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Få dage til deportation af lesbiske ugandere: Flygtningenævnet må akut genoptage sagerne

Der foreligger nu en konkret dato og flybilletten er købt for i hvert fald den ene af de tre lesbiske 
asylansøgere, der er frihedsberøvede i Ellebæk-fængslet og afventer deportation til Uganda.

LGBT Asylum erfarer, at den konkrete planlægning for udrejsen er sat i gang med planlagt udrejse 
allerede 1. august – altså på mandag.

”Det er akut nødvendigt, at Flygtningenævnet forholder sig til og genoptager sagerne. Man må 
simpelthen betragte det som en fejl i sagsbehandlingen, når nævnet i afslagene ikke forholder sig til, 
om ansøgerne er lesbiske, og derfor heller ikke til den fare, de kan blive udsat for i Uganda på det 
grundlag,” siger Mads Ted Drud-Jensen, talsperson for LGBT Asylum.

Når de danske myndigheder vurderer, at dele af en asylansøgers historie er utroværdige, kan det i 
nogle tilfælde betyde, at de afviser hele sagen uden at forholde sig til det egentlige asylmotiv – i 
dette tilfælde ansøgers seksuelle orientering. Det er det, der er tilfældet her, og det er derfor, at de 
tre lesbiske fra Uganda nu sidder frihedsberøvet og afventer deportation til Uganda.

”Vi har stor respekt for Flygtningenævnets arbejde. Men vi frygter, at nævnet viger uden om at tage 
stilling til ansøgernes seksuelle orientering – altså deres egentlige asylmotiv – fordi det kan være 
svært at håndtere, eller fordi det bliver vanskeligere at træffe en afgørelse i den givne sag. Men det 
nytter ikke noget at vige uden om det, for man har ret til beskyttelse, hvis man risikerer forfølgelse 
på grund af sin seksuelle orientering,” siger Mads Ted Drud-Jensen.

Venstres fungerende politiske ordfører, Jakob Jensen, udtalte fredag til Ritzau, at forfulgte 
homoseksuelle skal beskyttes efter internationale regler. Det er vi glade for, men Venstre og 
regeringens ansvarlige minister, Inger Støjberg, må forholde sig til, at det ikke sker i de aktuelle 
tilfælde.

For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt Mads Ted Drud-Jensen på tlf. 20 22 24 00

Se LGBT Asylums pressemeddelelse 21. juli 2016 for henvisninger til omfattende dokumentation  
for, at homoseksuelle er forfulgt i Uganda, eller anmod om baggrundsoplysninger på 
presse@lgbtasylum.dk

Politiske og andre reaktioner d.d.

Venstres fungerende politiske ordfører, Jacob Jensen, har udtalt: ”Hvis FN og andre organisationer 
vurderer, at der er undertrykkelse i Uganda, så har Danmark og andre lande, hvor man søger asyl, 
en forpligtelse til at tage sig af disse mennesker. Er det ikke tilfældet, vurderes de på lige fod med 
alle andre.”

Socialdemokraternes næstformand, Mogens Jensen, har udtalt: ”Uganda overførte gamle britiske 



love, hvor homoseksualitet var forbudt. Så har skiftende politikere brugt homoseksuelle til at hidse 
befolkningen op som noget urent, der ikke hører hjemme i samfundet og skal bekæmpes. Det har 
man så kunnet samle politisk popularitet på. Der er skabt et meget giftigt miljø om homoseksuelle.”

Enhedslistens fungerende udlændingeordfører, Finn Sørensen, har udtalt: ”Integrationsminister 
Inger Støjberg må gå ind i sagen. Udvisningen må øjeblikkelig sættes i bero, og der må foretages en 
ordentlig sagsbehandling, som respekterer de pågældende rettigheder, og som overholder Danmarks 
forpligtelser til ikke at udvise asylansøgere, hvis de risikerer at blive forfulgt på grund af deres 
seksualitet.”

Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist, har udtalt: ”Jeg mener sådan set ikke, at 
Danmark kan være det bekendt og vælger at tro, at afgørelsen bygger på fejlagtigt grundlag. Hvis 
ikke det er tilfældet, må Støjberg forklare, hvordan de danske myndigheder kan se anderledes på 
sagen end eksempelvis de amerikanske og helst bremse udsendelsen.” 

Kampagneleder Helle Jacobsen, Amnesty International, har udtalt: ”De seneste rapporter fra 
Uganda fortæller os, at homoseksuelle stadig udsættes for forfølgelse og overgreb i 
lokalbefolkningen. Samtidig er der ikke mulighed for at søge beskyttelse hos politiet.”

International opmærksomhed

Sagen er begyndt at få international opmærksomhed. Mediet New Europe, der skriver om EU-stof, 
har i går taget historien op: https://www.neweurope.eu/article/denmark-deport-three-ugandan-
lesbians/ 
Også det internationale LGBT-medie PinkNews har skrevet om sagen: 
http://www.pinknews.co.uk/2016/07/23/three-ugandan-lesbians-to-be-deported-from-denmark/ 
Metro Afrique har ligeledes taget sagen op:
http://metroafrique.com/2016/07/25/denmark-to-deport-three-ugandan-lesbians/

Om LGBT Asylum
LGBT Asylum arbejder for at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT-personer, der søger asyl i 
Danmark. Organisationen assisterer og rådgiver i asylprocessen og tilbyder et socialt netværk. 
LGBT Asylum blev startet i efteråret 2012 og har siden været i kontakt med over 200 asylansøgere.
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