Nyhedsbrev nr. 3, april 2015
Velkommen til LGBT Asylums tredje nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen
vedrørende LGBT-asylsager for starten af 2015. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over sager
og afgørelser, LGBT Asylum i pressen og andre begivenheder i de forløbne måneder – perioden 1.
januar til april 2015.
Vi udsender et nyhedsbrev igen omkring 1. september 2015.

Sager og afgørelser
LGBT Asylum har siden oprettelsen i efteråret
2012 været i berøring med 126 LGBTasylansøgere. Asylansøgere fra 29 forskellige
lande i Afrika, Mellemøsten, Asien og Europa
har været repræsenteret. Den langt største
nationalitetsgruppe er personer fra Uganda
efterfulgt af Nigeria, Iran, Ghana, Pakistan og
Afghanistan.
LGBT Asylum er p.t. i kontakt med 65 LGBT
asylansøgere med igangværende asylsager.
Ind til videre i 2015 har seks af vores
medlemmer fået asyl. Heraf én af
Udlændingestyrelsen og fem i
Flygtningenævnet. Tre af dem, der har fået
asyl i Flygtningenævnet, har fået det efter, at
deres sager var blevet genoptaget (dvs. at de
først var afvist af både Udlændingestyrelsen
og Flygtningenævnet).

Desuden har yderligere en fået sin sag
genoptaget og afventer at komme i
Flygtningenævnet, og FN's
Menneskerettighedskomite har meddelt, at de
har taget en af vores medlemmers sager op,
hvilket har sat hendes ellers truende
udsendelse i bero.
I de første måneder af 2015 har en fået
afslag i Udlændingestyrelsen og to afslag i
Flygtningenævnet.
Vi bliver til stadighed flere i gruppen, og i takt
med, at flere asylansøgere kommer til, søger
vi også flere kontaktpersoner. Læs om
hvordan du kan blive kontaktperson her:
https://www.facebook.com/notes/lgbtasylum/kontaktpersoner-s%C3%B8ges-tillgbt-asylum/371361639732824.

Opstart af ny gruppe for LGBT-flygtninge, der har fået asyl
I LGBT Asylum har vi heldigvis oplevet, at en
del at vores medlemmer har fået asyl i den
tid, vi har eksisteret. Det betyder, at en del af
vores medlemmer er gået fra at være i
asylsystemet som asylansøgere til at få
opholdstilladelse og blive boligplaceret i en
kommune og indrulleret i et
integrationsforløb. Det betyder nye
udfordringer, som en del sidder alene med.
LGBT flygtninge er oftest kommet alene til
Danmark og har nogle problematikker at

arbejde med, som de ikke i samme grad som
andre flygtninge kan bruge migrantmiljøer og
–netværk til. Samtidig fokuserer LGBT
Asylum kræfter og ressourcer på at støtte
asylansøgere igennem asylprocessen.
Derfor er der i LGBT Asylum taget initiativ til
at starte en gruppe for LGBT-flygtninge, der
har fået asyl i Danmark, og som stadig har
brug for et netværk til sammen at håndtere
udfordringer i den såkaldte
integrationsperiode, det være sig ift. LGBT-
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relaterede tematikker, eksilrelaterede
problemstillinger eller praktiske forhold knyttet
til eksempelvis uddannelse eller arbejde.
Gruppen er startet op som et samarbejde
mellem LGBT flygtninge og kontaktpersoner i
LGBT Asylum og har holdt opstartsmøde med
deltagelse af LGBT flygtninge fra hele landet,
der som asylansøgere har været medlem af

LGBT Asylum. Mødet handlede om sammen
at afdække behov og ønsker i forhold til
gruppen og på baggrund af det træffe
beslutninger om gruppens formål, struktur og
fremtidige aktiviteter.
Alle LGBT flygtninge, der har fået asyl, er
velkomne i gruppen. Info om næste møde
kan fås ved at maile: rwr@lgbtasylum.dk.

Sociale arrangementer
At opretholde et socialt netværk bl.a. gennem
sociale aktiviteter i gruppen er fortsat en del
af det arbejde, vi laver i gruppen. Vi holder
vores faste ’lørdagsmøder’ i København
sidste lørdag i hver måned. Her deltager alle
kontaktpersoner og asylansøgere fra hele
landet. Til møderne spiser vi sammen, holder
møde og hænger ud. Og vi går måske en tur

på homobar efterfølgende, hvis der er
stemning for det.
De seneste måneder har vi lånt FAKTIs
lokaler ved Bispebjerg til vores månedlige
lørdagsmøder. FAKTI er en forening for
flygtninge- og indvandrerkvinder. Vi er meget
glade for at kunne låne FAKTIs lokaler – 1000
tak for det!

Køkkenholdet til lørdagsmødet i FAKTI april 2015

Outreach og dokumentation
Som en del af vores fokus på at være mere
synlige på asylcentrene har vi i februar sendt
over 3400 plakater og flyers ud til asylcentre i
hele landet.
LGBT Asylums hjemmeside har fået en
overhaling. Nu kan man for eksempel

downloade vores nyhedsbrev og andet
materiale, få up-to-date information og
genbesøge LGBT Asylum i pressen.
Ligeledes er der tilføjet information om den
nye gruppe for LGBT-flygtninge, der har fået
opholdstilladelse i Danmark.
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For at dokumentere LGBT asylansøgeres
erfaringer og de problemer, de oplever som
LGBT-ansøgere i forbindelse med
asylprocessen, har vi søsat et
dokumentationsprojekt, hvor vi har indsamlet

viden via interviews med gruppens
medlemmer. Input er ved at blive analyseret
og bearbejdet til en mindre rapport, der
forventes offentliggjort i første halvdel af
2015.

Tak!
Igen tak til Preben, som er psykoterapeut og
bruger en del af sin fritid på supervision for
kontaktpersoner. Det giver os et forum hvor vi
kan tale om, hvordan vi håndterer mange af
de situationer der kan opstå, når vi engagerer
os i asylsager – på godt og ondt.

pengebidrag samt også med tøj,
mobiltelefoner m.m. Jeres hjælp er meget
værdsat. Det er dyrt at holde møder sammen,
når vores medlemmer bor på centre rundt om
i hele landet. Det ville ikke kunne lade sig
gøre uden jer.

Og tusind tak til støttemedlemmerne, der
støtter os økonomisk med store og små

Og som nævnt tidligere – tak til FAKTI!

LGBT Asylum i pressen
31. marts 2015 – FN's Menneskerettighedskomite tager sagen op vedr. en af LGBT Asylums
medlemmer, der er afvist transkønnet asylansøger fra Malaysia. Historien er i TV Lorry:
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/04/01?video_id=102138
31. marts 2015 – et medlem af LGBT Asylum, der er afvist transkønnet asylansøger, fortæller sin
historie i Politiken: http://politiken.dk/indland/ECE2611906/suryani-skal-sendes-hjem-til-malaysiahvor-hun-risikerer-at-komme-i-mandefaengsel/
5. februar 2015 – et medlem af LGBT Asylum fortæller i Vendelbo Posten om sine oplevelser med
forfølgelse i Uganda og om at være asylansøger i Danmark: http://www.epages.dk/vendelboposten/235/30

Begivenheder
25. april – LGBT Asylum fortæller om gruppens arbejde til Asylfestival i Trampolinhuset.
25. februar – LGBT Asylum fortæller om gruppens arbejde til 'Activism Night' i BLUS – en
forening for LGBT-studerende.

Kommende begivenheder
I de næste måneder ser vi i LGBT Asylum blandt andet frem til at deltage i: Anti-fascistisk 1. maj i
Fælledparken i København, Aarhus Pride d. 6. juni og Copenhagen Pride til august.

T-shirts og muleposer
LGBT Asylum har fine t-shirts og muleposer,
som kan købes her: http://proud.dk/productcategory/lgbt-asylum/.
Alt overskud går til LGBT Asylum.
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Bedste hilsner

www.lgbtasylum.dk

www.facebook.com/lgbtasylumdk
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