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Forord 
For LGBT Asylum har 2019 været et år præget af både kontinuitet og nyudvikling. 
Vores kerneydelser – rådgivnings- og netværksaktiviteter med LGBT+ asylansøgere 
og -flygtninge – er fortsat i god gænge. På trods af faldende asyltal i Danmark er 
der fortsat en del nye asylansøgere, der kontakter os, ligesom gruppen af LGBT+ 
flygtninge med opholdstilladelse i Danmark vokser.

Og så er vi i LGBT Asylum også begyndt at mærke konsekvenserne af det såkald-
te ”paradigmeskifte”. Der er således eksempelvis stor usikkerhed blandt mange, 
når opholdstilladelser skal forlænges, og nogle flygtninge bliver nu indkaldt til 
interview hos Udlændingestyrelsen, når deres opholdstilladelse udløber og skal 
forlænges. 

Vi har fortsat vores gode samarbejde med andre organisationer og relevante myn-
digheder. Vi har i særdeleshed udviklet vores samarbejde med Røde Kors’ Center 
Jelling, hvor flere af vores medlemmer bor.  Vi indgår i kontorfællesskab med Happy 
Copenhagen og har styrket vores samarbejde med Copenhagen Pride/Copenha-
gen 2021. Ligeledes har vi styrket samarbejdet med Sabaah, som vi indgår i lokale-
fællesskab med – og hvor de fleste af vores sociale aktiviteter foregår. Vores Aarhus 
afdeling er en del af LGBT+HUSET, og også her foregår en del af vores aktiviteter.

I 2019 har vi taget et yderligere skridt i vores professionaliserings-proces. Vi har an-
sat en sekretariatsleder, Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, hvilket har betydet, 
at vi nu har et sekretariat med ansatte, som understøtter de frivilliges arbejde med 
kerneopgaven.

Arbejdet med ny hjemmeside blev næsten afsluttet i 2019 – hjemmesiden blev 
således lanceret i starten af 2020.

Vi har fortsat arbejdet med at udvikle vores bidragsyderstrategi. Ligesom sidste 
år vil vi også i år sige tusind tak til alle vores støtter og velkommen til vores mange 
nye støtter – I er helt afgørende for os!

Vi har i 2019 modtaget støtte fra Det Obelske Familiefond, som har muliggjort, 
at vi kan fortsætte og udvikle vores aktiviteter. Vi har videreudviklet vores fund-
raisingstrategi, som vi arbejder videre med i 2020 for at sikre yderligere funding 
henimod at blive en økonomisk bæredygtig organisation.
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Formål, indsats og 
principper 
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT+ 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 
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 (asylaktivister), 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.

Bestyrelsen

Michael Maxen Pedersen, cand.psych.aut., psykolog i Den Tværfaglige Support-
funktion i Børne- og Ungdomsforvaltningen område Vesterbro, Valby og Kgs. 
Enghave, Københavns Kommune

Morten De Castro, ansat i Københavns Kommune

Michael Nebeling Petersen, ph.d. i kønsforskning, lektor i kulturstudier, Institut for 
Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Leo Nasser, sygeplejerske

Maria Emilie Kortenbach, jurastuderende på Københavns Universitet, projekt-
student i StopChikane v. Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

Nicolai Pharao, ph.d., lektor i fonetik, Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-
skab, Købehavns Universitet

Mads Ted Drud-Jensen, sociolog, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, 
Dansk Flygtningehjælp

Mikkel Langer, konsulent på KEA – Københavns Erhvervsakademi (er ikke med på 
billedet)
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Grupper i
LGBT Asylum
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 Danmark, 
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 aktiviteter i de kommende år.

Kontaktperson-gruppen består af alle de frivillige kontaktpersoner for asylan-
søgere i LGBT Asylum. KP-gruppen varetager asylrådgivningen og fungerer som 
bindeled mellem asylansøgere og vores organisation. I LGBT Asylum kalder vi asyl-
ansøgere for asylaktivister, og alle asylaktivister tilknyttes to faste kontaktpersoner. 
Endvidere organiserer KP-gruppen diverse sociale aktiviteter såsom vores måned-
lige lørdagsmøder. KP-gruppen mødes fast en gang om måneden, hvor der blandt 
andet er sagsgennemgang og sparring på aktuelle asylsager. 

Koordinationsgruppen for trivsel og udvikling arbejder for at pleje og styrke 
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 med-
lemmer. 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, op-
fordre til/facilitere samtaler, gøre opmærksom på supervision, gøre opmærksom 
på LGBT Asylums aftaler som safer spaces-aftalerne samt vores beskrivelser af 
roller, procedurer og forpligtelser. Yderligere er gruppen til rådighed for trivsels-
samtale med ansatte medarbejdere.

Koordinationsgruppen for eksterne samarbejder og aktivister koordinerer 
kontakt til eksterne parter såsom myndigheder, organisationer og ressourceper-
soner. Gruppen har således ansvaret for løbende samarbejder og deltager ek-
sempelvis til møder i Udlændingestyrelsens Asylforum og Dansk Flygtningehjælps 
Asylnetværk. I samarbejde med kommunikationsgruppen står gruppen også for at 
arrangere eller afholde oplæg, workshops og undervisning.

Koordinationsgruppen for kommunikation og fundraising varetager overordnet 
LGBT Asylums eksterne kommunikation og fundraising. Gruppen laver fortaler- og 
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pressearbejde, ligesom gruppen varetager kontakten til politiske aktører af re-
levans for LGBT Asylums 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 hjemmeside og udar-
bejder nyhedsbreve og årsberetninger. I samarbejde med koordinationsgrup-
pen for eksterne samarbejder er denne gruppe ansvarlig for taler, oplæg osv. i 
forhold til eksterne arrangementer. Gruppen står for implementering af overordnet 
fundraisingstrategi samt kontakt til fonde o.l., ligesom den udarbejder ansøgninger 
og afrapporteringer.

Koordinationsgruppen for introduktion, rekruttering og uddannelse står 
for rekruttering af nye frivillige og kontaktpersoner og sørger for, at de gennem-
går et introduktions- og uddannelsesforløb. Gruppen udvikler og gennemfører 
sådanne forløb. Gruppen arbejder med et princip om alsidig og mangfoldig 
rekruttering. Desuden planlægger den videreuddannelse af frivillige.

Sekretariatet varetager en lang række forskellige opgaver af administrativ og 
organisatorisk karakter. Det passer LGBT Asylums telefon og mail, og det er så-
ledes sekretariatet, der tager imod henvendelser fra nye asylaktivister og sørger 
for, at de får en kontaktperson. Foreningens økonomi styres også fra sekreta-
riatet ved foreningens kasserer. Budgetter og økonomisk overblik skabes ofte 
i samarbejde med fundraiserne i koordinationsgruppen for kommunikation & 
fundraising. Sekretariatet indkalder til lørdagsmøder, kontaktpersonsmøder, re-
fugees-møder og organiserer og strukturerer bestyrelsesmøder. Problematikker, 

der falder uden for de øvrige koordinationsgruppers arbejde, finder sekreta-
riatet løsningsudkast til og lægger det op til bestyrelsen. Og så løser det tusind-
vis af mindre opgaver, der opstår i dagligdagen. Sekretariatslederen repræsen-
terer desuden LGBT Asylum i eksterne sammenhænge i samarbejde med de 
relevante koordinationsgrupper.   
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LGBT Asylums
målgruppe 
LGBT Asylums målgruppe er LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge, som er en 
særlig sårbar eller udsat gruppe blandt asylansøgere og flygtninge. 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 seksu-
alitet. Mange har stærke psykiske mén efter krig og forfølgelse. LGBT+ flygtninge 
kan have været udsat for vold herunder voldtægt, når deres seksualitet eller køns- 
identitet er blevet opdaget i oprindelseslandet. Mange har oplevet familien som 
voldelig. Mange er blevet truet med drab, nogle er forsøgt dræbt, mens flere er 
blevet tvangsgift pga. deres homoseksualitet. I praksis betyder det, at man som 
LGBT+ flygtning er alene og uden netværk. Endvidere har en del af LGBT+ flygt- 
ninge 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 internaliserer 
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. 

De lesbiske og transkønnede kvinder har ofte været udsat for seksuel vold og 
voldtægt fra lokalsamfund og/eller myndighedspersoner. Hvad angår kvinder 
fra det vestlige Asien og Afrika syd for Sahara har mange været udsat for syste-
matisk voldtægt i form af såkaldt ”correction rape” (voldtægt som et middel 
til at forsøge at gøre dem heteroseksuelle), og mange har været tvunget til at 
forlade børn i oprindelseslandene. De homoseksuelle og transkønnede mænd 
har ofte været udsat for systematisk vold og forfølgelse fra lokalsamfund og/eller 

myndigheder. De fleste har flygtet fra rygter hele deres liv og har oplevet vedvaren-
de vold og forfølgelse, når deres seksualitet eller kønsidentitet er blevet opdaget i 
oprindelseslandet. 

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 i Jylland fjernt eller langt 
væk fra de større byer. Hvis man får asyl og opnår flygtningestatus, bliver man 
boligplaceret over hele landet, nogle gange i provinsen langt væk fra storbyernes 
LGBT+ miljøer. Hvis man ikke får asyl, skal man vende tilbage til sit oprindelses-
land. Hvis dette ikke er muligt, kan man ende på gaden eller i de såkaldte udrejse- 
eller hjemrejsecentre. 
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Nøgletal 
– asylansøgere og 
-afgørelser samt 
flygtninge i gruppen
I det følgende præsenterer vi et statistisk overblik over LGBT Asylum: Om sam-
mensætningen af gruppen for så vidt angår LGBT+ asylansøgere og -flygtninge 
såvel som over afgørelser i LGBT+ asylsager i 2019 og samlet i de seneste år. 

Opgørelsen, som gør status pr. 31.12.2019, er ikke repræsentativ for LGBT+ asyl-
ansøgere, -flygtninge og -praksis i Danmark som sådan, men dækker alene de sa-
ger, som LGBT Asylum har været inde over.1 Da vi ikke desto mindre efterhånden 
har opbygget et omfattende datasæt, præsenterer vi her i denne årsberetning 
en forholdsvis omfattende redegørelse både for 2019 og for perioden 2013-2019, 
som er den periode, hvor vi har registreret gruppens sager. For uddybende data 
for 2019 henviser vi i afsnittet om afgørelser i en fodnote til et notat fra Flygtnin-
genævnet om nævnets praksis i 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.

Antal asylansøgere i LGBT 
Asylum
Ved udgangen af 2019 er vi 42 LGBT+ asylansøgere i LGBT Asylum. Heraf er nogle 
afviste og befinder sig i såkaldt udsendelsesposition. Der er 30 nye LGBT+ asylan-
søgere i Danmark, der har kontaktet LGBT Asylum i løbet af 2019 og er blevet en 
del af vores gruppe. Det svarer til niveauet i 2018, hvor vi tog imod 31 nye LGBT+ 
asylansøgere i LGBT Asylum.

Sammenlagt har vi siden starten af 2013, hvor vi begyndte at registrere gruppens 
sager i vores database, registreret 389 LGBT+ asylsager.
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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 transkønnede asylan-
søgere i LGBT Asylum. Samlet har ca. 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 2019 er der 28 nationaliteter repræsenteret i den aktuelle grup-
pe af 42 LGBT+ asylansøgere. Ugandere udgør den største nationalitetsgruppe 
(7) efterfulgt af personer fra Bangladesh, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan og Rusland.

Ser man på de 30 asylsager, der er kommet til i 2019, udgør ugandiske og tune-
siske statsborgere de største grupper, dog med blot tre fra hvert land. De 30 nye 
asylansøgere kommer fra hele 21 forskellige lande – heraf 13 fra henholdsvis Asien 
(inkl. Mellemøsten) og Afrika, tre fra Europa og en fra Sydamerika.

Vi har siden 2013 registreret 389 LGBT+ asylsager i vores database. Af dem er der 
registreret oprindelsesland i 353 af sagerne. Asylansøgere fra Uganda (93) udgør 
langt den største nationalitetsgruppe set samlet over de seneste syv år. Derefter 
kommer personer fra Iran (36), Nigeria (22), Afghanistan (14) og Irak (13). Som op-
gørelser for de seneste par år dog viser, kommer der ikke længere så mange nye 
asylansøgere fra Uganda til vores gruppe.
Der er også en del medlemmer i vores gruppe fra Syrien. De har dog typisk fået 
asyl på grund af krigen og er først blevet en del af LGBT Asylum (LGBT Refugees)
efter, at de har fået asyl. Derfor figurerer deres asylsager oftest ikke i vores data-
base. 

Afgørelser i LGBT+ asylsager
2013-2019
For perioden 2013-2019 har vi i LGBT Asylum registreret status på afsluttede asyl-
sager i 216 tilfælde. Det vil sige sager, som vi har afsluttet i vores eget system. Af 
de 216 sager har 89 fået asyl: 44 har fået tildelt asyl af Udlændingestyrelsen, og 45 
har fået asyl i Flygtningenævnet. 2 

Der er altså mange afgørelser i LGBT+ asylsager, der bliver omgjort efter, at Ud-
lændingestyrelsen som første instans har afvist sagen. Af de 45, der har fået asyl 
i Flygtningenævnet, har 7 fået asyl efter, at sagen er blevet genoptaget på bag-
grund af en genoptagelsesanmodning indsendt af Dansk Flygtningehjælp, LGBT 
Asylum eller en advokat.

Af dem, der har fået asyl, er flest fra Uganda (29), Iran (16) og Afghanistan (8). Og 
ca. lige mange af disse har fået tildelt asyl af henholdsvis Udlændingestyrelsen og 
Flygtningenævnet. Der er 21 oprindelseslande repræsenteret blandt de LGBT+ 
flygtninge, hvor vi har registreret, at de har fået asyl af enten Udlændingestyrelsen 
eller Flygtningenævnet. Af de 89 kommer 1 fra Rusland og 1 fra Columbia, mens 
resten fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem forskellige asiatiske, mellemøstlige 
og afrikanske lande.

24 af de 216 sager, hvor vi har registreret status ved afslutning, er blevet 
Dublin-overført til et andet land, og resten (103) er enten afviste i asylsystemet, 
hjemrejst tvungent eller frivilligt, forsvundet, eller de har fået opholdstilladelse på 
anden vis.

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 særlige tilfælde er det muligt at 
få genoptaget en sag efter afslag i Flygtningenævnet.



14

Afgørelser i LGBT+ asylsager i 
2019
Zoomer vi ind på 2019, har vi sammenlagt oplevet 27 afgørelser fra Udlændinge-
styrelsen eller Flygtningenævnet.

2 LGBT+ asylansøgere i vores gruppe har i 2019 fået meddelt asyl af Udlændinge-
styrelsen, og 7 har fået afslag. Vi oplever altså en lav anerkendelsesprocent fra Ud-
lændingestyrelsen. Det samme gjorde sig gældende i 2018, hvorimod anerkendel-
sesprocenten var noget højere i 2017. Det ser lidt bedre ud i Flygtningenævnet, 
hvor 6 LGBT+ asylansøgere i vores gruppe har fået asyl i 2019, mens 12 har fået 
afslag. 3

Af de 8, der har fået asyl i 2019, er 3 fra Iran, 2 fra Zambia og 1 fra henholdsvis 
Indonesien, Tanzania og Uganda.

Samlet set er der 20 medlemmer af LGBT Asylum, der har fået deres sag endeligt 
afgjort i 2019 enten ved at få asyl af Udlændingestyrelsen eller ved en afgørelse i 
Flygtningenævnet. Heraf har 8 fået tildelt asyl, og 12 er blevet afvist. Det giver en 
anerkendelsesprocent på lidt under halvdelen. Det er samme billede som i 2018, 
hvor anerkendelsesprocenten i 2017 udgjorde lidt over halvdelen.

3 Et notat udarbejdet af Flygtningenævnet om afgørelser vedrørende asylansøgere, der som asyl-
motiv har henvist til deres seksuelle orientering eller kønsidentitet (LGBT+ personer), opgiver, at
Flygtningenævnet i perioden 1. januar - 14. oktober 2019 har stadfæstet 31 afgørelser (=afslag) og
givet opholdstilladelse i 7 tilfælde. Notatet indikerer, at selvom LGBT Asylum har opbygget, hvad der
 må formodes at være den mest omfattende oversigt over praksis i LGBT+ asylsager i Danmark, er
der en del sager, som vi ikke får kendskab til. Hvor vi kender til 18 LGBT+ asylansøgere, der har haft
deres sag i Flygtningenævnet i 2019, angiver Flygtningenævnet at have behandlet 38 sager i perio-
den 1. januar - 14. oktober 2019, hvor LGBT+ har været en del af sagen. Ifølge Flygtningenævnets
notat får godt hver sjette omstødt sin afgørelse i Flygtningenævnet. For de sager, som LGBT Asylum 
kender til og har været inde over, er det hver tredje.

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 2019 registreret kontaktinfo 
på 82 LGBT+ flygtninge (”refugees”), der har fået asyl og opholdstilladelse i Dan-
mark. Det er dog ikke alle af disse, der er en aktiv del af vores gruppe. Af refugees 
i gruppen udgør ugandere, syrere, iranere og afghanere de største nationalitets-
grupper. 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. Enkelte kvinder har fået deres børn til 
Danmark via familiesammenføring.

Det er Udlændingestyrelsen, der bestemmer, hvor flygtninge, der har fået asyl i 
Danmark, skal bo. Da vi først for nyligt er begyndt at registrere boligplacerings-
kommune, har vi ikke en samlet opgørelse over de kommuner, som de LGBT+ 
flygtninge, der er en del af LGBT Asylum, er blevet visiteret til. Vi har pt. registreret 
boligplaceringskommune for 38 LGBT+ flygtninge, som er fordelt på 18 kommu-
ner med flest i Gentofte, København og Aalborg. Vi kender dog til, at LGBT+ 
flygtninge er blevet boligplaceret i forskellige kommuner i alle danske regioner. 
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Enkelte af vores medlemmer er efter første boligplacering flyttet til København 
eller Aarhus for at få adgang til LGBT+ netværk. I de fleste af disse tilfælde har 
tilflytterkommunen accepteret at overtage integrationsforpligtelsen.

Øvrige henvendelser og
rådgivninger
Udover henvendelser fra de 30 nye asylansøgere i vores gruppe, har LGBT Asylum 
desuden gennem året via telefon, mail og Facebook/Messenger modtaget 265 
henvendelser fra fagprofessionelle, forskere, studerende, journalister og personer 
i udlandet, der har haft spørgsmål vedrørende LGBT+ asylansøgere eller -flygt-
ninge. 

Vi har modtaget 147 henvendelser fra LGBT+ personer uden for Danmark, der har 
efterspurgt rådgivning og hjælp. Heraf er 137 kommet fra LGBT+ personer uden 
for Schengen, der typisk har efterspurgt 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 eventuelt andre mulig-
heder for migration og henviser hvis muligt til organisationer i nærområdet, der kan 
yde støtte eller beskyttelse.

Af de internationale henvendelser er en del fra LGBT+ flygtninge, som er under 
beskyttelse af UNHCR – ofte i et naboland til det land, de er flygtet fra. Og det vil 
ofte sige i lande, hvor LGBT+ praksis er kriminaliseret. Disse henvendelser giver 
et billede af, at FN-systemet mange af disse steder ikke tager hånd om LGBT+ 
personer som en særligt udsat gruppe, der kan have brug for ekstra beskyttelse.

De fleste af sådanne henvendelser kommer fra Kenya, men vi har også modtaget 
henvendelser fra LGBT+ personer i Jordan, Libanon og Rusland, der har oplevet 
overgreb på trods af at være registreret hos UNHCR.
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UNHCR yder beskyttelse til asylansøgere og flygtninge i samarbejde med lokale 
myndigheder, men de henvendelser, vi får, inkluderer fortællinger om, at de lokale 
myndigheder i mange tilfælde ikke bidrager til et sikkerhedsnet for LGBT+ per-
soner, snarere tværtimod. Flere beretter for eksempel om homo- og transfobisk 
opførsel og overgreb fra politiets side. Yderligere modtager vi flere beretninger 
om, at medarbejdere hos UNHCR også opleves som homo- og transfobiske. Disse 
omstændigheder betyder, at LGBT+ flygtninge ofte ikke oplever beskyttelse og sik-
kerhed, men derimod diskrimination, trusler, fysisk og psykisk vold, udnyttelse og 
misbrug, mob violence, og ikke mindst politibrutalitet og -vold.

Hvad angår beskrivelser af livet i flygtningelejrene, har vi modtaget flest henven-
delser fra og om Kakuma-lejren i Kenya. Vi modtager her beretninger om en over-
fyldt og uhygiejnisk lejr, hvor sygdomme florerer. Asylansøgere og flygtninge sover 
på en tynd måtte, enten udenfor eller i et lille rum uden døre med 3-5 andre per-
soner, og er derfor i risiko for tyveri og overfald, både fra andre personer i lejren, 
men også fra den lokale befolkning. Det er altså ikke muligt at beskytte sig selv 
mod ubudne gæster, og dette farliggør LGBT+ personers situation yderligere. 
Forfølgelse og overgreb mod LGBT+ personer er således også et vilkår i flygt-
ningelejrene, hvor LGBT+ asylansøgere og flygtninge beretter om diskrimination, 
trusler, fysisk og psykisk vold, udnyttelse, afpresning og misbrug. 

Som en flygtning fra Rwanda har skrevet til os:
”I, as an LGBTIQ refugee and asylum seeker in Kenya, go through a lot. We are 
so much less privileged compared to other refugees. We are voiceless. The only 
hope has always been UNCHR and its implementing, but of recent we have been 
so much ignored. The fact that we are LGBTIQ asylum seekers and refugees in a 
country that criminalizes homosexuality is more worrying. We are abused, black-
mailed, raped, refused a chance to work due to the fact that Kenya doesn’t re-

cognize us, because it’s illegal to be gay or to belong to any homosexual related 
programs.”

Disse beretninger om manglende sikkerhed for LGBT+ flygtninge, der er registre-
ret hos UNHCR i de såkaldte nærområder, er i overensstemmelse med lignende 
historier, der indimellem formidles i forskellige internationale medier og på socia-
le medier. 

Endelig har vi også rådgivet og støttet LGBT+ asylansøgere, der er blevet udvist 
til oprindelseslandet eller Dublin-overført til andre lande. Hvis muligt har vi i så-
danne sager etableret kontakt til organisationer eller netværk, der har kunne tage 
imod og levere støtte i det givne land.
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”I, as an LGBTIQ refugee 
and asylum seeker in Kenya, 
go through a lot. We are so 
much less privileged compa-
red to other refugees. We 
are voiceless.”
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Året der gik
Et større sekretariat
Igen i år er vi glade for den støtte og bevilling, som vi har fået af Det Obelske 
Familiefond. Bevillingen har i 2019 muliggjort, at vi pr. 1. juni 2019 har ansat en 
sekretariatsleder på fuld tid og har organiseret os med et professionelt (ansat) se-
kretariat, som, udover sekretariatslederen, består af en administrativ koordinator, 
community organiser, international udviklingskonsulent, studentermedhjælper og 
universitetspraktikant. Stillingerne er en kombination af lønnede stillinger, lønne-
de stillinger med tilskud og frivillige stillinger. 

Det ansatte sekretariat har overtaget mange af de administrative og organisato-
riske arbejdsopgaver, som de frivillige har varetaget siden LGBT Asylums start i 
2012. Formålet er at understøtte de frivilliges arbejde med kerneopgaven og i 
koordinationsgrupperne, undgå udbrændthed blandt de frivillige samt fortsætte 
og udvikle vores aktiviteter for målgruppen.
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Tættere samarbejde 
med Sabaah, Trans-
Aktion og Copenhagen 
Pride/Copenhagen 
2021
Vi er blevet en del af kontorfællesskabet hos Happy Copenhagen, som vi har ud-
videt vores samarbejde med, og hvor vores ansatte har deres arbejdspladser. Såle 
-des har vi i det forgangne år fået et tættere samarbejde med Copenhagen Pride/
Copenhagen 2021. Ligeledes har vi udviklet vores samarbejde med Sabaah, som 
vi også indgår i kontorfællesskab med. I dette kontorfællesskab har vi eget kontor 
til bl.a. at afholde individuel sagsrådgivning samt café med køkken til at afholde 
vores sociale arrangementer som for eksempel lørdagsmøder og fredagscaféer. I 
oktober 2019 holdt vi en fælles housewarming med Sabaah og ser frem til yderlig- 
ere samarbejde i 2020.

Vi har også udviklet vores samarbejde med TransAktion. Vi har løbende sparring 
om udvikling af fælles initiativer og aktiviteter og deltager således også i hinan-
dens relevante aktiviteter og arrangementer. Det har i 2019 bl.a. betydet et tæt-
tere samarbejde omkring at afholde workshops for transkønnede og non-binære 
medlemmer i vores gruppe, og TransAktion har deltaget på vores summer camp 
samt efterårets refugees camp.

Undervisning og
oplæg 
Vi har i løbet af året undervist og holdt en del oplæg omhandlende livsvilkår for 
LGBT+ asylansøgere og -flygtninge.

Som eksempler kan vi nævne, at vi har deltaget i en temadag arrangeret af Røde 
Kors på Center Jelling, hvor vi holdt oplæg om, hvilke udfordringer der er for 
LGBT+ asylansøgere, og hvordan personalet bedst muligt kan støtte LGBT+ per-
soner i de danske asylcentre. På årets Pridekonference arrangeret af FIU-Ligestil-
ling bidrog vi med oplæg om LGBT+ flygtninge på arbejdsmarkedet, og ved Talk 
Town fortalte vi om LGBT+ asylansøgere og -flygtninges livsvilkår i Danmark, og 
hvordan det er at flygte fra sit oprindelsesland.

Vi har også besøgt Minoritetsstudier på Københavns Universitet, hvor vi som en 
del af de studerendes undervisning holdt oplæg om LGBT Asylum og LGBT+ 
asylansøgeres og -flygtninges situation.

Under Mix Copenhagen LGBTQ+ Film Festival holdt vi fire oplæg i relation til de 
respektive films temaer, bl.a. om at være på flugt på grund af sin kønsidentitet og 
seksuelle orientering.

Og så har vi deltaget i Winter Pride, Aarhus Pride og Copenhagen Pride Week 
med eget telt og afholdt forskellige events/debatter, bl.a. med temaer som (mang-
lende) beskyttelse af LGBT+ flygtninge, og hvordan det er at være ny i Danmark.
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Frivillige ildsjæle
Vi har en mangfoldig gruppe af dedikerede, idealistiske og ambitiøse frivillige. 
Mange af de frivillige har været med i LGBT Asylum siden starten i 2012, og det er 
kendetegnende for de frivillige, at de har en høj arbejdsmoral og solid faglighed 
i arbejdet. 

I 2019 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 su-
pervision og løbende sagssparring.

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 nær-
været og de sociale bånd, der knyttes i vores Queer-to-Queer-tilgang, er essentiel 
for medlemmernes trivsel. Som frivillig kontaktperson er man ikke bare en rådgi-
ver, man bliver ofte også en ven. 

Lørdagsmøder
I 2019 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. 40 del-
tagere. 

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 deltaget i 8. marts event på Kapelvej 44 og holdt 
støttefest i Bøssehuset.

I sommeren 2019 holdt vi for første gang en camp for alle i gruppen – både asyl-
aktivister, refugees og kontaktpersoner. Vi var på Lejrgården i Farsø i Nordjylland. 
Det var en succes med spændende workshops, dejligt samvær, bål, hjemmebagte 
morgenboller og hygge. Det er en årlig aktivitet, vi gerne vil fastholde.

Og så har vores LGBT Refugees gruppe været på forårs- og efterårscamp på kolo-
nien Bjerge Strand i Vestsjælland syd for Kalundborg. Ligesom sommerens camp 
var begge refugees camps en succes fuld af empowerment, samvær og glæde.
Vi afsluttede året med vores ”Multi Religious Holiday Event” for alle asylaktivister, 
refugees og frivillige.
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Aarhus-afdeling 
LGBT Asylums Aarhus-afdeling gik ind i 2019 med styrkende tiltag til at cementere 
den jyske indsats for organisationen: I starten af året mødtes kontaktpersonerne 
med Advokatkompagniets aarhusianske afdeling for både at etablere brugbar 
kontakt, men ligeledes også for at få direkte indsigt i det praktiske advokatarbej-
de i forbindelse med LGBT+ asylsager.

Den 1. maj bød muligheden sig for at holde et infomøde på Kvindemuseet om-
kring LGBT Asylums arbejde og mål til Aarhus Pride Warm Up som event-kon-
cept. Talsperson Leo Nasser og LGBT Refugee Parisa Mousavi gav indblik i deres 
personlige historier, hvor et lyttende publikum kunne spørge ind og erfare mere 
omkring vores indsatser. Endnu engang blev asylaktivister, refugees og kontakt-
personer i LGBT Asylum inviteret til at deltage i Aarhus Pride, som faldt d. 1. juni 
til stor festivitas, solskin og regnbuefarver ved Ridehuset. 

Den 25. juni blev der herefter fulgt op med et møde med sekretariatsleder Yanaba 
Mompremier Rymark Sankoh for at klarlægge indsatsområderne og behovene 
for LGBT Asylums arbejde i Aarhus. 2019 var også året for åbningen af det nye 
LGBT+HUS i Aarhus – et fælles hus til og for LGBT+ miljøet, som skal skabe for-
udsætningerne for et stærkere, sundere og mere samlet LGBT+ miljø i Smilets By. 
LGBT Asylum deltog til åbningsreceptionen d. 10. august og har sidenhen været 
i direkte dialog med LGBT+HUSET, som én af de forskellige organisationer, for-
eninger og foretagender, der figurerer under husets tag.

I slutningen af august blev der afholdt yderligere infomøder om LGBT Asylum for 
at få flere frivillige med i foreningen – og som glædeligt resultat blev kontaktper-
sonsgruppen forøget i det aarhusianske. 

Den 17. september deltog LGBT Asylum også blandt andre LGBT+ foreninger 
til det årlige ’Velkommen til Aarhus’ arrangement for interesserede LGBT+ per-
soner, der ønsker at få et overordnet indblik i, hvilke tiltag og tilbud, der gør sig 
gældende i frivilligarbejdet. Senere d. 21. september var Aarhus også rammen for 
LGBT Asylum lørdagsmøde, hvor repræsentanter fra Mellemfolkeligt Samvirke og 
LGBT+HUSET var inviteret til at fortælle om deres LGBT+ arbejde.

Den 28. september deltog LGBT Asylum til den første udgave af Talk Town Aarhus 
i samarbejde med TransAktion, hvor oplægget gav

 indsigt i transkønnede asylan-
søgeres oplevelser med det danske asylsystem. 
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Fortalermæssige
fokuspunkter 
I 2019 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 bidraget til fælles politiske 
udspil på tværs af LGBT+ miljøet og holdt oplæg eller arrangeret eller deltaget i 
debatter i forskellige sammenhænge. Og vi har afgivet høringssvar til Udlændinge-
styrelsens retningslinjer til asylcenteroperatører vedrørende LGBT+ asylansøgere.

I løbet af året har vi blandt andet gjort opmærksom på den forskelsbehandling, som 
LGBT+ flygtninge oplever i forbindelse med familiesammenføring med en partner, 
og vi har påpeget de negative virkninger og den usikkerhed, som det øgede politi-
ske fokus på midlertidighed giver for flygtninge. 

Vi har ligeledes haft et særligt fokus på, at danske myndigheder også skal huske 
LGBT+ flygtninge, når Danmark igen begynder at tage imod kvoteflygtninge via 
FN. LGBT+ flygtninge er nemlig typisk ikke i sikkerhed i de såkaldte nærområder, 
hvilket bekræftes både af historier, der når internationale medier og af de mange 
henvendelser om hjælp, som vi får fra LGBT+ flygtninge i de pågældende nærom-
råder. 

LGBT+ asylansøgere og -flygtninge, som er under beskyttelse af UNHCR, ofte i lan-
de der kriminaliserer LGBT+ personer, er i en særligt udsat situation. LGBT+ flygt-
ninge kan i disse lande ikke finde bolig eller beskæftigelse grundet kriminalisering 
og diskrimination, og mange ender med at være arbejds- og hjemløse og må ty 

til ekstremer for at overleve. Og mange oplever overgreb og manglende beskyt-
telse – også i flygtningelejre drevet af UNHCR eller andre organisationer. LGBT+ 
flygtninge i nærområderne befinder sig således på mange måder i samme situ-
ation som i oprindelseslandet, de er flygtet fra – bare i et fremmed land og med 
lange udsigter til muligheder for genbosætning.

I anledning af FN’s Flygtningedag d. 20. juni udsendte vi en række anbefa-
linger, der angiver nogle muligheder for at forbedre forholdene for LGBT+ 
asylansøgere og -flygtninge. Anbefalingerne er gengivet på de følgende sider.
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Beskyttelse og asyl
LGBT+ flygtninge er en udsat gruppe både i de såkaldte nærområder og i det 
danske asylsystem. LGBT Asylum anbefaler derfor, at:

• Danmark bør igen tage imod kvoteflygtninge via FN-systemet, og LGBT+ status 
bør i den forbindelse være ét at de kriterier, som kvoteflygtninge kan udvælges 
efter.

• Behandling af LGBT+ asylsager i Danmark bør styrkes. Det bør særligt indebæ-
re: 

• Øget anerkendelse af LGBT+ asylansøgere, der risikerer forfølgelse af ikke-stats-
lige aktører i deres oprindelsesland.

• En styrket LGBT+ kompetence hos Udlændingestyrelsen med øget forståelse 
for og anerkendelse af, at LGBT+ identitet og -praksis gøres på mange forskellige 
måder.

• Forholdene på asylcentre bør forbedres med fokus på sikkerhed og tryghed for 
LGBT+ personer, evt. med oprettelse af omsorgspladser for LGBT+ asylansøgere.

• Adgang til behandlinger for transkønnede asylansøgere bør forbedres.

Familiesammenføring
LGBT-flygtninge kommer oftest fra lande, hvor det ikke er muligt for par af samme 
køn at bo sammen. LGBT Asylum anbefaler derfor, at: 

• LGBT+ flygtninge bør sikres ligebehandling i forbindelse med familiesammen-
føring, således at LGBT+ par ikke skal leve op til samlivskravet, hvis samliv de facto 
ikke har været muligt i oprindelseslandet.
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Integration
LGBT+ flygtninge kan opleve særlige udsatheder og udfordringer i integrations-
fasen i Danmark. LGBT Asylum anbefaler derfor, at:

• Integrationsydelsen (pr. 1. januar 2020: selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen), 
hvis lave ydelser rammer enlige særligt hårdt, bør afskaffes.

• LGBT+ flygtninge bør boligplaceres i eller tæt på større byer (Aarhus og Køben-
havn) for adgang til LGBT+ netværk. 

• Muligheder for at flytte kommune bør forbedres for LGBT+ flygtninge, der er 
blevet boligplaceret langt væk fra storbyer.

• Der bør tages hensyn til LGBT+ identitet ved anvisning af midlertidig bolig, så 
LGBT+ flygtninge ikke henvises til at dele bolig med tilfældige andre flygtninge.

• Retten til at få anvist en egen permanent bolig bør genindføres.

• Man bør arbejde for en styrket forståelse for LGBT+ flygtninges særlige situation 
i den kommunale integrationsindsats.

Rådgivning og netværk
• Kvalificeret og målrettet rådgivning og sociale netværk har afgørende betydning 
for LGBT+ asylansøgeres og -flygtninges rettigheder, trivsel og integration. Man 
bør derfor sikre økonomisk understøttelse af rådgivning og netværk for LGBT+ 
asylansøgere og -flygtninge.
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Tak 
Stor tak til 
Det Obelske 
Familiefond 
 

Også stor tak til
AIDS-Fondet, Mellemrummet, Copenhagen Pride, IsTid, Jailhouse CPH, Club Ver-
satile, Bakken i Kødbyen, Vesterbro Drag Udlejningsservice, Bøssehuset, Normstor-
merne, Enhedslisten, Happy Copenhagen, Bedsteforældre for Asyl, Kvindelejren 
på Femø, DJ MoKristoo, Mix Copenhagen LGBTQ+ Film Festival, CPH:DOX, Talk 
Town, Out & About, Fødevarebanken, Aarhus Pride, Aks International Minorities 
Festival, Sabaah, DRC Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Trampo-
linhuset, EcoSparkles Biodegradable Glitter, Efter Uglen/Jolene Bar, Kvindemuseet i 
Danmark, Et Andet Sted, TransAktion, Copenhagen Jewish Film Festival, Basement 
CPH, Jacob Lindblad, Nicholas Myhring, Thomas Cato, Susanne Møller Nielsen, 
Mia Selin samt vores dygtige supervisorer, Carsten Jürgensen og Jacob Thorsen.

Fotos
Tom Vassva m.fl.
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Hjælp os med at 
hjælpe LGBT+ per-
soner 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 bankoverførsel.
Vores bankoplysninger er: Reg. nr. 8401 Konto nr. 0001192907  
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