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FORORD
2017 bød på særdeles gode og særdeles dårlige nyheder for LGBT Asylum,
og har således været et år med store udsving.

Det blev året hvor LGBT Asylum fik midler til for alvor
at søsætte en professionalisering af foreningen og
en sikring af, at vi også i fremtiden kan støtte LGBT
asylansøgere og -flygtninge, der har brug for juridisk
rådgivning, støtte og socialt netværk.
En bevilling fra Det Obelske Familiefond gjorde det
muligt at ansætte vores første medarbejder, der skal
bidrage til at sikre en fremtidig stabil økonomi, som er
en forudsætning for, at vi forsætte med vores arbejde.
Bevillingen har også betydet, at LGBT Asylum er blevet
en forening med afdelinger flere steder i landet. Vi har
fået stablet en afdeling på benene i Aarhus, og seks
kompetente frivillige har gennemgået vores intensive
oplæringsforløb og er allerede i fuld gang med både
sagsarbejdet og det sociale arbejde.
2017 blev også året, hvor LGBT Asylum formelt udvidede sit virkefelt. Indsatsen var påbegyndt tidligere,
men i maj blev det indføjet i vores vedtægter, at LGBT
Asylum ikke alene arbejder med LGBT-asylansøgere – men også LGBT-flygtninge, der har fået asyl og
opholdstilladelse i Danmark, er en del af vores målgruppe og nu inkluderet i foreningen. Det gælder
både, når der er behov for netværk, støtte og viden om
det danske samfund, og når flygtninge selv bidrager
til det orgaisatoriske arbejde med viden og kompetencer.
Og vi har haft nogle rigtig gode sociale aktiviteter i
vores refugee-gruppe, medlemmerne har etableret
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netværk for gensidig støtte, og flere har bidraget
til det organisatoriske arbejde som eksempelvis
tolke og oversættere, madansvarlige, tovholdere for performancearrangementer, medlemmer af
koordineringsgrupper eller som eksterne repræsentanter
for LGBT Asylum til møder og arrangementer. Og igen i
år har vi oplevet stor og uvurderlig støtte fra mange
sider og gode samarbejder med mange, hvilket vi er
meget taknemmelige for, og afhængige af.
2017 har dog også været et hårdt år. Særligt er praksis
i Uganda-sager blevet strammet, så mange af vores
medlemmer har fået afslag og befinder sig i såkaldt
udrejseposition. Samtidig er forholdene for afviste
asylansøgere blevet barske, og der har været
generel uro på asylcentrene på grund af mange
centerlukninger og flytninger af beboerne. Dette har
medført stor usikkerhed blandt vores medlemmer.
Samlet set har 2017 betydet, at vi som organisation er
rustet til at styrke vores indsats og fællesskab yderligere,
så vi også fremover kan støtte LGBT-asylansøgere og
-flygtninge i Danmark. Og så vi kan håndtere de udfordringer, der uundgåeligt også kommer.
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Hvem, hvad og hvorfor –
formål, indsats og principper
LGBT Asylum er en gruppe af LGBTQ-personer - asylansøgere,
flygtninge, 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 at bidrage til at forbedre de basale og
praktiske livsvilkår under asyl- og integrationsprocessen og
påvirke den asyl- og integrationspolitiske og LGBT-politiske
dagsorden.

Personer, der søger asyl (asyl-aktivister) og flygtninge
(refugees), skal have størst muligt ejerskab og indflydelse
på foreningens arbejde og deres egen tilværelse. Det betyder,
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.

LGBT Asylum blev i 2012 startet af og med LGBT- personer, der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen i LGBT Asylum består af:
Michael Nebeling Petersen, ph.d., lektor i Kulturstudier, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.
Mads Ted Drud-Jensen, sociolog, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp.
Michael Maxen Pedersen, cand.psych., psykolog i Den Tværfaglige Supportfunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningen område Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave, Københavns Kommune.
Hanne Gyberg, cand.mag. i Film- og Medievidenskab, kommunikationskonsulent, Cykling Uden Alder.
Rikke Juel Madsen, cand.mag., ph.d.-studerende, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet.
Nicolai Pharao, ph.d., lektor i fonetik, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
Luca Sebastian Holm (ikke på foto), cand.pæd.pæd.psyk, folkeskolelærer.
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Nøgletal – asylansøgere og
-afgørelser samt flygtninge i
gruppen
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 over afgørelser i
LGBT-asylsager i 2017. 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.
Vi er pt. 46 frivillige kontaktpersoner i LGBT Asylum.

Antal asylansøgere i LGBT Asylum
Sammenlagt har LGBT Asylum registreret 308 LGBT-asylsager i vores database, som går tilbage til omkring
starten af 2013.
Figur 1 Antal igangværende asylsager, ultimo år

Ved udgangen af 2017 er der 82 LGBT-asylansøgere i LGBT Asylum med igangværende asylsager. Dette tal inkluderer
også enkelte, der er afviste og befinder sig i såkaldt udsendelsesposition. Antallet af asylansøgere i gruppen er lidt lavere
end i 2016, hvilket dels hænger sammen med det generelt lavere antal asylansøgere og dels er et udslag af, at en del
asylansøgere i gruppen har fået sine sager afsluttet i løbet af 2017.
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Der er dog stadig en del LGBT-personer, der kommer til Danmark og søger asyl. Der er 36 nye LGBT-asylansøgere i Danmark, der har kontaktet LGBT Asylum i 2017 og er blevet en del af gruppen. Det svarer til, at
LGBT Asylum i gennemsnit er blevet kontaktet af tre nye LGBT-asylansøgere om måneden i løbet af 2017.

Køn og oprindelsesland
Ved afslutningen af 2017 er der i alt 82 asylansøgere i LGBT Asylum med igangværende asylsager. Størstedelen
af disse er mænd.
Figur 2 Køn og kønsidentitet, ultimo 2017

Af LGBT-asylansøgere i LGBT Asylum er der aktuelt 30 %, der identificerer sig som kvinder. Der er aktuelt fem
transkønnede asylansøgere i gruppen. Der er mange nationaliteter repræsenteret blandt de 82 LGBT-asylansøgere, der er en del af LGBT Asylum ved afslutningen af 2017.
Figur 3 Oprindelsesland, ultimo 2017
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De aktuelt største nationalitetsgrupper blandt asylansøgere i LGBT Asylum udgøres af personer fra Uganda (24)
og Iran (10).
Figur 4 Oprindelsesland, nye asylsager

Ser man alene på de 36 asylansøgere, der er kommet til i løbet af 2017, udgør personer fra Iran den største
gruppe (8) efterfulgt af personer fra Uganda (5).

Afgørelser
Der er en del LGBT-asylansøgere i gruppen, der har modtaget en afgørelse i sin asylsag fra Udlændingestyrelsen eller
Flygtningenævnet i løbet af 2017.
Figur 5 Afgørelser i asylsager, 2017
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Det er Udlændingestyrelsen, der som første instans behandler og træffer afgørelse i asylsager i Danmark. Af LGBT
Asylums medlemmer har 13 fået meddelt asyl af Udlændingestyrelsen i 2017, og 21 har fået afslag.
Når en asylsag afvises af Udlændingestyrelsen, bliver den automatisk anket til Flygtningenævnet, der udgør sidste instans i sagsbehandlingen. I løbet af 2017 er der 22 medlemmer af LGBT Asylum, der har fået deres sager
endeligt afgjort af Flygtningenævnet. Her har seks fået Udlændingestyrelsens afgørelse omgjort og er blevet
tildelt asyl, mens 16 er blevet afvist.
Figur 6 Anerkendelsesprocent, 2017

Der er 35 medlemmer af LGBT Asylum, der har fået sin sag endeligt afgjort i 2017 – enten ved at få asyl af
Udlændingestyrelsen eller ved en afgørelse i Flygtningenævnet. Heraf har 19 fået tildelt asyl og 16 er blevet
afvist. Med en anerkendelsesprocent på 54 har godt halvdelen således fået asyl.
Figur 7 Asyl tildelt, oprindelsesland
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Af de 19 medlemmer, der har fået asyl i 2017, er de fleste fra Iran (8), Afghanistan (4) og Irak (2). Kun ét medlem fra Uganda
har opnået asyl i 2017, mens en del ugandere har fået afslag.
Figur 8 Asyl afvist, oprindelsesland

Af de 16 LGBT-asylansøgere, der har fået afslag i 2017, udgør ugandere over halvdelen (9), mens to fra henholdsvis Cameroon og Nigeria ligeledes har fået afslag.

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 2017 registreret kontaktinfo på 69 LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse
i Danmark. Af dem udgør ugandere, iranere, syrere og afghanere de største nationalitetsgrupper. For syrernes
vedkommende er de fleste blevet en del af LGBT Asylum (LGBT Refugees) efter, at de har fået asyl, da de typisk
har fået asyl på grund af krigen i Syrien og ikke med henvisning til deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.
De medlemmer af LGBT Asylum, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark, er organiseret i vores gruppe
LGBT Refugees.
Det er Udlændingestyrelsen, der bestemmer, hvor flygtninge, der har fået asyl i Danmark, skal bo. Da vi først for
nyligt er begyndt at registrere boligplaceringskommune, har vi heller ikke en samlet opgørelse over de kommuner,
som de LGBT-flygtninge, der er en del af LGBT Asylum, er blevet visiteret til.
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Vi har noteret boligplaceringskommune for 40 LGBT-flygtninge, som er fordelt på følgende 23 kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assens Kommune
Ballerup Kommune
Brønderslev Kommune
Dragør Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Kommune
Gentofte Kommune
Guldborgsund Kommune
Hjørring Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre Kommune
Hørsholm Kommune

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolding Kommune
Kalundborg Kommune
Københavns Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Skive Kommune
Tårnby Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune

Opgørelsen indikerer, at LGBT-flygtninge er boligplaceret over hele landet. Flest medlemmer er boligplaceret i Gentofte,
Aalborg og København. Nogle er flyttet fra den oprindelige boligplaceringskommune til København, da Københavns
Kommune har accepteret at overtage integrationsansvaret.

Andre rådgivninger
LGBT Asylum er gennem året via mail og Facebook/Messenger blevet kontaktet af over 250 LGBT-personer fra rundt omkring i verden, der beder om hjælp, fordi de er 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 organisationer i nærområdet, der kan yde støtte eller beskyttelse.
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.
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Året der gik
Det Obelske Familiefond (første ansatte)
Vi er meget glade for, at Det Obelske Familiefond har valgt at give 1,4 millioner til LGBT Asylum for at styrke
psykosocial rådgivning, støtte og netværk for homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede asylansøgere og
flygtninge i Danmark.Støtten går konkret til at styrke vores medlemsaktiviteter og til at implementere en bæredygtigt
fundraisingstrategi. Vi har i forlængelse af bevillingen etableret af en afdeling i Aarhus, hvor nogle seje frivillige har meldt
sig.
Endelig kunne vi den 1. november byde velkommen til vores første lønnede medarbejder, Helena Gleesborg
Hansen, som fuldtids fundraiser og project manager hos os.

Frivillig-rettede aktiviteter
I 2017 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 introduktionsuddannelse, ligesom alle tilbydes
supervision og løbende sagssparring i teams. Bestyrelsen har gennemgået et ledelsesseminar-forløb ved
organisationspsykolog Jacob Thorsen.
Desuden har vi i løbet af året haft kursusaftener og oplæg om at arbejde med traumatiserede og selvmordstruede
samt med ofre for menneskehandel.
I Refugee-gruppen har vi haft oplæring i vores organisationsstruktur og -arbejde med det udgangspunkt, at
flygtninge med opholdstilladelse, der er medlem af gruppen, er medlemmer på lige fod med andre frivillige, og
dermed på samme vis kan indgå i de organisatoriske organer og vælges til tillidsposter.

Aarhusafdeling
I 2017 startede LGBT Asylum en ny afdeling op i Aarhus. Efter indledende møder med interesserede frivillige har
vi nu etableret et hold af seks kontaktpersoner, som skal foretage rådgivning og social støtte af asylaktivister bosat på asylcentre i Jylland. De nye kontaktpersoner bliver oplært af erfarne medlemmer fra København, ligesom
det er tanken, at medlemmer af LGBT Refugees, der er boligplaceret i Aarhus Kommune, skal være med til at få
den nye afdeling godt i gang. Gruppen mødes en gang om måneden, og på samme måde som i København, har
AIDS-Fondet venligt stillet deres mødelokale til rådighed for møderne.
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Lørdagsmøder
I 2017 har vi med stor succes fået mere indhold og flere aktiviteter ind i vores månedlige ’lørdagsmøder’ for alle
medlemmer, hvor vi er ca. 100 hver gang.
Sidst i februar afholdt vi eksempelvis en lille konference for alle medlemmer. Det foregik i Warehouse9, hvor vi havde
besøg af Søren Laursen, forperson i LGBT Danmark, og sognepræst Mia Rahr Jacobsen. De holdt oplæg om henholdsvis
LGBT-historie og - rettigheder i Danmark og erfaringer med at være homoseksuel og troende. Sidst i marts foregik vores
lørdagsmøde i Aids-Fondets lokaler under overskriften seksuel sundhed, hvor der var workshops og oplæg ved Jeppe
Hald og Gitte Kronborg, forperson for Aids-Fondet. Og Vesterbro Dragudlejning kom forbi med en sex-quiz. Mødet i juni
var et sportsevent arrangeret i samarbejde med Pan Idræt, og i september var vi i biografen hos MIX Copenhagen
LGBTQ Film Festival. Oktobermødet var vores årlige interne stormøde med forskellige oplæg og workshops. Blandt
andet havde vi besøg af en familiebehandler fra Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp – der faciliterede
erfaringsudveksling for de af vores medlemmer, der er blevet familiesammenført med deres børn, eller som står med
forældreansvar for mindreårige søskende.
Vores år sluttede med en højtidsfejring for alle asylansøgere, flygtninge og frivillige i uKirke på Vesterbro, hvor uKirke havde samlet 990 kr. ind til festen og udlånt deres lokaler gratis til formålet. Også tak til Fødevarebanken for at donere mad
til middagen, tak til Irma i Sydhavnen for klejner og stor tak til Zenz Organic Hair for at sponsere goodiebags, så der var
mindst én pakke til alle. Vi havde en sjov og hektisk pakkeleg, hvortil Zenz Organic Hair havde sponseret produkter, samt
stor tak til Mads Nørrgaard for t-shirts, Kritisk Pynt for pynt og brocher og til Dansk Kvindesamfund for kondomer.

LGBT Refugees
Der er en del LGBT-flygtninge i Danmark, der har fået asyl, fordi de risikerer forfølgelse i deres hjemland
på grund af deres seksuelle orientering og/eller kønsidentitet eller af andre grunde. LGBT-flygtninge er oftest
kommet alene til Danmark og kan have nogle udfordringer, som de ikke i samme grad som andre flygtninge kan
bruge migrantmiljøer og –netværk til. Derfor er der i LGBT Asylum en gruppe for LGBT-flygtninge, der har fået
asyl i Danmark, og som har brug for et netværk til sammen at håndtere udfordringer i den såkaldte integrationsperiode. Det være sig ift. LGBT-relaterede tematikker, eksilrelaterede problemstillinger eller praktiske forhold
knyttet til eksempelvis boligplacering, uddannelse eller arbejde. Alle LGBT-flygtninge, der har fået asyl, er velkomne i gruppen.
Den første weekend i april var vi på weekend-camp med LGBT Refugees. Vi var 26 afsted på koloni i Dronningmølle, hvor vi havde en rigtig dejlig weekend sammen med oplæg, diskussioner, socialt samvær og fest. Vi brugte
en del tid på at tale om LGBT Asylums organisationsstruktur, intranet og muligheder for at tage aktivt del i organisationsarbejdet. Desuden var der oplæg om rettigheder, pligter og muligheder i relation til det integrationsprogram, som
flygtninge gennemgår i Danmark.
Årets anden refugee-camp foregik i september på Falster. Denne gang havde vi blandt andet besøg af Student
Refugees, der rådgav om muligheder og krav i forbindelse med uddannelse. Stor tak til Tuborgfondet for donationen på 25.000 kr., der gjorde denne tur mulig.

Årsberetning - 2017

24

Årsberetning - 2017

25

Fortalermæssige fokuspunkter
Hvad angår vores fortalerarbejde har vi særligt haft fokus på tre punkter, som på forskellige måder har ramt flere
af vores medlemmer.
Vi har oplevet, at praksis er blevet strammet i behandlingen af asylsager med LGBT-asylansøgere fra Uganda. I
modsætning til tidligere år er næsten alle vores medlemmer fra Uganda, der har modtaget en endelig afgørelse
i 2017, blevet afvist (ni og af ti). Det sker på trods af, at homoseksualitet er stadig er kriminaliseret, og at de
seneste oplysninger fra velrenommerede menneskerettighedsorganisationer og andre vestlige landes myndigheder viser, at LGBT-personer udsættes for forskellige former for forfølgelse og overgreb.
Vi har også oplevet flere sager, hvor LGBT-asylansøgere har fået troværdighedsafslag, fordi de danske myndigheder ikke tror på, at de er LGBT. Det kan i sig selv være svært at bevise, at man er LGBT. Der er sjældent
håndfaste beviser eller officiel dokumentation, det indebærer intime dele af ens liv, der kan involvere skyld og
skam, man har måske aldrig talt om det før, og det kan være endog meget vanskeligt at ’springe’ ud over for en
myndighedsperson til et interview – hvis man overhovedet er klar over, at man kan og skal det, når man sidder
i den konkrete interviewsituation. Vi oplever, at asylansøgere ofte har rigtig svært ved at tale om det, og rigtig
svært ved at tale om det på den måde, som myndighederne forventer. Og når de danske asylmyndigheder i
nogle sager synes at have et udgangspunkt, der handler om at modbevise en ansøgers seksuelle orientering,
og hvor også helt unge eller ressourcesvage personer forventes at springe klart og entydigt ud som LGBT, bliver
det næsten umuligt.
Endelig har vi rejst en tematik, der gælder for en del af vores medlemmer, der har fået asyl og opholdstilladelse
i Danmark. Det drejer sig om boligplacering, hvor nogle kommuner ikke tager hensyn til særlige personlige forhold for LGBT-flygtninge. De seneste års mange lovændringer på integrationsområdet har blandt andet betydet,
at kommunernes muligheder for at anvise fælles boformer – delte lejligheder eller bofællesskaber – er blevet
udvidet. Ligeledes er der slækket på kravene i forhold til, hvor hurtigt man skal anvise en permanent bolig. Det
betyder, at en del af vores medlemmer bor i midlertidige boliger i ejendomme, hvor mange flygtninge bor tæt
sammen og i nogle tilfælde deler værelse. Det kan betyde manglende sikkerhed og tryghed, ligesom vi har
oplevet enkelte tilfælde af fysiske overgreb.
I august udgav vi en rapport på baggrund af en survey blandt vores medlemmer om oplevelser med chikane og overgreb
i asylfasen eller integrationsperioden i Danmark. Den kan downloades på vores hjemmeside her:
https://www.lgbtasylum.dk/resources/.

Pride
Også i år har vi deltaget som gruppe i Aarhus såvel som Copenhagen Pride. De udgør nogle af vores højdepunkter
på året, hvor kontaktpersoner, asylansøgere og flygtninge sammen deltager i paraderne og andre aktiviteter. Det er
nogle meget positive oplevelser, der skaber fællesskab og handlekraft. For en del medlemmer er det første gang, de
deltager i en pride. I København havde vi – ligesom de foregående år – et telt på Pride Square på Rådhuspladsen
i Pride-ugen, vi deltog i dabatarrangementer, og nogle af vores medlemmer optrådte på den store scene. Under
Copenhagen Pride solgte vi desuden en særlig t-shirt lavet i samarbejde med designeren Peter Jensen, hvor
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overskuddet gik til LGBT Asylum. Stor tak til både Aarhus Pride og Copenhagen Pride for at gøre vores
deltagelse mulig.
Se presse og materialer på vores hjemmeside: www.lgbtasylum.dk
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Presse
LGBT Asylum har også i 2017 på forskellig vis været repræsenteret i pressen.
Her er nogle eksempler:
Den 18. august fortæller LGBT Asylum i P1 om at deltage i Copenhagen Pride og om udfordringer med praksis
ikke mindst i asylsager vedrørende LGBT-personer fra Uganda:
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-eftermiddag/p1-eftermiddag-2017-08-15/
Den 24. juni fortæller Pouya i Altinget om at være LGBT-flygtning i Danmark og en del af LGBT Asylum:
http://www.altinget.dk/artikel/pouya-blev-forfulgt-for-sin-seksualitet-i-danmark-har-han-fundet-sig-selv
Den 16. april har Mads, der er frivillig i LGBT Asylum, en kronik i Information om LGBT-forfølgelser i Tjetjenien og
muligheder for handling:
https://www.information.dk/debat/2017/04/putin-ryster-naeppe-bukserne-anders-samuelsen-raaber-tjetjeniens-forfoelgelse-lgbt-personer?lst_ltst
Den 11. april har Michael, der er er frivillig i LGBT Asylum, en kronik i Information, hvor han fortæller om en ulykkelig sag, hvor Flygtningenævnets gav afslag til en ung homoseksuel asylansøger fra Afghanistan med henvisning
til, at de ikke fandt det troværdigt, at han var homoseksuel:
https://www.information.dk/debat/2017/04/flygtningenaevnet-troede-paa-ali-homoseksuel-saa-forsvandt
Den 31. marts har Erik, der er frivillig i LGBT Asylum, et indlæg i Politiken om asylansøgeres manglende retssikkerhed og Udlændingestyrelsens troværdighedsvurderinger:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5893129/N%C3%A5r-Udl%C3%A6ndingestyrelsen-interviewer-asylans%C3%B8gere-er-der-ingen-garanti-for-at-tolken-kender-sproget-ordentligt
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Bliv bidragyder og ven af
LGBT Asylum
Hvis man som privatperson ønsker at støtte vores arbejde i LGBT Asylum,
kan man gøre det på forskellige måder:
Engangsdonationer kan foretages via mobilepay til vores nummer 7152 3397 eller som en bankoverførsel til vores konto
i Merkur 8401 1192907. Du har også mulighed for at blive støttemedlem og støtte med 50 kr. hver måned via PayPal. Som
støttemedlem modtager du vores nyhedsbrev, og du vil blive inviteret til vores åbne arrangementer og forskellige asylpolitiske og LGBT-politiske events. Du kan blive støttemedlem via vores hjemmeside
https://www.lgbtasylum.dk/donate/stottemedlemskab/.
Ønsker du at engagere dig yderligere i gruppens arbejde enten som medhjælper ved større events, som tolk i forbindelse
med rådgivning eller ved at blive kontaktperson, så kan du sende en ansøgning til os på :
info@lgbtasylum.dk.
Vi har et ansøgningsskema, som vi foretrækker, at du sender med – det kan du finde her:
https://www.lgbtasylum.dk/kontaktpersoner-soges-til-lgbt-asylum/
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Tak til fonde og andre støtter
Vi sender en stor tak til alle de, som i 2017 har givet os bevillinger, ydet økonomisk
støtte, doneret produkter og fødevarer, arbejdet gratis for os og til de, som har udlånt
lokaler!

Peter Jensen
Thomas Winkler
Jacob Thorsen
Carsten Jürgensen
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Katarina Green
Mia Selin
Susanne Møller Nielsen
Thomas Cato
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