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Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 
Velkommen til LGBT Asylums nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen 
vedrørende LGBT-asylsager ved udgangen af 2016. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over 
sager og afgørelser samt andre begivenheder i de forløbne måneder. 

Vi udsender et nyhedsbrev igen medio 2017. 

Asylsager og afgørelser 
LGBT Asylum har siden oprettelsen i efteråret 
2012 været i berøring med over 262 LGBT-
asylansøgere, som typisk har forfølgelse på 
grund af seksuel orientering eller 
kønsidentitet som asylmotiv. Aktuelt er der 
111 medlemmer i vores gruppe, der enten har 
verserende asylsager eller befinder sig i 
såkaldt udrejseposition. Af de 26 pt. 
repræsenterede nationalitetsgrupper er de 
fem største Uganda, Iran, Afghanistan, Irak 
og Nigeria (i nævnte rækkefølge).  

I løbet af 2016 er vi blevet kontaktet af 70 nye 
asylansøgere, og sammenlignet med 
foregående år er det nu ikke mindst 
asylansøgere fra Afghanistan, Iran og Irak, 
der kontakter os. 

I løbet af 2016 er 10 af vores medlemmer 
blevet tildelt af asyl af Udlændingestyrelsen, 
og 16 har fået afslag. 

Ved afslag hos Udlændingestyrelsen bliver 

asylsager automatisk anket til 
Flygtningenævnet. Vi har haft 20 medlemmer, 
der i løbet af 2016 har fået deres sager 
afgjort i Flygtningenævnet – heraf har seks 
fået asyl, og 14 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 – inkl. lande med mulighed for 
fængsel op til livstid.  

Særligt oplever vi, at Flygtningenævnet 
trækker imod en fastlæggelse af praksis i 
Uganda-sager, hvor man vurderer, at 
forholdene for LGBT-personer ikke er slemme 
nok til, at (anerkendt) LGBT-status i sig selv 
er nok til at få asyl. På baggrund af nyeste 
baggrundsoplysninger og rapporter fra andre 
vestlige landes myndigheder såvel som fra 
velrenommerede menneskerettigheds-
organisationer finder vi denne praksis meget 
problematisk.

 

Antal asylansøgere i LGBT Asylum, i alt og fem største nationalitetsgrupper 

 

 

Oprindelsesland Asylansøgere i gruppen ultimo 2016 Nye medlemmer i 2016
Alle 111 70
Uganda 37 14
Iran 10 14
Afghanistan 7 6
Irak 5 5
Nigeria 5 4



2 
 

  

 

  

 



3 
 

LGBT Refugees  
Der er nu 47 flygtninge i LGBT Refugees, 
vores gruppe for LGBT-flygtninge, der har 
fået asyl og opholdstilladelse i Danmark. Her 
er ugandere og syrere de største 
nationalitetsgrupper. Hvad sidstnævnte 
angår, har de fleste ikke været i kontakt med 
LGBT Asylum i præ-asylfasen. 

Vi har været på vores anden weekendtur med 
gruppen i september (se billeder på 
foregående side). Den fandt sted i en koloni i 
Dronningmølle, hvor vi var 26 afsted. Og det 
var en fantastisk tur. Vi havde bl.a. besøg af 
Davis Mac-Iyalla, der er homoseksuel 
flygtning fra Nigeria, mangeårig aktivist og 
bosiddende i England. Davis holdt oplæg om 
sine erfaringer med empowerment og livet i 
eksil som LGBT-flygtning. Desuden havde vi 
gruppeudviklingsworkshop og oplæg om 
rettigheder i integrationsperioden samt 
individuel rådgivning. Og vi hang ud og holdt 
fest  

Udover at vores medlemmer som enlige er 
særligt hårdt ramt af den lave 
integrationsydelse, oplever vi, 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. 
Den sociale isolation gør det sværere at 
komme igennem de udfordringer, en 
eksiltilværelse og et integrationsforløb byder 
på.  

Vi har i enkelte tilfælde haft held med at 
ansøge Københavns Kommune om at 
overtage integrationsprogrammet, så det er 
muligt at flytte dertil uden at miste de 
rettigheder, der er en del af 
integrationsprogrammet. Det er dog i 
forlængelse heraf en næsten uoverstigelig 
udfordring selv at skulle finde en bolig i 
København – ikke mindst hvis man er på 
integrationsydelse. 

Når det er sagt, oplever vi også, at vores 
medlemmer klarer sig godt med netværk, 
sprog, uddannelse, job og hvad der ellers er 
en del af det, der ofte omtales som 
integration. Og vi oplever, at vores fællesskab 
bidrager hertil. 

 

 

   
 

Sociale, kulturelle og politiske arrangementer – og vores 
månedlige ’lørdagsmøder’ 
Vi holder fortsat vores faste ’lørdagsmøder’ i 
København sidste lørdag i hver måned. Her 
deltager kontaktpersoner, asylansøgere og 
flygtninge fra hele landet. Til møderne spiser 
vi sammen, holder møde og hænger ud.  

Vi holder møderne forskellige steder i 
København. Med omkring 80 deltagere hver 
gang er møderne ressourcekrævende, og det 
er lidt en udfordring at finde faste steder at 
være, der kan huse så mange. 
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Vi prioriterer dog de månedlige møder på 
grund af deres betydning som fællesskabs- 
og netværksskabende, og fordi de har stor 
betydning for vores medlemmer. Og vi 
arbejder fremadrettet med en form på 
møderne, hvor vi i højere grad sikrer fagligt, 
kulturelt eller politisk indhold og øget 
involvering af eksterne samarbejdspartnere. 

Af større arrangementer har vi i andet halvår 
af 2016 blandt andet deltaget i Copenhagen 
Pride, deltaget i roundtable discussion afholdt 

af USA's ambassadør, set film og deltaget i 
debatarrangement i forbindelse med MIX 
Copenhagen LGBT Film Festival, deltaget i 
ILGA-Europes internationale seminar om 
LGBT og asyl, og været med til 
Velkomstfesten i Forum i København. Vi har 
også holdt tale til Demos’ jubilæumsfest, haft 
en delegation på besøg hos Alternativet på 
Christiansborg, holdt arrangement sammen 
med Sabaah og Venligboerne i København 
og holdt støttefest i Bøssehuset på 
Christiania.

 

   

  
 

LGBT Asylum i pressen 
LGBT Asylum har også været i medierne i 
løbet af det seneste halve år. Ikke mindst i 
forbindelse med, at nogle af vores 
medlemmer – lesbiske asylansøgere fra 
Uganda – blev frihedsberøvet og i sidste øje 
blik fik deres sag genoptaget og 

genbehandlet i Flygtningenævnet. 

Find vores pressemeddelelser og links til 
artikler og indslag med LGBT Asylum på 
vores hjemmeside her: 
http://www.lgbtasylum.dk/resources/.
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Vi har stadig t-shirts og muleposer og diverse infomaterialer
Du kan støtte vores arbejde ved at købe en t-
shirt eller mulepose med LGBT Asylums logo 
– du kan altid sende os en besked på 
Facebook, hvis du vil have en tilsendt (pris: t-
shirts 150 kr., muleposer 100 kr. + porto). 

Og hvis du eksempelvis arbejder på et 
asylcenter eller i en kommune, er du altid 
velkommen til at rekvirere materiale om vores 
gruppe, aktiviteter og tilbud via vores mail: 
info@lgbtasylum.dk.  

 

 

Tak for 2016 – ses i 2017! 
Vi vil gerne takke alle, der har bakket op og støttet os i løbet af 2016. Det gælder ikke mindst Det 
Obelske Familiefond, MIX Copenhagen LGBT Film Festival, Copenhagen Pride, FAKTI, 
Aidsfondet, Bøssehuset, Jacob Holdt, vores støttemedlemmer og alle jer andre, der støttet og 
hjulpet os økonomisk, moralsk eller ved at bruge jeres tid. Og en særlig tak til vores frivillige tolke 
og til jer, der åbner jeres dør og tilbyder overnatning til vores medlemmer i forbindelse med vores 
månedlige møder. Og tak til vores dygtige supervisorer. Uden jer eksisterede LGBT Asylum ikke. 

 

 

Bedste hilsner – og godt nytår! 

 

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

 

 

 

  


