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Forord 
Ligesom i resten af verden har 2020 for LGBT Asylum været et år præ-
get af corona-pandemiens konsekvenser.

Vores medlemmer har været særligt sårbare og udsatte. De er blevet 
yderligere isolerede og deres liv endnu mere ensomme og håbløse.
 
Vi har i det forgangne år tilpasset vores indsatser og aktiviteter efter 
vores medlemmers behov og de gældende retningslinjer/restriktioner 
i relation til COVID-19. Vi har navigeret i en virkelighed, som i den 
grad har udfordret vores medlemmers mentale trivsel, vores fælles-
skab og organisatoriske sammenhængskraft. 

På side 23 uddyber vi corona-pandemiens konsekvenser for vores 
medlemmer og organisation.

2020 har været et særdeles travlt år for LGBT Asylum. På trods af coro-
na-pandemien har vi formået at fastholde en del af vores sociale aktivi-
teter med vores medlemmer. Vi har bl.a. været på camps både sommer 
og efterår, mødtes i udendørs-klynge-grupper i Aarhus og København, 
afholdt online-bingo og virtuel musikquiz og været i biografen til Mix 
Film Festival.

Vores professionaliseringsproces fortsætter, og vi har intensiveret 
vores strategiske arbejde for at komme på finansloven. Formålet er 
at sikre driften af et ansat sekretariat, der kan understøtte de frivil-
liges arbejde med kerneopgaven og i koordinationsgrupperne, undgå 
udbrændthed blandt de frivillige samt fortsætte og udvikle vores ind-
satser for målgruppen. 

Det lykkedes desværre ikke at komme på finansloven i 2020. Til gen-

gæld har vi opbygget flere værdifulde relationer til både kommunal- og 
folketingspolitikere og udbygget vores fortaleraktiviteter i forhold til 
det politiske niveau. Vi kæmper videre for en fremtidig statslig finan-
siering af indsatser, rådgivning og støtte for LGBT+ asylansøgere og 
-flygtninge i Danmark.

Vi har også arbejdet hårdt for at etablere nye fondssamarbejder, og 
i dette arbejde har vi udvidet vores samarbejdsrelationer med andre 
aktører til at blive en del af forskellige (fonds)projekter.

Vi har i 2020 modtaget støtte fra Det Obelske Familiefond, som har 
muliggjort, at vi kan fortsætte og udvikle vores aktiviteter. Se afsnittet 
om funding, s. 23

Vi har fortsat arbejdet med at udvikle vores bidragsyderstrategi og har 
fra januar 2021 ansat en organisationsmedarbejder 5 timer ugentlig til 
at varetage og udvikle arbejdet med donationer fra private bidragsydere. 
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! 
Ultimo 2020 har vi 95 private bidragsydere, der fast giver et månedligt 
bidrag til LGBT Asylum.

Vores nye hjemmeside blev lanceret i starten af 2020. Fokus for hjem-
mesiden var at skabe overblik for folk, der ønsker at vide mere om 
LGBT Asylum og støtte os, hvilket vi kom godt i mål med. Arbejdet 
med videreudvikling af hjemmesiden vil fortsætte i 2021 og 2022.

Vi har fortsat vores gode samarbejde med andre organisationer og rele-
vante myndigheder. Særligt vores samarbejde med Røde Kors’ Center 
Jelling er blevet udbygget. Vi har stillet politisk forslag om at forbedre 
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indkvarteringen af LGBT+ personer i det danske asylsystem og helt 
konkret i Center Jelling. 

Ligeledes er samarbejdet med andre LGBT+ organisationer blevet 
yderligere funderet. Særligt omkring aktiviteter, der er en del af pro-
grammet for World Pride 2021/EuroGames2021, der afholdes i Køben-
havn og Malmø i august 2021. Se s. 25 for yderligere info.

Og så har vi til Copenhagen Pride modtaget Årets Laks 2020 af LGBT+ 
Danmark. Tusind tak for anerkendelsen.

Vi har fra starten af 2020 været medlem af Netværk for Socialt Ansvar i 
Fonden for Socialt Ansvar og er i slutningen af året blevet optaget som 
medlem i RådgivningsDanmark, hvor vi i 2021 opstarter et akkredite-
ringsforløb med det formål, at vores rådgivning kan blive akkrediteret.

Læs uddrag af begrundelsen for modtagelsen af 
prisen på næste side



Uddrag af begrundelsen:
”(…) Begrundelsen for, at vi i LGBT+ Danmark giver LGBT Asylum prisen, er, at LGBT+-flygtninge og asylansøgere er en af de mest over-
sete grupper i samfundet. Det danske asylsystem er langt fra LGBT+-kompetent. Her sidder LGBT Asylum klar til at hjælpe LGBT+-asyl-
ansøgerne med rådgivning og hjælp til at køre deres sag. Samtidig skaber LGBT Asylum et særligt rum for sociale aktiviteter og skabelse 
af netværk langt væk fra den utrygge hverdag på Danmarks asylcentre.

Med den nye hjemsendelsesstyrelse og de politiske vinde vi oplever i dag, mener vi i LGBT+ Danmark at forholdene for asylansøgere i Dan-
mark generelt er under al kritik. Særligt for LGBT+-personer. Ude på landets asylcentre sidder der mange der bryder med normer for køn 
og seksualitet. De skal både kæmpe med det danske asylsystem som alle andre asylansøgere og samtidig bevise hvorfor deres seksualitet 
og/eller kønsidentitet gør dem sårbare nok til at få asyl. 

Staten burde i virkeligheden løfte opgaven med at støtte, hjælpe og rådgive LGBT+-asylansøgere med at køre deres sag. Virkeligheden er 
dog en helt anden. LGBT Asylum arbejder mod alle odds utrætteligt for at være der for LGBT+-personer i asylsystemet. 
En udvisning vil for LGBT+-asylansøgerne betyde, at de bliver sat i en ekstremt farlig situation. I værste fald bliver de dræbt eller fængs-
let i hjemlandet efter udvisningen, alene på baggrund af deres kønsidentitet eller seksualitet. Det er slet ikke usandsynligt, men ekstremt 
ubehageligt at tænke på. 

Derfor er LGBT Asylums arbejde så ekstremt vigtigt. Samtidig er det de her helt ufattelige vilkår, der gør, at der lægger et kæmpestort an-
svar på LGBT Asylums skuldre – et ansvar, der også er hårdt for de frivillige, som arbejder side og side med asylansøgere der kommer med 
meget svære skæbner, barske historier og en utryg fremtid hvor de er prisgivet det danske asylsystem. Det er en opgave, organisationen 
alligevel konstant løfter. Det skaber fremdrift på området og er utroligt sejt, prisværdigt og grunden til, at LGBT+ Danmark har valgt at 
give LGBT Asylum Årets Laks 2020. 

I LGBT Asylum har I i de seneste år sat området på dagsordenen i dansk politik og ikke mindst hjulpet mange LGBT+-asylansøgere med 
at overskue og komme igennem den danske asylproces. Det er meget imponerende, at I som indtil for nyligt frivilligt drevet organisation 
har formået at løfte problemstillingen på så mange måder, selvom kampen er hård og langt fra slut endnu. (…)”
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Formål, indsats og principper 
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT+ personer: Asylansøgere, flygt-
ninge, 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 
psykosocialt 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 dags-
orden. 

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 ejer-
skab og indflydelse på foreningens arbejde og deres egen tilværelse. 
Det betyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere asylaktivister og refu-
gees i så mange beslutninger og processer som muligt. 

I LGBT Asylum har alle ret til selvidentifikation i forhold til deres køn 
og seksualitet.

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 2020 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, efteruddan-
nelse og sociale arrangementer. Alle frivillige har gennemgået vores 
introduktionsuddannelse, ligesom alle tilbydes supervision og løbende 
sagssparring.

Der er godt 40 frivillige i LGBT Asylum, og de yder en uvurderlig ind-
sats, 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 kontaktperson er man ikke bare en rådgiver, man bliver ofte 
også en ven. 
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Bestyrelsen
Anne Sophie Parsons, cand.mag. i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet, projektleder og fundraiser
Ignacio Fabian Costa (suppleant), kemiingeniør, Clean Fuels, Haldor Topsøe A/S
Leo Nasser (forperson), sundheds- og omsorgspraktikvejleder
Mads Ted Drud-Jensen, sociolog, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, DRC Dansk Flygtningehjælp
Maria Emilie Kortenbach (næstforperson), jurastuderende på Københavns Universitet, stud.jur. i Ligebehandlingsafdelingen, Institut for 
Menneskerettigheder
Michael Maxen Pedersen, cand.psych.aut., psykolog i Den Tværfaglige Supportfunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningen område Vester-
bro, Valby og Kgs. Enghave, Københavns Kommune
Michael Nebeling Petersen (kasserer), ph.d. i kønsforskning, lektor på Center, Køn & Forskellighed, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Københavns Universitet
Mikkel Langer (suppleant), cand.soc., konsulent på KEA – Københavns Erhvervsakademi
Morten De Castro, ansat i Københavns Kommune 
Nicolai Pharao, ph.d., lektor i fonetik, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Købehavns Universitet
Sigrid Bjerre Andersen, politisk rådgiver i Globalt Fokus

Ansatte
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, sekretariatsleder
Qwin Werle, community organiser
Fombu Asaha, international udviklingskonsulent
Johnni Maarup Andersen, organisationsmedarbejder med ansvar for bidragsyderstrategien
Universitetspraktikanter
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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 lø-
bende, og sammen med resten af gruppen holder vi tre årlige 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 
med særligt fokus på at udvikle vores queer-to-queer mentornetværk.

Kontaktperson-gruppen består af alle de frivillige kontaktperso-
ner for asylansøgere i LGBT Asylum. KP-gruppen varetager asylråd-
givningen og fungerer som bindeled mellem asylansøgere og vores or-
ganisation. I LGBT Asylum kalder vi asylansøgere for asylaktivister, og 
alle asylaktivister tilknyttes to faste kontaktpersoner. Endvidere orga-
niserer KP-gruppen diverse sociale aktiviteter såsom vores månedlige 
community dinners, workshops og tre årlige camps. KP-gruppen mø-
des fast en gang om måneden, hvor der blandt andet er sagsgennem-
gang 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 supervi-

sion i grupper samt krisesupervision ved professionelle supervisorer. 
Endvidere arrangerer vi efteruddannelse i form af fagligt relevante op-
læg til fyraftensmøder og seminarer for organisationens medlemmer. 
Det sidste ben, vi arbejder ud fra, er at arrangere sociale arrangemen-
ter, hvor vi i mere uformel form møder hinanden og styrker fællesska-
ber. Det kan f.eks. være at mødes til sociale aktiviteter som fest eller 
picnic. 

Endvidere har trivselsgruppen til mål løbende at sørge for medlem-
mers 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 op-
mærksom på supervision, gøre opmærksom på LGBT Asylums aftaler 
som safer spaces-aftalerne samt vores beskrivelser af roller, proce-
durer og forpligtelser. Yderligere er gruppen til rådighed for trivsels-
samtaler med ansatte medarbejdere.

Koordinationsgruppen for eksterne samarbejder og aktivister 
koordinerer kontakt til eksterne parter såsom myndigheder, organisa-
tioner og ressourcepersoner. Vi har således ansvaret for løbende sam-
arbejder, og vi deltager eksempelvis til møder i Udlændingestyrelsens 
Asylforum og DRC Dansk Flygtningehjælps Asylnetværk. Vi deltager 
i flere forskellige arbejdsgrupper med eksterne samarbejdspartnere 
og organisationer inden for LGBT+, asyl-, flygtninge- og integrations-
området. Både nationalt og internationalt. I samarbejde med kom-
munikationsgruppen står vi også for at arrangere eller afholde oplæg, 
workshops og undervisning.
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Koordinationsgruppen for kommunikation & fundraising 
varetager overordnet LGBT Asylums eksterne kommunikation og fun-
draising. Vi laver fortaler- og pressearbejde, ligesom vi varetager kon-
takten til politiske aktører af relevans for vores arbejde. LGBT Asylums 
talspersoner, der udtaler sig på vegne af organisationen, hører til i den-
ne gruppe. Gruppen står for at drive LGBT Asylums Facebook, Insta-
gram, LinkedIn, Twitter og hjemmeside og udarbejder nyhedsbreve og 
årsberetninger. I samarbejde med koordinationsgruppen for eksterne 
samarbejder er denne gruppe ansvarlig for taler, oplæg osv. i forhold 
til eksterne arrangementer. Gruppen står for implementering af over-
ordnet fundraisingstrategi samt kontakt til fonde o.l., ligesom den ud-
arbejder ansøgninger og afrapporteringer.

Koordinationsgruppen 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 prin-
cip om alsidig og mangfoldig rekruttering. Desuden planlægger den 
videreuddannelse af frivillige og arbejder tæt sammen med koordina-
tionsgruppen for trivsel og udvikling. 

Sekretariatet varetager en lang række forskellige opgaver af admi-
nistrativ 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 tildelt kontaktpersoner. 
Foreningens økonomi styres også fra sekretariatet ved foreningens 
kasserer. Budgetter og økonomisk overblik skabes ofte i samarbejde 
med fundraiserne i koordinationsgruppen for kommunikation & fun-
draising. Sekretariatet inviterer til sociale aktiviteter, indkalder til 
kontaktpersonsmøder og refugees-møder og organiserer og struktu-
rerer bestyrelsesmøder. Årshjulet udarbejdes af sekretariatet, og det 
er sekretariatet, der har det samlede overblik over organisationens 
aktiviteter og indsatser. Problematikker, der falder uden for de øvri-

ge koordinationsgruppers arbejde, finder sekretariatet løsningsudkast 
til og lægger det op til bestyrelsen. Og så løser det tusindvis af andre 
opgaver, der opstår i dagligdagen. Sekretariatslederen repræsenterer 
desuden LGBT Asylum i eksterne sammenhænge i samarbejde med de 
relevante koordinationsgrupper.   

LGBT Asylums målgruppe 
LGBT Asylums målgruppe er LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygt-
ninge, som er en særlig sårbar eller udsat gruppe blandt asylansøge-
re 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 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 oprindelseslandet. Mange har 
oplevet familien som voldelig. Mange er blevet truet med drab, nogle 
er forsøgt dræbt, mens flere er blevet tvangsgift pga. deres homosek-
sualitet. 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 in-
ternaliserer 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 systematisk voldtægt i form af såkaldt ”correction rape” 





17

(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 syste-
matisk vold og forfølgelse fra lokalsamfund og/eller 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 oprindelseslandet. 
Som asylansøger i Danmark placeres man i asylcentre, mens ens sag 
behandles 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 langt væk fra de større byer. Hvis man får asyl og op-
når 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 oprindelsesland. Hvis dette 
ikke er muligt, kan man ende på gaden eller i de såkaldte udrejse- eller 
hjemrejsecentre. 

Nøgletal – asylansøgere og -afgørel-
ser samt flygtninge i gruppen
I LGBT Asylum har vi støttet LGBT+ asylansøgere og -flygtninge siden 
2012. Siden starten af 2013 har vi registreret særligt vores asyl-
relaterede arbejde i vores database. I det følgende opsummerer vi 
kort udviklingen siden 2013 og redegør for status i 2020.

Asylansøgere og asylsager 2013-2020

Antal
Siden starten af 2013 og frem til slutningen af 2020 har vi registreret 
426 LGBT+ asylsager i vores database. Det tal dækker over LGBT+ 

asylansøgere, der har søgt asyl i Danmark, og som har været en del af – 
eller været i kontakt med – vores gruppe. Det dækker således ikke alle 
LGBT+ asylansøgere, der har søgt asyl i Danmark i perioden.
Tilgangen af nye asylansøgere til vores gruppe har i grove træk fulgt 
udviklingen i de overordnede asyltal i Danmark, om end antallet af nye 
pr. år har ligget stabilt siden 2018. I 2015 og 2016 modtog vi begge år 
omkring 70 asylansøgere, hvor antallet har ligget stabilt omkring 30 
nye asylansøgere pr. år i perioden 2018-2020.

Oprindelseslande
Asylansøgerne i vores gruppe er kommet fra mange lande over hele 
verden. De 10 oftest forekommende oprindelseslande har i nævnte 
rækkefølge været Uganda, Iran, Nigeria, Afghanistan, Irak, Cameroun, 
Syrien, Marokko, Ghana og Pakistan. 

Der er flere i vores gruppe fra Syrien, end placeringen på listen indi-
kerer, men da de typisk har fået asyl med henvisning til borgerkrigen 
i Syrien, fremgår deres asylsager oftest ikke i vores sagsstatistik. Vi 
bliver desuden jævnligt spurgt til vores erfaring med LGBT+ asylansø-
gere fra Rusland, og vi har siden 2013 været inde over 9 LGBT+ asylsa-
ger, hvor ansøgeren kommer fra Rusland (inkl. Tjetjenien).

Køn
Knap tre ud af fire har identificeret sig som mænd (cis/trans) og godt 
en fjerdedel har identificeret sig som kvinder (cis/trans). Godt syv pro-
cent har identificeret sig som transkønnede. Knap to procent er regi-
streret som ”andet” (eks. interkønnet eller non-binær).

Afgørelser
Ser vi på afgørelser, har 45 fået asyl i Udlændingestyrelsen, 42 har fået 
asyl i Flygtningenævnet, og 8 har fået asyl i Flygtningenævnet efter en 
imødekommet anmodning om genoptagelse af sagen. Disse tal skal ta-
ges med forbehold for manglende registreringer i vores system, og kan 
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derfor primært læses som en indikation af fordelingen af de positive 
afgørelser ift. instanser. Vi ser altså, at under halvdelen af de LGBT+ 
asylsager, vi er inde over, ender med asyl hos Udlændingestyrelsen, 
som er første behandlingsinstans, og størstedelen således først opnår 
asyl i forbindelse med appelsagen i Flygtningenævnet eller endda efter 
genoptagelse af en ellers afsluttet og afvist sag. Det skal her nævnes, at 
vi i LGBT Asylum i en del tilfælde først kommer ind over sagerne, efter 
de er blevet afvist af Udlændingestyrelsen.

Kønsfordelingen blandt dem, der har fået asyl, afspejler kønsfordelin-
gen for den samlede gruppe. De oftest forekommende oprindelseslan-
de blandt dem, der har fået asyl, er Uganda, Iran, Afghanistan og Irak. 
Anerkendelsesprocenten blandt de største nationalitetsgrupper er hø-
jest for personer fra Iran og Afghanistan, hvor vi de senere år har set et 
markant fald i anerkendelsesprocenten for personer fra Uganda. Igen 
fremgår personer fra Syrien oftest ikke i statistikken her, da de oftest 
har fået asyl med henvisning til borgerkrigen, og en del er først blevet 
en del af vores gruppe, efter de har fået asyl.

Boligplacering
Vi har ikke stringent registrering af boligplaceringskommune for de 
LGBT+ asylansøgere, der har fået asyl i Danmark. Men vi har registre-
ret boligplacering i kommuner over hele landet, og vi ser en tendens 
til, at en del LGBT+ flygtninge er blevet boligplaceret i kommuner i 
Region Hovedstaden.

2020
I 2020 er 28 nye asylansøgere blevet en del af LGBT Asylum – heraf 
kommer halvdelen fra fire lande: Uganda, Nigeria, Iran og Rusland. 
Der er pt. 39 medlemmer af LGBT Asylum med aktive asylsager. De 
kommer fra 18 forskellige lande. 

I 2020 er der fem medlemmer af vores gruppe, der har fået asyl i Dan-
mark. Blot en har fået asyl af Udlændingestyrelsen, mens fire har fået 
asyl via deres appelsag i Flygtningenævnet – heraf en efter genoptagel-
se af sagen. To har fået afslag af Udlændingestyrelsen og seks har fået 
afslag i Flygtningenævnet. Vi har således oplevet en anerkendelsespro-
cent på 45 i 2020. 

Flygtningenævnet opgør i et notat, som vi har fået aktindsigt i, at de i 
perioden 01.01.2020 – 26.11.2020 har truffet afgørelse i 20 sager, hvor 
seksuel orientering eller kønsidentitet har været en del af asylmotivet. 
Af de 20 sager er 18 blevet afvist, og to har fået asyl. Dette indikerer 
dels, at der er en del LGBT+ asylsager, som LGBT Asylum ikke er inde 
over, og dels, at anerkendelsesprocenten er lavere i de sager, hvor vi 
ikke yder rådgivning.

Vi har pt. 87 LGBT+ flygtninge, der har fået asyl i Danmark, på vores 
kontaktliste.

Endelig har vi i 2020 ydet rådgivning til 158 LGBT+ personer uden for 
Danmark, som har skrevet til LGBT Asylum for hjælp og rådgivning – 
det drejer sig oftest om LGBT+ personer, der er i fare i sit hjemland, 
eller som befinder sig i et såkaldt nærområde. De hyppigst forekom-
mende lande, som sådanne henvendelser er kommet fra, er Tyrkiet, 
Marokko, Rusland, Pakistan, Uganda, Libanon, Kenya, Etiopien og 
Nigeria.
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Året der gik
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Funding
Igen i år er vi glade for den støtte og bevilling, som vi har fået af Det 
Obelske Familiefond. Bevillingen fra Det Obelske Familiefond er helt 
afgørende for at fastholde vores rådgivningstilbud og sociale netværk-
saktiviteter.

Vi har i 2020 også modtaget støtte fra Oak Foundation i form af en be-
villing fra fondens akutpulje i forbindelse med corona-pandemien. Vi 
håber i de kommende år at udvikle vores samarbejde med Oak Foun-
dation og Oak Foundation Denmark.

I 2020 har vi ligeledes søgt og fået bevilget §18 midler i Aarhus samt 
bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen og CISU (Civilsamfund i Ud-
vikling), som vi også er blevet medlem af. Disse midler udmøntes i 
2021, og vores håb er, at vi også fremadrettet kan få tildelt statslige 
bevillinger.

Igennem det sidste år har vi videreudviklet vores fundraisingstrategi 
og udbygger i de(t) kommende år vores strategiske fundraising-akti-
viteter.

Corona-pandemi
– trivsel og indsatser
Det har været et udfordrende år, hvor vores medlemmer har været og 
fortsat er meget pressede. De er utrygge og er blevet endnu mere iso-
lerede og ensomme, og flere er re-traumatiserede, og depressioner og 
angst er forværret. 

I starten af pandemien blev asylsager sat på hold, og aftalte møder i 
Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet blev udskudt på ubestemt 
tid, og aktiviteter i asylcentrene blev lukket ned. Flere af vores med-
lemmer, som har asyl i Danmark, mistede deres arbejde, og sprogun-
dervisning på sprogskolerne blev aflyst. Vores fysiske møder og sociale 
aktiviteter, som har afgørende betydning for vores medlemmers psyki-
ske og fysiske trivsel, blev også aflyst.

Pga. corona-pandemien har vi i 2020 været nødsaget til at reorgani-
sere de fleste af vores aktiviteter. Vi har nedskaleret de fysiske socia-
le aktiviteter, og afholdt hvad der har været muligt i forhold til coro-
na-restriktioner. I første runde af landets nedlukning (forår/sommer) 
afprøvede vi forskellige online/virtuelle løsninger som afholdelse af 
møder og aktiviteter via bl.a. Zoom. 

En stor del af vores medlemmer har ikke haft hverken mentale, sociale 
eller digitale ressourcer til at deltage i vores sociale aktiviteter og mø-
der virtuelt. Derfor omlagde vi i løbet af sommeren og efteråret vores 
aktiviteter til at mødes fysisk i mindre grupper med deltagelse af det 
antal, som var muligt i forhold til de gældende restriktioner. Det har 
fungeret godt, og både asylaktivister, refugees og de frivillige har pro-
fiteret af den tætte kontakt i de mindre grupper. 

Dog har hele gruppen/organisationen i løbet af året været udfordret 
på ikke at kunne mødes alle sammen på én gang til flere af vores akti-
viteter. Vi har været heldige, at vi har kunne afholde både sommer- og 
efterårscamp. Det er aktiviteter, som hele gruppen nyder godt af, og 
som har enorm betydning for vores medlemmers trivsel. I 2020 var vi 
på kolonierne Nora Mortensens Minde og Bjerge Strand, og ligesom 
sidste år var weekenderne fyldt med glædeligt samvær og spændende 
workshops samt bål, hjemmebagte morgenboller og dejlig mad.
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Kontaktpersonerne har på trods af corona-restriktioner fastholdt deres 
tætte støtte og rådgivning til vores medlemmer og afholdt individuelle 
samtaler, både rundt i landet og på asylcentrene samt online eller over 
telefon. Sekretariatslederen har i samarbejde med de frivillige haft 
stort fokus på trivslen og sammenhængskraften i organisationen som 
helhed. Vi har således også arbejdet med stress, belastning og trivsel 
for de frivillige for at undgå udbrændthed blandt kontaktpersonerne. 
Vores erfaringer fra 2020 vil afspejle sig i vores indsatser og aktivite-
ter i 2021. Vi har bl.a. fokuseret og tilpasset vores sociale aktiviteter 
til målgruppens behov under corona-pandemien, og i frivilliggruppen 
har vi i vores årshjul implementeret digitale løsninger, som optimerer 
organisationens sammenhængskraft.

Samarbejde med andre LGBT+ 
organisationer og om World Pride 
2021/EuroGames 2021
I 2020 er vores samarbejde med andre LGBT+ organisationer blevet 
yderligere funderet. Således deler vi fortsat lokalefællesskab med Sa-
baah, hvor vi afholder sagsmøder og sociale aktiviteter i København. 
I Aarhus er vi fortsat en del af LGBT+HUSET, hvor vi også afholder 
aktiviteter – og endelig er vi fortsat en del af kontorfællesskabet hos 
Happy Copenhagen, hvor de ansatte har deres arbejdspladser. 

Dette samarbejde er bl.a. resulteret i, at vi er del af programmet for 
World Pride 2021/EuroGames 2021, som afholdes i København og 
Malmø i august 2021. I løbet af 2020 har vi derfor indgået i forskellige 
arbejdsgrupper og i samarbejde med bl.a. Freemuse og Union afhol-
der vi et Cultural Event ”Asylum, Art and Action”, hvor flere af vores 
medlemmer skal optræde og præsentere deres kunst. Derudover er vi 

med til at planlægge Refugees, Borders and Immigration Summit med 
fokus på asyl- og integrationsprocessen og menneskerettigheder.
Ligeledes startede vi i 2020 et samarbejde med flere LGBT+ organisa-
tioner om en høringsrække, der op til World Pride 2021/EuroGames 
2021 skal sætte fokus på LGBT+ rettigheder – herunder LGBT+ flygt-
ninge og asylsystemet. Udover LGBT Asylum er det Sabaah, LGBT+ 
Danmark, LGBT+ Ungdom, Intersex Danmark, Copenhagen Pride og 
Copenhagen 2021. 

Og så samarbejder vi fortsat tæt med AIDS-Fondet og TransAktion.

Oplæg og formidling
Vi har i 2020 afholdt oplæg og paneldebatter (ligesom vi har været 
inviteret til at deltage i flere debatter) om LGBT+ asylansøgeres og 
LGBT+ flygtninges livsvilkår. Både nationalt og internationalt, fysisk 
og virtuelt. 

Som eksempel kan nævnes, at vi til Winter Pride bidrog med en pa-
neldebat om, hvordan det kan opleves at have en usikker fremtid som 
LGBT+ flygtning i Danmark. Og til Copenhagen Pride afholdt vi bl.a. 
workshoppen ”How do you prove you’re gay?” baseret på LGBT+ asyl-
ansøgeres erfaringer i asylsystemet og paneldebatter om LGBT+ flygt-
ninge på flugt samt om diskrimination i LGBT+ miljøet. Derudover 
har vi været værter i Pride Studio – med deltagelse af flere af vores 
medlemmer, som gennem hele 2020 har bidraget med artikler til Pri-
de Magazine.

Vi deltog også i Nørrebro Pride med synliggørelse af nogle af vores 
budskaber. Vi har haft debatindlæg i Altinget og Politiken (sidstnævn-
te sammen med andre organisationer) og deltaget i radio- og podcast 
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interviews.Derudover har vi haft kampagnesamarbejde med DRC 
Dansk Flygtningehjælp og er del af en handlingsplan mod etnisk dis-
krimination om hvilken, vi har indgået et kampagnesamarbejde med 
bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke, Mino Danmark, Sabaah, Afro Danish 
Collective, Nalik og Amnesty International.

I starten af 2020 deltog vi sammen med de andre nordiske LGBT+ 
organisationer i en to-dages workshop arrangeret af Nordisk Minister-
råd. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en rapport med organisa-
tionernes input – og vi var medunderskrivere på et statement til de 
nordiske regeringer om LGBT+ rettigheder.

Fortalermæssige fokuspunkter 
I 2020 har vi som i de forgangne år haft møder med flere politikere, 
folketingsmedlemmer og medlemmer af Københavns Borgerrepræ-
sentation og deltaget i møder og receptioner afholdt af ligestillingsmi-
nisteren. Vi har bidraget til fælles politiske udspil på tværs af LGBT+ 
miljøet og holdt oplæg eller arrangeret eller deltaget i debatter i for-
skellige sammenhænge. Og vi har til en fælles UPR-rapport med andre 
NGO’er leveret bidrag om praksis i LGBT+ asylsager og i forbindelse 
med familiesammenføring for LGBT+ flygtninge.

Vi har i vores fortaleraktiviteter fortsat haft fokus på praksis i LGBT+ 
asylsager – herunder behovet for øget anerkendelse af LGBT+ asylan-
søgere, der risikerer forfølgelse af ikke-statslige aktører i deres oprin-
delsesland samt for styrket LGBT+ kompetence hos Udlændingesty-
relsen og Flygtningenævnet med øget forståelse for og anerkendelse 
af, at LGBT+ identitet og -praksis gøres på mange forskellige måder. 
Endvidere har vi fokuseret på mulighederne for at forbedre forhold for 
LGBT+ asylansøgere på asylcentrene.

Vi har på baggrund af en analyse af de mange internationale henven-
delser, som vi får fra LGBT+ personer rundt om i verden, der ønsker 
hjælp, udgivet en rapport om de usikre forhold for LGBT+ flygtninge i 
de såkaldte nærområder. Forhold som vi har rejst politisk. Dels i for-
bindelse med, at Danmark igen er begyndt at modtage kvoteflygtninge 
via FN’s genbosætningsprogram. Og dels i relation til regeringens for-
slag om at flytte asylbehandlingen ud af Danmark og til et tredjeland.
Endelig har vi haft fokus på forhold for LGBT+ flygtninge, der har asyl 
i Danmark. Dels har vi fokuseret på de negative konsekvenser af det 
politiske fokus på, at flygtninges ophold i Danmark skal være midlerti-
digt, og på det pres, som Udlændingestyrelsens interviews i forbindel-
se med forlængelse af opholdstilladelse skaber. Dels har vi fokuseret 
på at skabe opmærksomhed på, hvordan corona-pandemien har ramt 
LGBT+ flygtninge særligt hårdt.
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Tak 

Stor tak til 
Det Obelske Familiefond og
Oak Foundation
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Også stor tak til
AIDS-Fondet, Copenhagen Pride, Cosy Bar, DRC Dansk Flygtningehjælp, 
Fødevarebanken, G*A*Y Copenhagen, Happy Copenhagen, Jailhouse 
CPH, KissKiss, KØN – Gender Museum Denmark, Masken Bar, Mix 
Copenhagen LGBTQ+ Film Festival, Nakke Festival, Sabaah, Samsøe 
Samsøe, Talk Town, Trampolinhuset, TransAktion, Zendesk, Carsten 
Jürgensen, Jacob Lindblad, Mia Selin, Nicholas Myhring, 
Sebastian Soelberg, Susanne Møller Nielsen og Thomas Cato.

Og en særlig tak til
Alle jer som støtter os med månedlige bidrag og enkeltdonationer.
I betyder alverden.

Fotos
Thomas Cato og aktivister i LGBT Asylum.
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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 proble-
mer og afslag på asyl på grund af manglende viden om LGBT+ pro-
blematikker. 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 ban-
koverførsel. Vores bankoplysninger er: Reg. nr. 8401 Konto 
nr. 0001192907  

Tusind tak!





35



www.lgbtasylum.dk


