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Ny bevilling fra Det Obelske Familiefond styrker indsatsen for LGBT-flygtninge
i Danmark
Det Obelske Familiefond giver 1,4 millioner til at styrke psykosocial rådgivning, støtte og
netværk for homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede asylansøgere og flygtninge i
Danmark. Støtten går til organisation LGBT Asylum til at styrke organisationens
medlemsaktiviteter og til at implementere en bæredygtigt fundraisingstrategi.
”Bevillingen vil blandt andet gøre det muligt at fokusere målrettet på at skabe en økonomisk
bæredygtig organisation såvel som at påbegynde en proces mod at etablere en lokalafdeling
i Aarhus. Og vi kan endelig etablere os i egne lokaler,” fortæller Mads Ted Drud-Jensen.
Som organisation bliver LGBT Asylum stadigt større med flere og flere homoseksuelle,
biseksuelle og transkønnede (LGBT) asylansøgere og flygtninge i gruppen, og dermed også
flere frivillige kontaktpersoner til at løfte indsatsen. LGBT Asylum ser derfor med stor glæde
på bevillingen.
LGBT-flygtninge er ofte unge og alene i Danmark. De kan være psykisk sårbare på grund af
voldsomme oplevelser i hjemlandet, under flugten eller i asylsystemet i Danmark. Ligeledes
kan de møde særlige udfordringer i forbindelse med etableringen af en ny tilværelse i eksil.
Bevillingen fra Det Obelske Familiefond vil konkret styrke den forebyggende indsats, som
LGBT Asylum yder, på et kritisk tidspunkt i LGBT-asylansøgeres og -flygtninges liv. En
indsats, der gennem rådgivning, støtte og netværksdannelse har fokus på trivsel og mental
sundhed for LGBT-flygtninge under og efter asylprocessen i Danmark.
”Vores organisation består af frivillige kontaktpersoner, asylansøgere og flygtninge, og vi er
alle meget taknemlige for bevillingen. Al vores aktivitet er baseret på frivilligt arbejde, men
det er ressourcekrævende at udvikle en så stor organisation, som vi er blevet. Bevillingen
betyder, at vi som organisation kan blive bedre til det, vi gør. Og vi kan arbejde strategisk
med sikre vores økonomiske fundament på sigt, ligesom vi kan komme tættere på vores
medlemmer – og potentielle medlemmer – med en afdeling i Aarhus og lokaler i København.
Vi ser meget frem til det fortsatte samarbejde med Det Obelske Familiefond,” siger Mads Ted
Drud-Jensen.
For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt talspersoner for LGBT Asylum:
Hanne Gyberg Frandsen, mobil: 2241 9632
eller
Mads Ted Drud-Jensen, mobil: 2022 2400
Læs mere om LGBT Asylum i artikel i Altinget d.d.:
http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/pouya-blev-forfulgt-for-sin-seksualitet-i-danmarkhar-han-fundet-sig-selv
Og find yderligere viden om LGBT Asylum her: https://www.lgbtasylum.dk/resources/.
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LGBT Asylum er en organisation, der arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asyl- og integrationssystem. LGBT Asylum
udfører rådgivning samt støtte til LGBT-personer i det danske asylsystem samt til LGBT-personer, der har fået asyl i Danmark.

