mærke ellers ikke har 
krydset diskrimination af som svarmulighed, uddyber sine oplevelser således: 

“We are not allowed to enter the gay club in Copenhagen. I tried to enter this club, I 
even told them that I am a member of LGBT [Asylum], but they said no I can't go in. 
So, what must we do to be allowed to go in this gay club?” 

En anden supplerer sine svar således: 

”Being black and a homosexual, you are really discriminated against in this country.” 


