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Nyhedsbrev nr. 6, maj 2016
Velkommen til LGBT Asylums sjette nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen
vedrørende LGBT-asylsager i 2016. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over sager og
afgørelser, LGBT Asylum i pressen og andre begivenheder i de forløbne måneder.

Vi udsender et nyhedsbrev igen i efteråret 2016.

Sager og afgørelser
LGBT Asylum har siden oprettelsen i efteråret
2012 nu været i berøring med over 200
LGBT-asylansøgere. Aktuelt er der 88
medlemmer i vores gruppe med verserende
asylsager, hvoraf Uganda, Iran og
Afghanistan er de største nationalitets-
grupper. Det afspejler, at vi siden efteråret
2015 har fået en del nye medlemmer fra
netop Iran og Afghanistan. Vi er blevet
kontaktet af 21 nye asylansøgere siden 1.
januar.

Siden årsskiftet er syv af vores medlemmer
blevet tildelt af asyl af Udlændingestyrelsen,
hvilket er en stigning sammenlignet med de

foregående år, hvor langt de fleste positive
afgørelser blev givet i Flygtningenævnet, efter
sagerne først var blevet afvist af
Udlændingestyrelsen. Seks af vores
medlemmer har i 2016 fået afslag af
Udlændingestyrelsen.

Tre af vores medlemmer har fået asyl i
Flygtningenævnet ind til nu i 2016, og fire er
blevet afvist.

Vi er desværre stadig i den situation, at flere
af vores medlemmer er afviste, selvom de
kommer fra lande, hvor homoseksualitet er
kriminaliseret.
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LGBT Refugees
LGBT Refugees, vores gruppe for LGBT-
flygtninge, der har fået asyl og
opholdstilladelse i Danmark, har fået luft
under vingerne. Vi bliver i stigende grad
kontaktet af LGBT-flygtninge, der ikke har
været i kontakt med vores gruppe i asylfasen,
og som nu har behov for netværk, støtte og
rådgivning. For nogle har deres seksuelle
orientering eller kønsidentitet ikke været en
central del af deres asylsag.

Vi oplever blandt andet, at det er en
udfordring for mange, at de er blevet
boligplaceret i landdistrikter eller kommuner
langt væk fra større byer – socialt isolerede
og uden adgang til LGBT-netværk, -miljøer, -
mødesteder eller sociale sammenhænge.
Også selvom de – for nogles vedkommende
– i asylfasen har gjort opmærksom på deres
behov for at være i nærheden af København
(eller Aarhus) grundet deres LGBT-status.
Den sociale isolation gør det svært at
bearbejde de psykiske mén, man måtte have
som følge af flugten og sværere at komme
igennem de udfordringer, et integrationsforløb
byder på. Dette er således noget, vi kommer
til at arbejde med den kommende tid.

Refugees-gruppen har været på weekendtur
og seminar sammen på en feriekoloni på
Sjællands Odde i weekenden d. 29. april – 1.
maj.

Turen var mulig på grund af en donation fra
Det Obelske Familiefond.

Vi var sytten afsted, og det var en intet
mindre end fantastisk weekend med
deltagelse af både gamle og helt nye
medlemmer i gruppen. For nogle var det
første gang, de deltog i en LGBT-
sammenhæng, og for nogle var det første
gang i Danmark, at de følte, de kom ud over
den sociale isolation, der ellers kendetegner
deres hverdag.

Det var en weekend med socialt samvær,
fællesskab og diskussioner om udfordringer
relateret til at være LGBT og flygtning, om
den såkaldte integrationsperiode og om
gruppens fremtid som fælles netværk. Og
Karen Ewers fra Aidsfondet var forbi med et
oplæg om sikker sex, seksuel sundhed samt
seksuelle og reproduktive rettigheder.

En ny weekendtur planlægges til efteråret.
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Sociale arrangementer – og manglen på lokaler på lokale
Vi holder fortsat vores faste ’lørdagsmøder’ i
København sidste lørdag i hver måned. Her
deltager alle kontaktpersoner og
asylansøgere fra hele landet. Til møderne
spiser vi sammen, holder møde og hænger
ud.

Vi er dog efterhånden blevet så mange, så
der ikke er plads til os i FAKTI, som vi ellers
har været meget glade for at låne. Til vores
næst kommende lørdagsmøde skal vi på
fælles kanalrundfart og efterfølgende holder

vi møde og spiser sammen i Bøssehuset på
Christiania.

Men situationen er den, at vi leder med lys og
lygte efter et sted, der er stort nok, hvor vi
fremover fast kan holde vores møder.
Ligeledes er vi på udkig efter nogle faste
lokaler til vores jævnlige sagsmøder eller
koordineringsmøder.

Så hvis du skulle have kendskab til lokaler i
København, hører vi meget gerne fra dig!

Notat med statistik for LGBT Asylum 2013-2015
I januar udgav vi et notat om LGBT Asylum i
tal med statistik for perioden 2013-2015.
Notatet kan downloades fra vores
hjemmeside her:

http://www.lgbtasylum.dk/resources/

Notatet affødte en del medieomtale. Blandet

andet en artikel på dr.dk om, at
homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede
asylansøgere i stigende grad benytter sig af
rådgivning hos LGBT Asylum. Læs den her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/lgbt-
raadgivning-breder-sig-i-asylsystemet
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Vi har stadig fine t-shirts og muleposer
Vi har fået nye forsyninger af t-shirts og
muleposer med LGBT Asylums logo. Du kan
støtte vores arbejde ved at købe en t-shirt
eller mulepose – du kan altid sende os en
besked på Facebook, hvis du vil have en
tilsendt (pris: 150 kr. for t-shirt og 100 kr. for
mulepose + porto).

Øvrige begivenheder
1. maj – LGBT Asylum har en bod og holder tale til Anti-fascistisk 1. maj i Fælledparken i
København.

16. april – LGBT Asylum deltager sammen med andre organisationer til infobazar i Center
Sandholm.

29. januar – Den Kongelige Ballet har premiere på Uropa - en ballet om flygtninge og asyl. To
medlemmer af LGBT Asylum er med i forestillingen.

Bedste hilsner

www.lgbtasylum.dk www.facebook.com/lgbtasylumdk


