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For LGBT Asylum har 2018 været et år præget af både kontinuitet og 
nyudvikling. 

Vores kerneydelser – rådgivnings- og netværksaktiviteter med LGBT-asyl-
ansøgere og -flygtninge – er fortsat i god gænge. Det samme gælder 
vores samarbejde med andre organisationer og relevante myndigheder, 
og vi har i løbet af året mødtes med bl.a. FN’s Flygtningehøjkommissær 
og FN’s uafhængige ekspert på LGBTI-området.På trods af faldende asyl-
tal i Danmark er der fortsat en del nye asylansøgere, der kontakter os, 
ligesom gruppen af LGBT-flygtninge med opholdstilladelse i Danmark 
vokser.

Samtidig har 2018 været vores første fulde år med ansat personale. Det 
gælder en ansat fundraiser samt en projektansat konsulent til udvikling af 
en ny strategi, nyt IT-system til varetagelse af LGBT Asylums støtter samt 
ny hjemmeside. Ved udgangen af 2018 har vi således implementeret et 
nyt system for støtter, der giver et enkelt eller fast månedligt bidrag til 
LGBT Asylum. Tak og velkommen til vores mange nye støtter – I er helt 
afgørende for os!

Vi har en ny hjemmeside under udarbejdelse, som vi forventer at lancere 
i foråret 2019.

Vi har i 2018 modtaget en ny bevilling fra Det Obelske Familiefond samt 
en række øvrige mindre bevillinger. I relation til funding har det samtidig 
vist sig at være en udfordring os for, at vores ydelser og målgrupper ofte 
falder lidt ”ned mellem stolene” hos fonde og puljer, da vi med vores 
indsatser både dækker asyl, integration, sundhed og det sociale område. 
Vi har derfor brugt en del energi på at synliggøre vores organisation og 
vores arbejde.

På det politiske og fortalermæssige område har vi oplevet en fortsat 
restriktiv praksis hos Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet – ikke 
mindst hvad angår LGBT-asylansøgere fra Uganda. Vi oplever ligeledes 
fortsat, at det er vanskeligt for LGBT-flygtninge, der bliver boligplaceret 
i provinsen langt væk fra større byer, at få mulighed for at flytte til større 
byer med adgang til LGBT-netværk. Desuden har enkelte af vores med-
lemmer oplevet, at det er vanskeligt for LGBT-personer at få tilladelse til 
familiesammenføring med deres partner. Kravet om, at man skal kunne 
demonstrere et samliv, hvor man har boet sammen i mindst 18 måneder 
i oprindelseslandet, er det generelt umuligt for LGBT-flygtninge at leve 
op til. Endelig oplever vi, at de generelle forringelser på udlændinge- og 
integrationsområdet presser også vores medlemmer.
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LGBT Asylum er en gruppe af LGBTQ-personer: Asylansøgere, flygtnin-
ge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark.

Målet med LGBT Asylum er at forbedre vilkår og rettigheder for LGBT-
personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark, ved at assistere 
og rådgive gennem asyl- og integrationsprocessen og ved at tilbyde et 
socialt netværk. Herunder arbejder vi for at bidrage til at forbedre de 
basale og praktiske livsvilkår under asyl- og integrationsprocessen og 
påvirke den asyl- og integrationspolitiske og LGBT-politiske dagsorden. 

LGBT Asylum blev i 2012 startet af og med LGBT-personer, der selv 
har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt. Personer, der søger asyl 
(asyl-aktivister) og flygtninge (refugees), skal have størst muligt ejerskab 
og indflydelse på foreningens arbejde og deres egen tilværelse. Det be-
tyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere asylaktivister og refugees i så 
mange beslutninger og processer som muligt. 

I LGBT Asylum har alle ret til selvidentifikation i forhold til deres køn og 
seksualitet.
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Mads Ted Drud-Jensen, sociolog, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp
Rikke Juel Madsen, ph.d.-studerende, Institut for samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde Universitet
Ane Kirk, cand.scient.soc, udviklingskonsulent i Køge Kommune
Maria Emilie Kortenbach, jurastuderende på Københavns Universitet, projektstudent i StopChikane v. Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
Michael Nebeling Petersen, ph.d. i kønsforskning, lektor i kulturstudier, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Agnese Auzane, bachelor i kommunikation og virksomhedsstudier, socialrådgiverstuderende på Københavns Professionshøjskole
Michael Maxen Pedersen, cand.psych.aut., psykolog i Den Tværfaglige Supportfunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningen område Vesterbro, Valby 
og Kgs. Enghave, Københavns Kommune

Leo Nasser, sygeplejerske (ikke på foto)
Morten De Castro, ansat i Københavns Kommune (ikke på foto)
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Nedenfor er en præsentation af de forskellige koordinationsgrupper, vi 
har i LGBT Asylum.

LGBT Refugees består af folk, der har fået asyl eller andet ophold i Dan-
mark, og andre frivillige. Gruppen fungerer som et socialt netværk, hvor 
vi hjælper og støtter hinanden med både store og små problemer. Det 
er både mere formelle problemer i relation til fx boligplacering, job- og 
studiemuligheder og kontakt med integrationsmyndigheder, men også i 
relation til mere intime og personlige udfordringer, når man skal etablere 
et nyt liv som LGBT-person i et nyt land. Vi mødes løbende, og vi holder 
hvert halve år refugees camps, hvor vi samles en weekend i en koloni med 
workshops, oplæg, fest og hygge. Vi arbejder nu på at sikre yderligere 
økonomisk støtte til LGBT Refugees og håber, at vi kan udvide vores akti-
viteter i de kommende år.

Kontaktperson-gruppen består af alle de frivillige kontaktpersoner for 
asylansøgere i LGBT Asylum. KP-gruppen varetager asylrådgivningen 
og fungerer som bindeled mellem asylansøgere og vores organisation. 
I LGBT Asylum kalder vi asylansøgere for asylaktivister, og alle asylakti-
vister tilknyttes en fast kontaktperson. Endvidere organiserer KP-grup-
pen diverse sociale aktiviteter såsom vores månedlige lørdagsmøder. 
KP-gruppen mødes fast en gang om måneden, hvor der blandt andet er 
sagsgennemgang og sparring på aktuelle asylsager. 

Koo-gruppen for trivsel og udvikling arbejder for at pleje og styr-
ke organisationens trivsel forstået som mental sundhed. Dette arbejde 
hviler på tre ben: Vi arbejder for at tilbyde fast supervision i grupper samt 
krisesupervision ved professionelle supervisorer. Endvidere arrangerer vi 
efteruddannelse i form af fagligt relevante oplæg til fyraftensmøder og 
seminarer for organisationens medlemmer. Det sidste ben, vi arbejder 
ud fra, er at arrangere sociale arrangementer, hvor vi i mere uformel form 
møder hinanden og styrker fællesskaber. Det kan f.eks. være at mødes til 
sociale aktiviteter som fest eller picnic. 

Endvidere har trivselsgruppen til mål løbende at sørge for medlemmers 
trivsel i gruppen. Vi arbejder for at håndtere konflikter, der måtte opstå, 
nedtrappe og eventuelt tage konflikter i opløbet. Dette gør vi ved at 
mægle mellem parter, opfordre til/facilitere samtaler, gøre opmærksom 
på supervision, gøre opmærksom på LGBT Asylums aftaler som safer 
spaces-aftalerne samt vores beskrivelser af roller, procedurer og forpligt-
elser. Yderligere er gruppen til rådighed for trivselssamtale med ansatte 
medarbejdere.

Koo-gruppen for eksterne samarbejder og aktivister koordinerer kon-
takt til eksterne parter såsom myndigheder, organisationer og ressource-
personer. Vi har således ansvaret for løbende samarbejder, og vi deltager 
eksempelvis til møder i Udlændingestyrelsens Asylforum og Dansk Flygt-
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ningehjælps Asylnetværk. I samarbejde med kommunikationsgruppen stå 
vi også for at arrangere eller afholde oplæg, workshops og undervisning.

Koo-gruppen for kommunikation & fundraising varetager overordnet 
LGBT Asylums eksterne kommunikation og fundraising. Vi laver fortaler- 
og pressearbejde, ligesom vi varetager kontakten til politiske aktører af 
relevans for vores arbejde. LGBT Asylums talspersoner, der udtaler sig 
på vegne af organisationen, hører til i denne gruppe. Gruppen står for at 
drive LGBT Asylums Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og hjemme-
side og udarbejder nyhedsbreve og årsberetninger. I samarbejde med 
koo-gruppen for eksterne samarbejder er denne gruppe ansvarlig for 
taler, oplæg osv. Ift. eksterne arrangementer. Gruppen står for imple-
mentering af overordnet fundraising-strategi samt kontakt til fonde o.l., 
ligesom den udarbejder ansøgninger og afrapporteringer.

Koordineringsgruppen for introduktion, rekruttering og uddannelse 
står for rekruttering af nye frivillige og kontaktpersoner og sørger for, 
at de gennemgår et introduktions- og uddannelsesforløb. Gruppen ud-
vikler og gennemfører sådanne forløb. Gruppen arbejder med et princip 
om alsidig og mangfoldig rekruttering. Desuden planlægger den videre-
uddannelse af frivillige.

Sekretariatet varetager en lang række forskellige opgaver af adminis- 
trativ og organisatorisk karakter. Det passer LGBT Asylums telefon og 
mail, og det er således sekretariatet, der tager imod henvendelser fra 
nye asylaktivister og sørger for at de får en kontaktperson. Foreningens 
økonomi styres også fra sekretariatet ved foreningens kasserer. Budget-

ter og økonomisk overblik skabes ofte i samarbejde med fundraiserne i 
Koo-gruppen for Kommunikation og Fundraising. Sekretariatet indkalder 
til lørdagsmøder, kontaktpersonsmøder, refugees-møder og organiserer 
og strukturerer koo/bestyrelses-møder. Problematikker der falder uden 
for de øvrige koo-gruppers arbejde, finder sekretariatet løsningsudkast 
til og lægger det op til bestyrelsen. Og så løser det tusindvis af mindre 
opgaver, der opstår i dagligdagen.  
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LGBT Asylums målgruppe er LGBT-asylansøgere og LGBT-flygtninge, 
som er en særlig sårbar gruppe blandt asylansøgere og flygtninge. De 
er en minoritet i minoriteten. LGBT-flygtninge lever ofte isolerede, og de 
er meget afhængige af nye sociale netværk, hvor de kan være åbne om 
deres kønsidentitet og/eller seksualitet. Mange har stærke psykiske mén 
efter krig og forfølgelse. 

LGBT-flygtninge kan have været udsat for vold herunder voldtægt, når 
deres seksualitet eller kønsidentitet er blevet opdaget i hjemlandet. Man-
ge har oplevet familien som voldelig. Mange er blevet truet med drab, 
nogle er forsøgt dræbt, mens flere er blevet tvangsgift pga. deres homo-
seksualitet. I praksis betyder det, at man som LGBT-flygtning er alene 
og uden netværk. Endvidere har en del af LGBT-flygtninge oplevet fysisk 
vold, tortur og voldtægt fra politi og myndigheder, og en del har været 
fængslet og tortureret som følge af deres seksualitet og kønsidentitet. 
Som LGBT-person i et ekstremt homofobisk og transfobisk miljø inter-
naliserer mange skammen og lever derfor mentalt i skabet. Mange har 
identitetsmæssige udfordringer, da de mangler nogen at spejle sig i og 
ikke har en familie og netværk til at anerkende og acceptere dem, som 
de er. 

De lesbiske og transkønnede kvinder har typisk været udsat for seksuel 
vold og voldtægt fra både lokalsamfund og myndighedspersoner. Hvad 
angår kvinder fra det vestlige Asien og Afrika syd for Sahara har mange 
været udsat for systematisk voldtægt i form af såkaldt ”correction rape” 
(voldtægt som et middel til at forsøge at gøre dem heteroseksuelle), og 
mange af kvinderne har været tvunget til at forlade børn i oprindelses-
landene. De homoseksuelle og transkønnede mænd har ofte været udsat 
for systematisk vold og forfølgelse fra lokalsamfund og myndigheder. De 
fleste har flygtet fra rygter hele deres liv og har oplevet vedvarende vold 
og forfølgelse, når deres seksualitet eller kønsidentitet er blevet opdaget 
i hjemlandet. 

Som asylansøger i Danmark placeres man i asylcentre, mens ens sag 
undersøges af myndighederne. Denne proces tager typisk 1-2 år, mens 
man bor tæt sammen med andre asylansøgere i centre, som typisk er 
placeret fjernt eller langt væk fra de større byer i Jylland. Hvis man får asyl 
og opnår flygtningestatus, bliver man boligplaceret over hele landet ofte 
i provinsen langt væk fra storbyernes LGBT-miljøer. Hvis man ikke får asyl, 
skal man vende tilbage til sit hjemland. Hvis dette ikke er muligt, kan man 
ende på gaden eller i de såkaldte udrejse- eller hjemrejsecentre. 
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I det følgende præsenterer vi et statistisk overblik over LGBT Asylum: Om 
sammensætningen af gruppen for så vidt angår LGBT-asylansøgere og 
-flygtninge såvel som over1 afgørelser i LGBT-asylsager i 2018 og samlet i 
de seneste år. 

Opgørelsen er ikke repræsentativ for LGBT-asylansøgere, -flygtninge og 
-praksis i Danmark som sådan, men dækker alene de sager, som LGBT 
Asylum har været inde over. Da vi ikke desto mindre efterhånden har op-
bygget et omfattende datasæt, præsenterer vi her i denne årsberetning en 
forholdsvis omfattende redegørelse både for 2018 og for perioden 2013-
2018, som er den periode, hvor vi har registreret gruppens sager. For ud-
dybende data for 2018, henviser vi et par steder i det følgende i fodnoter 
til et notat fra Flygtningenævnet om nævnets praksis i LGBT -asylsager.

Antal asylansøgere i LGBT Asylum
Ved udgangen af 2018 er vi 65 LGBT-asylansøgere i LGBT Asylum. Heraf er 
nogle afviste og befinder sig i såkaldt udsendelsesposition. Der er 31 nye 
LGBT-asylansøgere i Danmark, der har kontaktet LGBT Asylum i løbet af 
2018 og er blevet en del af vores gruppe. Det svarer ca. til niveauet i 2017, 
hvor vi tog imod 36 nye LGBT-asylansøgere i LGBT Asylum.

Sammenlagt har vi siden starten af 2013, hvor vi begyndte at registrere 
gruppens sager i vores database, registreret 348 LGBT-asylsager.

1 Vi må endvidere tage forbehold for, at der i årenes løb er informationer, der ikke er blevet indtastet i 
vores database, hvorfor nogle opgørelser i den følgende gennemgang ikke er helt præcise, 
da nogle tal reelt er højere i virkeligheden.

Figur 1

Oprindelsesland, 
asylsager, 
ultimo 2018
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Figur 2 
Oprindelsesland, 
nye asylsager 
2018
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Køn og oprindelsesland
Af asylansøgere i gruppen er ca. 2/3 mænd og 1/3 kvinder, hvilket svarer til 
den kønsfordeling, vi også tidligere har haft. Aktuelt er der fire transkøn-
nede asylansøgere i LGBT Asylum. Samlet har knap 10 % af asylansøgere i 
vores gruppe været transkønnede. LGBT Asylum har altid været en bredt 
sammensat gruppe hvad angår nationalitet og oprindelsesland, og sådan 
er det fortsat. 

Ved udgangen af 2018 er der 32 nationaliteter repræsenteret i den ak-
tuelle gruppe af 65 LGBT-asylansøgere. Ugandere udgør den største 
nationalitetsgruppe efterfulgt af personer fra Iran, Marokko, Cameroun 
og Pakistan. Se figur 1

Ser man alene på de 31 asylsager, der er kommet til i 2018, udgør iranske 
statsborgere den største gruppe efterfulgt asylansøgere fra Cameroun, 
Marokko, Irak og Uganda. Samlet set er de 31 nye asylansøgere i grup-
pen statsborgere i 21 forskellige lande. Se figur 2

Vi har siden 2013 registreret 348 LGBT-asylsager i vores database. Af 
dem er der registreret oprindelsesland i 333 af sagerne. Asylansøgere 
fra Uganda (97) udgør langt den største nationalitetsgruppe set samlet 
over de seneste seks år. Derefter kommer personer fra Iran (31), Nigeria 
(20), Afghanistan (13), Cameroun (11) og Irak (11). Som opgørelser for de 
seneste par år dog viser, kommer der ikke længere så mange nye asylan-
søgere fra Uganda til vores gruppe. I dag udgør iranske statsborgere den 
største gruppe af nyankomne. Se figur 3

Der er en del flere i vores gruppe fra Syrien, end tallene ovenfor indikerer. 
Det hænger sammen med, at syrerne i gruppen typisk har fået asyl på grund 
af krigen og først er blevet en del af LGBT Asylum (LGBT Refugees)efter, at 
de har fået asyl. Derfor figurerer deres asylsager oftest ikke vores database. 
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Figur 4

Asyl fordelt på instanser, 
2013-2018
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Afgørelser i LGBT-asylsager, 2013-2018
For perioden 2013-2018 har vi i LGBT Asylum registreret status på afslut-
tede asylsager i 194 tilfælde. Det vil sige sager, som vi har afsluttet i vores 
eget system. Af de 194 sager har 78 fået asyl: 42 fået tildelt asyl af Udlæn-
dingestyrelsen, og 36 har fået asyl i Flygtningenævnet2. Af de 36, der har 
fået asyl i Flygtningenævnet, har seks fået asyl efter, at sagen er blevet 
genoptaget på baggrund af en genoptagelsesanmodning indsendt af 
Dansk Flygtningehjælp, LGBT Asylum eller en advokat. Det vil sige ef-
ter, at Flygtningenævnet én gang har afvist sagen. Der er med andre 
ord relativt mange afgørelser i LGBT-asylsager, der bliver omgjort efter, 
at Udlændingestyrelsen som første instans har afvist sagen. Se figur 4

21 af de 194 sager, hvor vi har registreret status ved afslutning, er blevet 
Dublin-overført til et andet land, og resten (95) er enten hjemrejst tvungent 
eller frivilligt, forsvundet, eller de har fået opholdstilladelse på anden vis. 

Oprindelsesland for dem, som har fået asyl, fordeler sig som vist i figur 5.

Uganda, Iran og Afghanistan er de oftest forekommende oprindelses-
lande for de LGBT-asylsager, hvor der er blevet tildelt asyl. Syrerne i vores 
gruppe er ikke inkluderet i ovenstående statistik, da de typisk ikke har 
fået asyl med henvisning til deres seksuelle orientering eller kønsidenti-
tet, og da de oftest er blevet en del af vores gruppe efter, at de har fået 
asyl.

Samlet set kommer de LGBT-asylansøgere, der har fået asyl, fra 21 forskellige 
lande. ”Øvrige” dækker her over lande i Nordafrika, Afrika syd for Sahara, 
Kaukasus og Latinamerika. 

2 Det er Udlændingestyrelsen, der som første instans behandler og træffer afgørelse i asylsager i 
Danmark. Når en asylsag afvises af Udlændingestyrelsen, bliver den automatisk anket til Flygtninge-
nævnet, der udgør sidste instans i sagsbehandlingen. Kun i ganske særligt tilfælde er det muligt at
få genoptaget en sag efter afslag i Flygtningenævnet.
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Zoomer vi ind på 2018, har vi sammenlagt oplevet  17 afgørelser fra Udlæn-
dingestyrelsen eller Flygtningenævnet. Se figur 6 

Én LGBT-asylansøger i vores gruppe har i 2018 fået meddelt asyl af Ud-
lændingestyrelsen, og seks har fået afslag3. Det er en noget mere negativ 
statistik end i 2017, hvor 13 fik asyl og 21 afslag af Udlændingestyrelsen. 
Fire LGBT-asylansøgere har fået asyl i Flygtningenævnet i 2018, og seks 
har fået afslag. I 2017 var det henholdsvis seks og 16. Desuden har Flygt-
ningenævnet i 2018 i et tilfælde tilbagevist en sag til Udlændingestyrelsen.

Af de fem, der har fået asyl i 2018, er tre fra Iran og en fra henholdsvis Irak 
og Uganda.Samlet set er der 11 medlemmer af LGBT Asylum, der har fået 
deres sag endeligt afgjort i 2018 enten ved at få asyl af Udlændingestyrel-
sen eller ved en afgørelse i Flygtningenævnet. Heraf har fem fået tildelt 
asyl og seks er blevet afvist. Det giver en anerkendelsesprocent på lidt 
under halvdelen, hvor den i 2017 udgjorde lidt over halvdelen.

Afgørelser i Uganda-sager
En stor del af asylansøgere i LGBT Asylum har gennem årene været fra 
Uganda. I de sager har vi oplevet en svingende praksis fra de danske 
myndigheder. I vores database er det muligt for perioden 2014-2018 at 
uddrage årsopdelt statistik på endelige afgørelser i 42 asylsager med 
LGBT-personer fra Uganda. Se figur 7
 
Uden at vise et fuldstændigt billede, indikerer ovenstående tal en ten-
dens, som vi har oplevet og påpeget de seneste par år, nemlig at aner- 
kendelsesprocenten et blevet betragteligt lavere de seneste tre – og sær-
ligt seneste to – år. 

3 Et notat udarbejdet af Flygtningenævnet om afgørelser vedrørende asylansøgere, der som asyl-
motiv har henvist til deres seksuelle orientering eller kønsidentitet (LGBT) opgiver, at Flygtninge-
nævnet i perioden 1. jan.- 4. okt. 2018 har stadfæstet 24 afgørelser (=afslag) og givet opholds-
tilladelse i syv tilfælde.
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Figur 6

Afgørelser i asylsager i 2018
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Går vi bagom tallene i figur 7 kan vi se, at Flygtningenævnet i 2015, hvor 
der var der var relativt mange Uganda-sager igennem, havde en høj aner-
kendelsesprocent (syv ud af otte). Dette smittede positivt af på Udlændige-
styrelsen, der året efter i 2016, havde en relativt høj anerkendelsesprocent. I 
2016 anlagde Flygtningenævnet dog pludselig en mere restriktiv linje med 
ni afslag ud af ti afgørelser. Dette forplantede sig efterfølgende også til 
Udlændingestyrelsen, så den samlede anerkendelsesprocent har været 
meget lav de seneste to år4. Den mere restriktive praksis er slået igen-
nem, uden at der er sket ændringer af forholdene for LGBT-personer i 
Uganda. 

LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse
LGBT Asylum har ikke en samlet opgørelse over de medlemmer, der har 
asyl og opholdstilladelse i Danmark. Vi har ved udgangen af 2018 registre-
ret kontaktinfo på 86 LGBT-flygtninge (”refugees”), der har fået asyl og 
opholdstilladelse i Danmark. Det er dog ikke alle af disse, der er en ak-
tiv del af vores gruppe. Af refugees i gruppen udgør ugandere, syrere, 
iranere og afghanere de største nationalitetsgrupper. For syrernes ved-
kommende er de fleste blevet en del af LGBT Asylum (LGBT Refugees) 
efter, at de har fået asyl. De medlemmer af LGBT Asylum, der har fået 
asyl og opholdstilladelse i Danmark, er organiseret i vores gruppe LGBT 
Refugees.

LGBT-flygtninge i vores gruppe, der har fået asyl og opholdstilladelse i 
Danmark, er overvejende enlige og relativt unge. Og flertallet er mænd.

Det er Udlændingestyrelsen, der bestemmer, hvor flygtninge, der har fået 
asyl i Danmark, skal bo. Da vi først for nyligt er begyndt at registrere bo-
ligplaceringskommune, har vi heller ikke en samlet opgørelse over de 

4 Et notat udarbejdet af Flygtningenævnet om afgørelser vedrørende asylansøgere, der som asyl-
motiv har henvist til deres seksuelle orientering eller kønsidentitet (LGBT) opgiver, at Flygtninge-
nævnet i perioden 1. jan.-4. okt. 2018 i Uganda-sager har stadfæstet fem afgørelser (=afslag) og 
givet opholdstilladelse i ét tilfælde.

Figur 7

Endelige afgørelser i Uganda-sager, 
2014-2018 
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kommuner, som de LGBT-flygtninge, der er en del af LGBT Asylum, er 
blevet visiteret til. Vi kender dog til, at LGBT-flygtninge er blevet bolig-
placeret i alle danske regioner. Enkelte af vores medlemmer er efter før-
ste boligplacering flyttet til København eller Aarhus for at få adgang til 
LGBT-netværk. I de fleste af disse tilfælde har tilflytterkommunen accep-
teret at overtage integrationsprogrammet. 

Øvrige henvendelser og rådgivninger
Udover henvendelser fra de 31 nye asylansøgere i vores gruppe, har LGBT 
Asylum desuden gennem året via telefon, mail og Facebook/Messenger 
modtaget over 200 henvendelser fra fagprofessionelle, forskere, stude-
rende, journalister og andre, der har haft spørgsmål vedrørende LGBT-asyl-
ansøgere eller -flygtninge. 

Af de over 200 henvendelser, er 110 kommet fra LGBT-personer uden for 
Schengen, der har efterspurgt rådgivning og hjælp, typisk fordi de oplever 
at være i fare på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. 
Vores muligheder er her begrænsede, men vi informerer om asylsystemet 
og evt. andre muligheder for migration og henviser hvis muligt til organisa-
tioner i nærområdet, der kan yde støtte eller beskyttelse.

Tabel 1 til højre giver en oversigt over de lande, som disse henvendelser 
er kommet fra.

Endelig har vi også rådgivet og støttet lgbt-asylansøgere, der er blevet 
udvist til hjemlandet eller Dublin-overført til andre lande. Hvis muligt har 
vi i sådanne sager etableret kontakt til organisationer eller netværk, der 
har kunne tage imod og levere støtte i det givne land.

Tabel 1

Henvendelser fra LGBT-personer
uden for Schengen
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Land
Pakistan
Iran
Marokko
Bangladesh
Kenya
Rusland (inkl. Tjetjenien)
Uganda
Palæstina
Indien
Tyrkiet
Egypten
Brasilien
Indien
Jordan
Libanon
Libyen
Nigeria
USA

Algeriet
Azerbaijan
Irak
Syrien
Tanzania
Tunesien
Zimbabwe
Albanien
Australien (Papue New Ginea)
Indonesien
Malaysia
Rumænien
Rwanda
Somalia
Forenede Arabiske Emirater
Yemen
Ikke oplyst
Henvendelser i alt

Antal
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

110
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Det Obelske Familiefond 
Vi er meget glade for, at den støtte, som Det Obelske Familiefond gav os 
i 2017, har været med til, at vi kunne ansætte vores første medarbejder 
og etablere en afdeling i Aarhus, hvor nogle seje frivillige har skabt en 
stærk gruppe. Bevillingen fra Det Obelske Familiefond er blevet brugt på 
at styrke psykosocial rådgivning, støtte og netværk for homoseksuelle, bi-
seksuelle og transkønnede asylansøgere og flygtninge i Danmark. Konkret 
er støtten gået til at afholde sagsmøder mellem medlemmerne og deres 
kontaktpersoner samt de månedlige lørdagsmøder, hvor det blev mulig-
gjort at tilbyde transport tur/retur til medlemmerne som bor på asylcentre 
eller i kommuner spredt over landet. Støtten er derudover gået til at im-
plementere en bæredygtigt fundraisingstrategi, et nyt bidragsydersystem 
og en ny hjemmeside (sidstnævnte under udarbejdelse ved udgangen af 
2018). 

Konference på Christiansborg 
Under overskriften ”Udfordringer og udviklingspotentiale for LGBT-asyl-
ansøgere og LGBT-flygtninge i Danmark” afholdt vi en vidensdelingskon-
ference i Landstingssalen på Christiansborg under Copenhagen Pride. 
Her var Rasmus Nordqvist (MF for Alternativet) og Nikolaj Villumsen (MF 
for Enhedslisten) værter, mens Khaterah Parwani (ExitMentor hos Exit-
Cirklen) styrede os sikkert gennem dagens program som konferencier. 
Der var ekspertoplæg fra Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Amne-
sty International. Tre af LGBT Asylums modige medlemmer stod også 

på talerstolen og fortalte deres personlige beretninger som LGBT-asyl-
ansøger og LGBT-flygtning. Efterfølgende var der debat med Nikolaj 
Villumsen (Enhedslisten), Hanne Gyberg (LGBT Asylum), Søren Laursen 
(LGBT Danmark), Mads Ted Drud-Jensen (Center for Udsatte Flygtninge, 
Dansk Flygtningehjælp), Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet) og Maja Ret-
trup Mørch (Røde Kors). Konferencen blev til med støtte fra Det Obelske 
Familiefond. 

Fortsat samarbejde med en 3-årig bevilling fra Det Obelske Familiefond 
En donation i 2018 på 1,8 millioner fra Det Obelske Familiefond giver 
LGBT Asylum mulighed for at fortsætte arbejdet med og for LGBT-asyl-
ansøgere samtidig med, at organisationen kan styrke den psykosociale 
indsats. Med bevillingen forankres og videreudvikles LGBT Asylum som 
en bæredygtig organisation med et styrket fokus på målgruppernes men-
tale sundhed.

LGBT Asylums sociale aktiviteter, der samler LGBT-asylansøgere og -flygt-
ninge fra hele landet, har tidligere primært rettet sig mod asylansøgere, 
men bliver i stigende grad også benyttet af personer, der har fået asyl. 
Donationen fra Det Obelske Familiefond skal konkret bruges til at styrke 
kontaktpersonernes kompetencer til at håndtere psykisk sårbarhed, ud-
vikling af koncepter til at skabe rum til hjælp til selvhjælp og til afholdelse 
af weekendinternater med workshops og sociale aktiviteter. Vi er meget 
taknemmelige over donationen fra Det Obelske Familiefond, som giver 
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os mulighed for overhovedet at fortsætte og styrke den del af vores 
arbejde.

Frivillige ildsjæle
I 2018 har vi rekrutteret flere nye frivillige kontaktpersoner – både i 
København og Aarhus – og fortsat med at udvikle en professionel og 
bæredygtig frivilligbase gennem tilbud om supervision, efteruddannelse 
og sociale arrangementer. Alle frivillige har gennemgået vores introdukti-
onsuddannelse, ligesom alle tilbydes supervision og løbende sags-
sparring.

Der er godt 40 frivillige i LGBT Asylum, og de yder en uvurderlig indsats, når 
det kommer til både asyl- og integrationsrelateret rådgivning og nærvær. 
Netop nærværet og de sociale bånd, der knyttes i vores Queer-to-Queer 
-tilgang, er essentiel for medlemmernes trivsel. Som frivillig kontaktper-
son er man ikke bare en rådgiver, man bliver ofte også en ven. 

Til at understøtte den frivillige indsats og rådgivning har LGBT Asylum 
fået en bevillig på 35.000 kr. fra Københavns Kommunes §18-midler. Vi 
takker Københavns Kommune for støtten. 

Lørdagsmøder
I 2018 har vi med stor succes fået mere indhold og flere aktiviteter ind i 
vores månedlige lørdagsmøder for alle medlemmer, hvor vi i gennemsnit 
er ca. 70 deltagere. 

Vi har blandt andet haft møder om seksuel sundhed (med støtte fra 
Aids-Fondet), ligesom vi har deltaget i MIX Copenhagen LGBTQ Film 
Festival, Aarhus Pride og Copenhagen Pride. Vi har også arrangeret en 
intern konference og holdt støttefest i Bøssehuset.

Sidst i april var LGBT Refugees på en dejlig hyttetur sammen på Kolonien 
Skamlebæk ved Sejrøbugten.Vores år sluttede med en højtidsfejring for 
alle asylansøgere, flygtninge og frivillige i Happy Copenhagens lokaler, 
hvor der var gaveuddeling og Lip Sync-battle i bedste RuPaul’s Drag Race-stil.

Aarhus-afdeling 
LGBT Asylums Aarhus-afdeling startede for alvorlig op i 2018 efter et kort, 
men intenst oplæringsforløb af de nye LGBT Asylum-kontaktpersoner i 
Smilets By. Den første komsammen i Løgten i Skødstrup d. 21. april med 
syv asylansøgere og refugees skabte grundlag for et videre samvær for 
medlemmer i Jylland og Fyn med flere arrangementer i Aarhus i løbet af 
året. 

Herefter fulgte et stort arrangement under Aarhus Pride d. 2. juni, samt 
en komsammen under Aarhus Festuge d. 7. september, hvor medlemmer 
fik mulighed for at opleve Smilets By med live-koncerter og festlige ind-
slag i byrummet efter fælles aftensmad og socialt samvær. 

Ligeledes var LGBT Asylum Aarhus-afdeling tilstede, da vi deltog i en 
fælles introaften for det aarhusianske LGBT-miljø d. 22. oktober, hvor vi 
informerede omkring LGBT Asylums arbejde. 

LGBT Asylum Aarhus’ indsats har i løbet af året etableret forbindelser og 
samarbejder med andre aktører i det lokale miljø. Vi etablerede kontakt 
med advokat Annette Møller Hannibal, mens vi også i 2018 etablerede 
kontakt til Aarhus-afdelingen af Sabaah. Yderligere skabte vi kontakt til 
både AIDS-Fondet og Frivilligcenter Aarhus i forhold til lån af lokaler til 
møder og arrangementer for både kontaktpersoner, asylansøgere og re-
fugees. Tillige har vi indledt et samarbejde med Aarhus HomoSport om 
et fælles lørdagsmøde-arrangement for vores målgruppe, som vi plan-
lægger at afvikle i marts 2019.  

23



24

Mikkel Mohamed Foto: Thomas Cato



I 2018 har vi haft møder med flere politikere, folketingsmedlemmer og 
medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation og deltaget i møder 
og receptioner afholdt af ligestillingsministeren og sundhedsministeren. 
Vi har i løbet af året haft fokus på at synliggøre LGBT-asylansøgere og 
-flygtninge i Danmark, og at synliggøre den særlige livssituation, det er, 
og de udfordringer, det indebærer at være LGBT-asylansøger eller -flygt-
ning. De særlige udfordringer, som vores medlemmer møder i asyl-
systemet i Danmark, og de særlige udfordringer, der ligger i som LGBT-
person at være alene i eksil i Danmark. Det er disse særlige udfordringer, 
som vi gennem vores forskellige aktiviteter arbejder specifikt på at udbe-
dre. Vores refugee-medlemmers formidling af egne historier har i den for-
bin-delse samtidig også illustreret, at mange af vores medlemmer – ikke 
mindst på baggrund af den støtte, de har fundet i vores netværk – klarer 
sig godt i Danmark.

Vi har også i 2018 været udfordret af, at Udlændingestyrelsen og Flygt-
ningenævnet har anlagt en stram praksis i LGBT-asylsager, hvilket vi ikke 
mindst oplever i relation til asylansøgere fra Uganda. Her har anerkendel-
sesprocent været meget lav de seneste to år, uden at der i øvrigt er sket 
ændringer i positiv retning af forholdene for LGBT-personer i Uganda. Vi 
oplever ligeledes fortsat, at det er vanskeligt for LGBT-flygtninge, der bli-
ver boligplaceret i provinsen langt væk fra større byer, at få mulighed for 
at flytte til større byer med adgang til LGBT-netværk. Og vi oplever, når 
nogle af vores medlemmer ønsker at flytte, at andre kommuner er tilba-
geholdende med at overtage integrationsansvaret, så de kan flytte uden 

at miste retten til offentlig støtte. Endvidere er de midlertidige boliger, 
som nyankomne flygtninge typisk henvises til, ofte usikre for LGBT
-flygtninge, da man ofte bor tæt sammen med andre nyankomne flygt-
ninge i nogle tilfælde i delte boliger.

Desuden har enkelte af vores medlemmer oplevet at få afslag på familie-
sammenføring med deres partner. Afslag som for os at se synliggør, at 
der de facto sker indirekte forskelsbehandling af LGBT-flygtninge i relati-
on til familiesammenføring. For at få familiesammenføring er det nemlig 
et krav, at man skal kunne demonstrere et samliv, hvor man har boet sam-
men med sin partner i mindst 18 måneder (typisk i oprindelseslandet). På 
grund af forholdene for LGBT-personer i LGBT-flygtninges oprindelses-
lande, er det generelt umuligt for LGBT-flygtninge at leve op til dette 
krav. Også selvom man har været i et forhold med en partner i lang tid. 

Endelig oplever vi, at de generelle forringelser på udlændinge- og in-
tegrationsområdet presser også vores medlemmer. Herunder har den 
seneste tids fokus på midlertidighed og ”paradigmeskifte” medført usik-
kerhed og øget stress. I den forbindelse er det værd at være opmærk-
som på, at LGBT-flygtninge uagtet øget fokus på midlertidighed i dansk 
lovgivning og deraf følgende usikkerhed for den enkelte ikke har udsigt 
til at kunne vende tilbage til oprindelseslandet inden for den nærmeste 
fremtid. Hvad angår LGBT Asylum i medierne, kan udvalgte artikler fin-
des i oversigten på vores hjemmeside.
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Tak 
Stor tak til 

Det Obelske Familiefond 

Københavns Kommune

Også stor tak til
AIDS-Fondet, Mellemrummet, Copenhagen Pride, IsTid, Jailhouse, Vela, 
Vesterbro Drag Udlejningsservice, Bøssehuset, Normstormerne, Enheds-
listens Queerudvalg, Bedsteforældre for Asyl, Kvindelejren på Femø, 
DJ-kollektivet Room 4 Resistance, Hanne og Paul Müllers Fond, Thomas 
Cato, Susanne Møller Nielsen, Mia Selin samt vores dygtige supervisorer, 
Carsten Jürgensen og Jacob Thorsen.

Og ikke mindst tak til Helena Gleesborg Hansen, der i 2018 har arbejdet som 
fundraiser og projektleder hos LGBT Asylum – alt godt til dig fremover!
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Hjælp os med at hjælpe LGBT+ 
personer, der flygter til Danmark
Danmark er et af de mest trygge og lige lande for LGBT+ personer i verden. 
Men det gælder ikke nødvendigvis, hvis man kommer som asylansøger 
eller flygtning og håber på sikkerhed og et frit liv. LGBT+ personer, der 
søger asyl i Danmark eller har opholdstilladelse som flygtninge, oplever 
isolation, diskrimination, svære psykiske problemer og afslag på asyl på 
grund af manglende viden om LGBT+-problematikker. Det arbejder LGBT 
Asylum for at ændre, men vi kan ikke gøre det uden din hjælp.

Bliv fast støtte for LGBT Asylum. Hvert bidrag gør en forskel.

Støt via MobilePay 87356, eller hjælp med en donation via bankover-
førsel. Vores bankoplysninger er: Reg. nr. 8401 Konto nr. 0001192907
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