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Forord

For LGBT Asylum har 2021 ligesom 2020 fortsat været et 
udfordrende år præget af corona-pandemiens konsekvenser. 
Selvom det danske samfund og verdenen åbnede mere og mere 
op i løbet af året, så har pandemien fortsat sat sine tydelige 
spor blandt vores medlemmer. De har været utrygge, ensomme 
og levet isoleret i asylcentrene, eller hvor de er boligplaceret 
rundt om i landet. 

De fleste af vores medlemmer har i det forgangne år  kæmpet 
med re-traumatisering, mistrivsel og forværret mental sund-
hed. Det har været positivt, at vi i løbet af året har kunne 
mødes til fælles online aktiviteter samt fysisk, både i mindre 
klyngegrupper og som samlet gruppe. Vi har bl.a. nydt at  
være sammen på koloniophold, og i slutningen af året startede 
vores refugee-gruppe et bogprojekt: Writing and Recovery. Læs 
mere om vores psykosociale netværksaktiviteter på side 34.

2021 har som tidligere år været travlt for LGBT Asylum, og  
på trods af corona-pandemiens skygge har vi også særdeles 
gode nyheder.

Vi har i samarbejde med Røde Kors og Udlændinge styrelsen 
sikret allokerede LGBT+ asylcenter pladser, og vi fortsætter 
også vores gode samarbejde med Det Obelske Familiefond, 
hvorfra vi har modtaget fornyet funding fra 2022. Fundingen 
muliggør, at vi kan fortsætte og udvikle vores aktiviteter med 
fokus på at øge vores medlemmers tryghed, trivsel og mentale 
sundhed. Støtten fra Det Obelske Familiefond resulterer bl.a. 
i, at vi kan udvikle og implementere et nyt mentorprogram for 
LGBT+ flygtninge. Støtten dækker også, at vi får en ekstern 
evaluering af vores indsatser, samt at vi indgår en proces med 
RådgivningsDanmark om at få vores rådgivning akkrediteret. 
Herudover har vi opnået statslig finansiering fra SSA-midler i 
en 4-årig periode. Se afsnittet om funding på side 32. 

Udover vores kerneaktiviteter – sagsrådgivning og psykosociale 
netværksaktiviteter og støtte til LGBT+ asylansøgere og flygt-
ninge – har 2021 været præget af WorldPride & EuroGames, 
som har været afholdt i København og Malmö. Vi har i men-
neskerettighedsprogrammet under WorldPride bidraget med 
flere aktiviteter, særligt vil vi fremhæve vores kultur- og men-
neskerettighedsevent, Asylum, Art and Action, som vi afholdt 
i samarbejde med Freemuse, Union og Copenhagen2021. Her 
optrådte flere af vores medlemmer med bl.a. kunst, design, 
musik, drama og poesi – og Victor Madrigal-Borloz (UN 
Independent Expert on violence and discrimination based on 
sexual orientation and gender identity) holdt en rørende tale 
for os. Se afsnittet om WorldPride 2021 på side 35.

I efteråret 2021 gennemførte vi projektet Migration Policy 
Lab, som var støttet af CISU, Civilsamfund i Udvikling. Under 
overskriften Leave no one behind engagerede studerende sig i 
LGBT+ personers levevilkår i det globale syd og udviklede stra-
tegier for, hvordan vi kan forbedre vilkår for LGBT+ personer 
på flugt. Se afsnittet om Migration Policy Lab på side 37.

Tusind tak til alle vores bidragsydere og velkommen til vores 
mange nye bidragsydere – I er helt afgørende for os! Og TAK til 
alle jer, der støtter os – for jeres tid, energi og opbakning  
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Form
ål, indsats og 

 principper 

LGBT Asylum er en NGO og 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 integrationsproces-
sen og ved at tilbyde et psykosocialt LGBT+ netværk. Herunder 
arbejder vi for at bidrage til at forbedre de basale og praktiske 
levevilkår under asyl- og integrationsprocessen og påvirke den 
asyl- og integrationspolitiske og LGBT+ politiske dagsorden. 

LGBT Asylum har hovedkontor i København og en lokal- 
gruppe i Aarhus.

LGBT Asylum blev i 2012 startet af og med LGBT+  personer, 
der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt. Per-
soner, 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.
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Frivillige ildsjæ
le

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 fag- 
lighed i arbejdet. 

I 2021 har vi rekrutteret flere nye frivillige kontaktpersoner og 
fortsat med at udvikle en professionel og bæredygtig frivillig-
base gennem tilbud om supervision, efteruddannelse og sociale 
netværksarrangementer. 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 uvurder-
lig indsats, når det kommer til både asyl- og integrationsrelate-
ret 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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“Når du har flygtninge status, 
har du brug for at føle dig 
som en del af det samfund, 
du lever i. Jeg ønsker mig en 
fremtid, for jeg har ikke lyst til 
at være en flygtning for evigt. 
Når nogle mennesker blot 
betragter dig som en flygtning 
eller ser ned på dig som 
homoseksuel, føler du dig lille.”

MOHAMAD SOURITY, aktivist i LGBT Asylum, 
i HeartCore
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Ansatte

Yanaba  Mompremier Rymark Sankoh  
 Sekretariatsleder

Qwin Werle  
Community organiser

Neal Berneya 
 Studentermedhjælper

Mohammad Allou 
 Studentermedhjælper
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Bestyrelsen

Edward Reese, suppleant, trans/nonbinær aktivist  
fra KyivPride, Ukraine

Eva Sainz, cand.soc. i Global Studies

Ignacio Fabián Costa, suppleant, ingeniør hos Topsoe A/S

Laura Goret, repræsentant for frivilliggruppen, MA i  
Gendering Practices

Leo Nasser, forperson, repræsentant for flygtninge og  
 asylansøgere, sundheds- og demens praktikvejleder

Mads Ted Drud-Jensen, repræsentant for kommunikations -
gruppen, sociolog, seniorrådgiver i Center for Udsatte  
Flygtninge, DRC Dansk Flygtningehjælp

Maria Emilie Kortenbach, næstforperson, repræsentant for 
 gruppen for frivilliges trivsel og udvikling, cand.jur. og juridisk 
 rådgiver i asyljura, DRC Dansk Flygtningehjælp

Michael Maxen Pedersen, repræsentant for gruppen for fri- 
villiges trivsel og udvikling, cand. psych. aut.,  psykolog i Den 
Tvær faglige Supportfunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningen 
område Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave, Københavns Kommune

Michael Nebeling  Petersen, kasserer, ph.d., lektor ved Center  
for Køn, Seksualitet og Forskellighed, Institut for Nordiske  
Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Nicholas Chisha,  repræsentant for flygt ninge og asylansøgere, 
uddannet kok og musiker, ansat i Danish Crown

Nicolai Pharao, repræsen tant for gruppen for eksterne 
 samarbejder og aktivister, ph.d., lektor i fonetik, Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
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Grupper i 
LGBT Asylum

Nedenfor er en præsentation af de forskellige medlems- og 
koordinationsgrupper, vi har i LGBT Asylum.

REFUGEES-GRUPPEN består af refugees-aktivister, som er 
LGBT+ personer med flugterfaringer. 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 myndigheder, 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 sammen med 
resten af gruppen holder vi tre årlige camps, hvor vi samles en 
weekend i en koloni med workshops, oplæg, fest og hygge. Med 
den nye donation fra Det Obelske Familiefond kan vi nu ende-
lig udvide vores aktiviteter og udvikle og implementere vores 
Queer-to-Queer mentornetværk, som vi har ønsket længe.

Refugees-aktivister, der retter henvendelse til LGBT Asylum, 
bliver efter ønske medlemmer af LGBT Asylum. Personer, der 
har været en del af Asylaktivist-gruppen, overgår automatisk til 
Refugees-gruppen, når de opnår asyl. 

ASYLAKTIVIST-GRUPPEN består af LGBT+ personer, som 
ansøger om asyl i Danmark. Alle asylaktivister tilknyttes to 
faste kontaktpersoner.

Asylaktivister, der retter henvendelse til LGBT Asylum, bliver 
efter ønske medlemmer af LGBT Asylum.

FRIVILLIG-GRUPPEN består af alle de personer, som er 
frivillige i LGBT Asylum som kontaktpersoner eller på anden 
vis. Kontaktpersonerne varetager asylrådgivningen og funge-
rer som bindeled mellem asylaktivister og vores organisation. 
Kontaktpersonerne mødes fast en gang om måneden, hvor 
der blandt andet er sagsgennemgang og sparring på aktuelle 
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asylsager. Frivillig-gruppen organise-
rer diverse sociale aktiviteter såsom 
vores månedlige community dinners, 
workshops og tre årlige camps. 

Frivillige er medlemmer af LGBT 
Asylum og er godkendt af koordina-
tionsgruppen for frivilliges trivsel og 
udvikling efter ansøgning og oplæring. 

KOORDINATIONSGRUPPEN FOR 
FRIVILLIGES TRIVSEL OG UDVIK-
LING har ansvar for rekruttering, 
onboarding, uddannelse og trivsel for 
frivillige i LGBT Asylum. Gruppen er 
kontaktpunkt for alle forhold, der knyt-
ter sig til trivsel for alle medlemmer i 
LGBT Asylum. Gruppen har til formål 
at sikre mangfoldighed, engagement 
og bæredygtighed blandt frivillige, 
for herigennem at sikre professionel 
rådgivning og forbedre den sociale 
integration i gruppen. Gruppen ud-
arbejder introduktions- og videreud-
dannelsesforløb for de frivillige i LGBT 
Asylum, ligesom de planlægger fast 
supervision i grupper samt krisesuper-
vision ved professionelle supervisorer. 
Det er også koordinationsgruppen for 
frivilliges trivsel og udvikling, der gør 
opmærksom på organisationens ret-
ningslinjer, politikker og procedurer, fx 
code of conduct på koloniophold.

KOORDINATIONSGRUPPEN FOR 
EKSTERNE SAMARBEJDER OG 
AKTIVISTER koordinerer kontakt 
til eksterne parter såsom myndig-
heder, organisationer og ressour-
cepersoner. Gruppen har således 
ansvaret for løbende samarbejder 
og deltager eksempelvis til møder 
i Udlændingestyrelsens Asylforum 
og DRC Dansk Flygtningehjælps 
Asylnetværk. Gruppen deltager i 
flere forskellige arbejdsgrupper med 
eksterne samarbejdspartnere og 
organisationer inden for LGBT+, asyl-, 
flygtninge- og integrationsområdet. 
Både nationalt og internationalt. I sam-
arbejde med kommunikationsgruppen 
står gruppen også for at arrangere 
eller afholde oplæg, workshops og 
undervisning.

KOORDINATIONSGRUPPEN FOR 
KOMMUNIKATION & FUNDRA-
ISING varetager overordnet LGBT 
Asylums eksterne kommunikation og 
fundraising. Gruppen laver fortaler- og 
pressearbejde, ligesom gruppen vare-
tager kontakten til politiske aktører af 
relevans for organisationens arbej-
de. 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 hjem-
meside og udarbejder nyhedsbreve og 

årsberetninger. I samarbejde med ko-
ordinationsgruppen for eksterne sam-
arbejder og aktivister er denne gruppe 
ansvarlig for taler, oplæg osv. i forhold 
til eksterne arrangementer. Gruppen 
står for implementering af overord-
net fundraisingstrategi samt kontakt 
til fonde o.l., ligesom den udarbejder 
ansøgninger og afrapporteringer.

SEKRETARIATET varetager for-
eningens daglige drift og har ansvar 
for en lang række forskellige opgaver 
af administrativ og organisatorisk 
karakter. Sekretariatet varetager også 
projektledelsen af LGBT Asylums 
forskellige projekter og indsatser. 
Årshjulet udarbejdes af sekretariatet, 
og det er sekretariatet, der har det 
samlede overblik over organisationens 
aktiviteter og indsatser. Foreningens 
økonomi styres fra sekretariatet ved 
foreningens kasserer. Budgetter og 
økonomisk overblik skabes ofte i sam-
arbejde med fundraiserne i koordina-
tionsgruppen for kommunikation & 
fundraising. Sekretariatet 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 kontaktper-
soner. Sekretariatet inviterer til sociale 
aktiviteter og indkalder til kontakt-
personsmøder og refugees-møder. 
Problematikker, der falder uden for de 

øvrige 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.   
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“Det er svært at finde retning 
i sit liv, når man konstant 
bombarderes med politiske 
meldinger, der på den ene side 
siger, at man skal integreres 
og på den anden side siger, 
at man skal sendes ud af landet. 
At føle sig uønsket og 
grundlæggende usikker på 
fremtiden er hårdt.”

LEO NASSER, forperson for bestyrelsen i LGBT Asylum, 
i Jyllands-Posten
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LGBT Asylum
s  

m
ålgruppe

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 afhæn-
gige 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. de-
res homoseksualitet. 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 torture-
ret som følge af deres seksualitet og kønsidentitet. Som LGBT+ 
person i et ekstremt homofobisk og transfobisk miljø internali-
serer 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 myndig-
hedspersoner. Hvad angår kvinder fra det vestlige Asien og 
Afrika syd for Sahara har mange været udsat for systematisk 
voldtægt i form af såkaldt “correction rape” (voldtægt som et 
middel til at forsøge at gøre dem heteroseksuelle), og mange 
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 myn-
digheder. 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. 
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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 asylansø-
gere i centre, som typisk er placeret i Jylland 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 oprindelsesland. Hvis dette 
ikke er muligt, kan man ende på gaden eller i de såkaldte udrej-
se- eller hjemrejsecentre.
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“During the course of my asylum process, I had accrued 
a number of acquaintances and friends. Among them 
LGBT Asylum. One of them however, a Danish gay man, 
was particularly a great source of support. On the day 
that I received asylum, I remember sitting with him and 
I was thanking him for the support rendered to me. 
His response has since stayed with me.His words were, 
and I quote: ‘Do not thank me. It came naturally. 
I realize how fortunate and privileged I am, to have been 
born Danish. It very easily could have been me in your 
shoes, had I been born in another time, or a different 
place.’That for me was empathy at its truest. You do 
not have to be a refugee, or a member of the LGBTI+ 
community, to be able to relate to the experience, or 
to be able to recognize that someone else’s experience, 
whatever it may be, has value too. Empathy is simply 
the ability to be able to walk in someone else’s shoes.
No one chooses to be gay, no one chooses to be trans. 
And no one chooses, out of their own accord, to flee 
their land and seek refuge elsewhere.”

NICHOLAS CHISHA, bestyrelsesmedlem i LGBT Asylum,  
keynote speech ved Høring
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N
øgletal

ASYLANSØGERE OG  -AFGØRELSER  
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 
asylrelaterede arbejde i 
vores database. 

I det følgende opsummerer vi 
kort udviklingen siden 2013 
og redegør for status i 2021.

LGBT Asylum har i perioden 
2013-2021 registreret 455 
ASYLSAGER med LGBT+ 
asylansøgere, der har været 
en del af gruppen.

Ved udgangen af 2021 er der 
26 AKTIVE ASYLSAGER  
i gruppen, og 21 NYE  
LGBT+ ASYLANSØGERE  
er blevet en del af gruppen  
i løbet af 2021.

De hyppigst registrerede 
 OPRINDELSESLANDE 
for perioden 2013-2021 er 
følgende:

UGANDA 110
IRAN 50
NIGERIA 30
IRAK 17
AFGHANISTAN 15
CAMEROUN 13
SYRIEN 13
MAROKKO 12
GHANA 11
PAKISTAN 10
RUSLAND 10

Selverklæret KØNS-
IDENTITET OG SEKSUEL 
ORIENTERING for asylan-
søgere i gruppen for perio-
den 2013-2021 fordeler sig 
således:

BØSSE 272
LESBISK 71
BISEKSUEL MAND 35
TRANSKVINDE 26
BISEKSUEL  
KVINDE 11
TRANSMAND 5
ANDET 7

De LGBT+ asylansøgere, der har  
fået ASYL I 2021,  kommer fra 
 følgende lande:

BANGLADESH
CAMEROUN
COLUMBIA
IRAK
IRAN
NIGERIA
UGANDA

De INTERNATIONALE 
 HENVENDELSE er i 2021 oftest 
 kommet fra følgende lande:

AFGHANISTAN 19
LIBANON 12
TYRKIET 11
UGANDA 9
PAKISTAN 6
RUSLAND 6
ETIOPIEN 5

I 2021 har 13 MEDLEMMER AF 
LGBT ASYLUM modtaget en endelig 
afgørelse i deres asylsag. 

Heraf har 7 FÅET ASYL, og 6 HAR  
FÅET AFSLAG. Blot 2 HAR FÅET  
MEDDELT ASYL AF UDLÆNDINGE-
STYRELSEN, mens 5 HAR FÅET 
ASYL I ANKESAGEN i Flygtninge-
nævnet – og heraf 1 EFTER EN 
GENOPTAGELSESANMODNING.

Ved udgangen af 2021 har LGBT 
Asylum 96 LGBT+  FLYGTNINGE 
MED OPHOLD I DANMARK 
 (refugees) på sin kontaktliste.

LGBT Asylum har i 2021 modtaget 
164 INTERNATIONALE HEN-
VENDELSER om hjælp fra LGBT+ 
personer rundt omkring i verden  
– heraf fra 153 LGBT+ PERSONER 
UDEN FOR  SCHENGEN og  
fra 11, DER BEFANDT SIG I ET 
 SCHENGEN-LAND. 

Ca. 2/3 har skrevet til os på mail, og 
1/3 på Facebook/Messenger.

Ved udgangen af 2021 er der 39 
FRIVILLIGE og 3 LØNNEDE 
MEDARBEJDERE i LGBT Asylum.
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Året der gik

FUNDING
Vi er meget taknemmelige for den støtte og bevilling, som vi 
har fra Det Obelske Familiefond. Bevillingen fra Det Obelske 
Familiefond er helt afgørende for at fastholde vores rådgiv-
ningstilbud og psykosociale netværksaktiviteter.

Vi er også taknemmelige for, at vi med en ny 3-årig (2022-
2024) bevilling på 3 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond nu kan 
styrke vores indsats for vores målgruppe. Bevillingen betyder, 
at vi kan fortsætte og videreudvikle vores rådgivning og de 
aktiviteter, der skaber psykosociale netværk for LGBT+ asylan-
søgere og -flygtninge. 

Vi vil desuden udvikle og implementere et nyt mentorprogram 
for LGBT+ flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Mentor-
pro gram met skal sikre mental sundhed og netværk, samt 
hjælpe dem til at få fodfæste i uddannelsessystemet og på 
arbejdsmarkedet.

Desuden kan vi som organisation for første gang få gennemført 
en ekstern evaluering af vores indsatser og gennemføre en ak-
krediteringsproces ved RådgivningsDanmark. Resultaterne og 
den nye viden vil ikke alene blive indarbejdet i organisationens 
drift, men skal også bidrage til en konsolidering af organisatio-
nen og dens indtægtsgrundlag på sigt.

Derudover er vi glade og stolte over, at vi har modtaget 500.000 
kr. årligt i en 4-årig bevilling fra reserven på social-, sundheds- 
og arbejdsmarkedsområdet. Bevillingen er et driftstilskud, som 
understøtter vores arbejde med LGBT+ personer i asylsystemet 
i Danmark. Vi takker alle partier og ministre bag denne aftale 
for tilliden og anerkendelsen og ser frem til at løfte opgaven.

I 2021 har vi også haft bevilget §18 midler i Aarhus samt 
 bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen og CISU (Civilsamfund 
i Udvikling). 
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PSYKOSOCIALE 
NETVÆRKSAKTIVITETER
Vi har i det forgangne år – som i 2020 
– tilpasset vores indsatser og aktivite-
ter efter vores medlemmers behov og 
de gældende retningslinjer/restriktio-
ner i relation til COVID-19. På 2. år har 
vi navigeret i en virkelighed, som i den 
grad har udfordret vores medlemmers 
mentale trivsel, vores fællesskab og 
organisatoriske sammenhængskraft. 
Selvom flere corona-restriktioner blev 
lempede i 2021 har vores medlemmer 
ligesom i 2020 været meget pressede 
og utrygge. De har fortsat været isole-
rede og ensomme, flere er re-trauma-
tiserede, og depressioner og angst er 
forværret.

Vi har i 2021 indarbejdet de erfaringer, 
vi gjorde os i 2020, og dermed har vi 
på trods af corona-pandemien formået 
at fastholde mange af vores psykoso-
ciale netværksaktiviteter med vores 
medlemmer.

Vi har bl.a. været på camps sommer 
og efterår, hvor vi har nydt samværet 
og fællesskabet med hinanden. Vores 
sommer camp var på Højbjerghus 
koloni, og vores efterårs camp var på 
Skamlebæk koloni, begge i Fårevejle. 
Vores camps er altid helt fyldt op af 
asylaktivister, refugees-aktivister og 
frivillige, der sammen spiser dejlig 

mad, tager på ture i naturen, deltager 
i workshops, danser til god musik, spil-
ler spil og har fortrolige snakke. Vi har 
altid mange aktiviteter på program-
met, og på vores efterårs camp afholdt 
vi bl.a. en workshop, hvor vi drøftede 
vores ønsker til vores kommende 
Queer-to-Queer mentorprogram for 
refugees-aktivisterne i gruppen. 

Flere af gruppens refugees-aktivister 
har også taget initiativ til et projekt, 
Writing and Recovery. Her mødes de 
og skriver og taler om deres oplevelser 
om at leve som LGBT+ personer og 
flygtninge – og planen er, at deres hi-
storier skal blive til en bog, vi udgiver.

I de perioder, hvor vi pga. corona-re-
striktioner ikke har kunne mødes hele 
gruppen fysisk samlet, har vi bl.a. 
afholdt community picnics i mindre 
klyngegrupper i Aarhus og København. 
Det har fungeret godt, og både asyl-
aktivister, refugees-aktivister og de 
frivillige har profiteret af den tætte 
kontakt i de mindre grupper. Vi har 
også nogle gange mødtes på Center 
Jelling og lavet mad og spist og hygget 
sammen. Det har været dejligt og et 
lille åndehul.

Vi har heldigvis også været i biogra-
fen til Mix Copenhagen LGBTQ+ Film 
Festival – og når vi pga. restriktionerne 

ikke har kunne mødes fysisk, har vi 
mødtes virtuelt. Vi har bl.a. afholdt 
online-bingo, virtuel musikquiz og 
zoom-møder. 

Vi har også deltaget i et virtuelt inter-
aktivt dragshow, som var en forrygen-
de, skør, fabelagtig online-drag-fest 
dedikeret til vores medlemmer af 
Jaxie, Brynhildr og Adriana. Det var et 
helt fantastisk højdepunkt med sjov og 
meget latter.

En del af vores psykosociale net-
værksaktiviteter finder sted under 
Copenhagen Pride Week. I 2021 blev 
der ikke afholdt Copenhagen Pride 
Week, men WorldPride i København og 
Malmö. Det skriver vi om i afsnittet om 
WorldPride.

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 og på vores kontor.

I København indgår vi i kontorfæl-
lesskab med Copenhagen Pride, og i 
Aarhus har vi base i LGBT+HUSET.

WORLDPRIDE 2021 
2021 stod i den grad på aktiviteter i 
forhold til WorldPride 2021, som for 
første gang blev afholdt i København 
og Malmö. Gennem 2 år har vi delta-
get i både advisory board, projekt- og 
arbejdsgrupper og andre samarbejds-
fora med nationale og internationale 
samarbejdspartnere for at skabe 
aktiviteter og et program, der har 
sat LGBT+ asylansøgeres og LGBT+ 
flygtninges levevilkår og rettigheder 
på dagsordenen for politikere og andre 
beslutningstagere og interessenter. 

Det absolutte højdepunkt under 
WorldPride var for os i LGBT Asylum 
vores kultur- og menneskerettigheds-
event, Asylum, Art and Action, som vi 
afholdt i samarbejde med Freemuse, 
Union og Copenhagen2021. Det var et 
6 timers langt program med gribende 
optrædener af flere af vores medlem-
mer, Nørrebro Pride og internationale 
artister og aktivister, som delte stærke 
personlige og politiske manifester, 
taler og fortællinger i kombination 
med kunst, design, musik, drama og 
poesi. Victor Madrigal-Borloz (UN 
Independent Expert on violence and 
discrimination based on sexual orien-
tation and gender identity) holdt en 
rørende tale for os, nogle fra publikum 
live-streamede eventet til folk i bl.a. 
Holland og Østrig, så de kunne følge 
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med derfra, og vi var alle – publikum, 
performere og arrangører – overvæl-
dede og bevægede af indtryk. Det var 
en ganske særlig magisk aften.

Herudover vil vi fremhæve vores 
arbejde med og deltagelse i Refugees, 
Borders, and Immigration Summit, 
som blev afholdt i Malmö under men-
neskerettighedsprogrammet. Gennem 
knap 2 år bidrog vi kontinuerligt med 
indhold og programlægning, og resul-
tatet var et vellykket summit.

Vi deltog bl.a. i The United Nations 
Opening Plenary, i Human Rights 
Conference samt i receptioner hos 
både ligestillingsministeren og på den 
britiske ambassade, hvor vi var invi-
teret af de britiske, canadiske, ameri-
kanske, australske og new zealandske 
ambassader og her fik mødt og talt 
med beslutningstagere og aktivister 
fra hele verden. Ved WorldPride show-
et Under the Rainbow holdt Mohamad 
Sourity, aktivist i LGBT Asylum, en 
rørende tale.

Derudover har vi deltaget i og bidraget 
til podcasts, artikler og paneldebat-
ter. Her vil vi særligt nævne artikler 
i HeartCore Magazine (Copenhagen 
Pride’s officielle magasin, som bliver 
distribueret i både Danmark og ud-
land) af Nicholas Chisha og Mohamad 

Sourity fra LGBT Asylum samt panel-
debat ved Mix Copenhagen samt vores 
workshop How do you prove you’re 
queer?

Vi deltog med en teltbod under 1:1 
Democracy Festival, hvor vi dagligt 
var i dialog med publikum om LGBT 
Asylum og levevilkår for LGBT+ asylan-
søgere og LGBT+ flygtninge.

I Øksnehallen, hvor også Human 
Rights Conference med deltagere fra 
hele verden blev afholdt over flere 
dage, udstillede fotograf Thomas Cato 
sine fantastiske portrætter af 12 af vo-
res medlemmer under titlen STRONG. 

Afslutningen på WorldPride startede 
med Pride brunch for vores medlem-
mer og frivillige med efterfølgende 
deltagelse i WorldPride march og 
Nørrebro Pride march. Det var en 
begivenhedsrig dag som afslutning på 
2 års arbejde og engagement sammen 
med danske og internationale LGBT+ 
organisationer og eksterne interes-
senter om at italesætte og synliggøre 
levevilkår og manglende rettigheder 
for LGBT+ personer over hele verden. 

Som optakt til WorldPride afholdt vi i 
samarbejde med andre LGBT+ organi-
sationer en høringsrække, se afsnittet 
om Politik, presse og fortalerarbejde.

MIGRATION POLICY LAB
I efteråret 2021 gennemførte vi 
projektet Migration Policy Lab, som 
var støttet af CISU, Civilsamfund i 
Udvikling. Under overskriften Leave 
no one behind afholdt vi workshops i 
Aarhus og København. I Aarhus i sam-
arbejde med Mellemfolkeligt Samvirke 
og i København i samarbejde med 
Global Refugees Studies på Aalborg 
Universitet København. 

Eksperter inden for både det nationale 
og internationale flygtningeområde 
deltog i paneldebatter som oplæg til, 
at universitetsstuderende fra flere 
forskellige studieretninger udviklede 
idéer og strategier til, hvordan vi kan 
forbedre vilkår for LGBT+ personer på 
flugt. 

Efter de to 2 workshops har LGBT 
Asylum faciliteret en arbejdsgruppe 
bestående af nogle af de deltagende 
studerende. Arbejdsgruppen under-
støtter arbejdet i LGBT Asylum med at 
indhente information om bl.a. lovgiv-
ninger og levevilkår for LGBT+ perso-
ner uden for Danmark. 

Nogle af de studerende fra arbejds-
gruppen er også blevet frivillige i LGBT 
Asylum efter at have gennemgået et in-
troduktionsforløb sammen med andre 
frivillige i LGBT Asylum. 
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“Nærområderne og 
hegn om Europa er ikke 
meningsfulde løsninger 
for LGBTI+personer 
udsat for forfølgelse. 
Det gælder også andre 
steder i verden, men 
situationen i Afghanistan 
understreger det med 
al tydelighed.”

MADS TED DRUD-JENSEN, bestyrelsesmedlem og  talsperson,  
og YANABA MOMPREMIER RYMARK SANKOH,  
sekretariatsleder i LGBT Asylum, i POV International
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Politik, presse og 
 fortalerarbejde

I 2021 har vores fortalermæssige fokuspunkter, udover be-
skyttelse af LGBT+ personer på flugt, bl.a. været forbedring af 
forholdene for LGBT+ asylansøgere på asylcentre i Danmark 
og boligplacering af LGBT+ flygtninge. Ligesom i 2020 har 
vi i 2021 fokuseret på at skabe opmærksomhed på, hvordan 
corona-pandemien har ramt LGBT+ asylansøgere og LGBT+ 
flygtninge særligt hårdt.

Derudover har vi haft stort fokus på den eksternalisering af 
asylbehandlingen til tredjelande, som regeringen har stillet 
lovforslag om. Vi har i starten af året sammen med DRC Dansk 
Flygtningehjælp, Amnesty International, Mellemfolkeligt 
Samvirke, Red Barnet, Læger uden Grænser, Dignity, Refugees 
Welcome og Foreningen af Udlændingeretadvokater skrevet 
et debatindlæg bragt i Altinget. Indlægget problematiserer 
regeringens lovforslag og beskriver det som både inhumant og 
urealistisk.

 Regeringens udmelding om at sende syriske flygtninge tilbage 
til Syrien har også fyldt blandt vores medlemmer og i vores 
fortalerarbejde.

Leo Nasser, forperson for bestyrelsen i LGBT Asylum, havde i 
april 2021 et debatindlæg i Jyllands-Posten om konsekvenserne 
ved regeringens hjemsendelsespolitik og inddragelsen af syriske 
flygtninges opholdstilladelser. Og i juni havde vi – i anledning af 
International Flygtningedag – et indlæg i Altinget sammen med 
Sabaah, Copenhagen Pride, LGBT+ Danmark, Aids-Fondet og 
TransAktion, hvor vi opfordrede civilsamfundsaktører bredt til 
at arbejde for en mere human flygtningepolitik i Danmark.

I forbindelse med Talibans magtovertagelse af Afghanistan  
har vi haft et debatindlæg i POV International under over-
skriften LGBTI+ personer i Afghanistan har desperat brug  
for beskyttelse.
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Og så har vi arbejdet for, at LGBT+ personer skal prioriteres i 
udvælgelsen af kvoteflygtninge, der indstilles til genbosætning 
i Danmark. 

Som tidligere år har vi også i 2021 haft dialogmøder med både 
kommunal- og folketingspolitikere, herunder udlændinge- og 
integrationsminister, ligestillingsminiser og udviklingsminister, 
som vi har mødtes med til både møder og receptioner. 

Sammen med Copenhagen Pride, Copenhagen2021, Sabaah, 
LGBT+ Danmark, LGBT+ Ungdom og Intersex Danmark har vi i 
forbindelse med WorldPride afholdt en høringsrække.

Til høringen om LGBT+ flygtninge holdt Nicholas Chisha, besty-
relsesmedlem i LGBT Asylum, keynote speech, og medlemmer 
fra LGBT Asylum præsenterede deres personlige oplevelser 
med forfølgelse og deres liv som asylansøgere og flygtninge 
i Danmark. I høringens paneldebatter deltog eksperter og 
samarbejdspartnere indenfor asyl- og flygtningeområdet samt 
relevante politiske ordførere. Høringen resulterede i, at den 
daværende udlændinge- og integrationsminister gav tilsagn 
om, at der ville blive mulighed for at oprette allokerede LGBT+ 
asylcenterpladser. Det er helt afgørende for LGBT+ asylan-
søgeres sikkerhed på asylcentrene, og i skrivende stund er vi 
fortsat i samarbejde med operatørerne om, hvordan pladserne 
i praksis kommer til at fungere.

Til høringen om LGBT+ i dansk udviklingspolitik deltog vi i en 
paneldebat på Christiansborg, hvor bl.a. Danmarks internatio-
nale ansvar for LGBT+ rettigheder blev drøftet.

Og så kæmper vi fortsat utrætteligt for, at LGBT+ flygtninge 
boligplaceres i eller tæt på København og Aarhus for at sikre 
adgang til LGBT+ netværk.

Slutteligt kan vi nævne, at vi er med i en alliance, som består af 
LGBT Asylum, Afro Danish Collective, Mino Danmark, Sabaah, 
Inuit Circumpolar Council, Ilisimasavut og Mellemfolkeligt 
Samvirke. Vi har sammen lavet en handlingsplan mod racisme 
og diskrimination, som bliver præsenteret i 2022.
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TAK!

STOR TAK TIL 
Det Obelske Familiefond og Oak Foundation

OGSÅ STOR TAK TIL
AIDS-Fondet, Alefarm Brewing, Byens Kærligste Talkshow/ 
The Allan Show, Carsten Jürgensen, Copenhagen Pride,  
Det Rene Glas, Gadeterapeuterne, Han Kjøbenhavn,  
Happy Copenhagen, Jacob Lindblad, Jailhouse CPH, Jaxie/
Brynhildr/Adriana, KØN – Gender Museum Denmark,  
Loop UX, Mainstream, Mia Selin, Mix Copenhagen LGBTQ+ 
Film Festival, Nicholas Myhring, Oscar Bar Café, Peggy 
Kortenbach, Samsøe Samsøe, Sebastian Soelberg, Susanne 
Møller Nielsen, Talk Town, Thomas Cato og Vela Gay Club.

OG EN SÆRLIG TAK TIL
Alle jer som støtter os med månedlige bidrag og 
 enkeltdonationer. I betyder alverden.
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Støt 
LGBT Asylum

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE LGBT+ PERSONER  
DER FLYGTER TIL DANMARK

Danmark er et af de mest trygge og lige lande for LGBT+ 
 personer i verden. Men det gælder ikke nødvendigvis, hvis  
man kommer som asylansøger eller flygtning og håber på 
 sikkerhed og et frit liv. LGBT+ personer, der søger asyl i 
Danmark eller har opholdstilladelse som flygtninge, oplever 
isolation, diskrimination, svære psykiske problemer og  
afslag på asyl på grund af manglende viden om LGBT+ 
 problematikker. Det arbejder LGBT Asylum for at ændre,  
men vi kan ikke gøre det uden din hjælp.

BLIV FAST STØTTE FOR LGBT ASYLUM.
HVERT BIDRAG GØR EN FORSKEL.

Støt via MobilePay (87356), eller hjælp med
en donation via bankoverførsel.

Vores bankoplysninger er:  
Reg. nr. 8401 Konto nr. 0001192907  

Tusind tak!


