Nyhedsbrev nr. 2, december 2014
Velkommen til LGBT Asylums andet nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen
vedrørende LGBT-asylsager for anden halvdel af 2014. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over
sager og afgørelser, LGBT Asylum i pressen og andre begivenheder i de forløbne måneder –
perioden 1. juli til ultimo 2015.
Vi udsender et nyhedsbrev igen omkring 1. april.

Flere sager – flere aktivister
LGBT Asylum kommer til stadighed i kontakt
med flere asylansøgere, hvilket betyder, at vi
også har rekrutteret en del nye
kontaktpersoner. Derfor er vi nu 28
kontaktpersoner i gruppen. Vi har også

justeret vores organisationsstruktur, så vi
bedst muligt kan varetage de efterhånden
mange opgaver og det ansvar, der følger
med.

Sager og afgørelser
LGBT Asylum har siden oprettelsen i efteråret
2012 været i berøring med over 100 LGBTasylansøgere. Asylansøgere fra 26 forskellige
lande i Afrika, Mellemøsten, Asien og Europa
har været repræsenteret. Den største
nationalitetsgruppe er personer fra Uganda,
som har udgjort godt 40 af asylsagerne.
Dernæst kommer Nigeria, Iran, Afghanistan,
Cameroon og Ghana.

komme igennem med LGBT-asylsager. I det
seneste halvår har tre af vores medlemmer
fået asyl af Udlændingestyrelsen, og fem har
fået asyl i Flygtningenævnet. Yderligere tre af
vores medlemmer har fået asyl i
Flygtningenævnet, efter at det er lykkedes at
få deres sager genåbnet. To afventer at skulle
i Flygtningenævnet igen, efter at deres sag er
blevet genåbnet.

LGBT Asylum er p.t. i kontakt med 56 LGBT
asylansøgere med igangværende asylsager.
Den største andel kommer fra Afrika, heraf er
de fleste fra Uganda, men der er fortsat også
personer fra Asien, Mellemøsten og Balkan i
gruppen.

De fleste, der er blevet tildelt asyl, er
homoseksuelle mænd, og de fleste har været
fra Uganda.

I løbet af det seneste halve år (siden 1. juli
2014) har 13 af vores medlemmer fået afslag
på asyl – syv i Udlændingestyrelsen og seks i
Flygtningenævnet.
Der har dog også været næsten lige så
mange gode nyheder, da 11 af vores
medlemmer er blevet tildelt asyl i det forløbne
halve år. Afgørelserne tyder dog på, at det
særligt i Udlændingestyrelsen er svært at

Atten af vores medlemmer er i såkaldt
udrejseposition, da de befinder sig i Danmark
som afviste asylansøgere – det inkluderer
asylansøgere fra bl.a. Uganda, Nigeria og
Afghanistan. Af dem afventer vi svar på
genåbningsanmodninger i syv af sagerne.
Enkelte af vores medlemmer er blevet Dublinoverført til andre EU-lande. Generelt har vi i
disse tilfælde held med at etablere kontakt til
LGBT-organisationer i de pågældende lande,
der så tager imod og yder støtte.
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Fra diskretionskrav til troværdighedsvurderinger
Vi har fortsat forsøgt at holde
Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet
op på deres forpligtelse til at sikre beskyttelse
af LGBT asylansøgere, der risikerer
forfølgelse i deres hjemlande. Vi er stadig i
den situation, at der er flere afviste LGBT
asylansøgere i Danmark, som kommer fra
lande, hvor homoseksualitet er kriminaliseret,
og hvor lovgivningen håndhæves.
Vi har set en udvikling i forhold til, hvilke
problematikker, der fylder i behandlingen af
LGBT asylsager. Tidligere var det sådan, at
myndighederne gav afslag på asyl, hvis de
vurderede, at en given asylansøger ikke
risikerede forfølgelse, hvis vedkommende var
diskret og i skabet efter en tilbagesendelse.
Myndighederne anvendte, hvad der også
kaldes diskretionskravet.
I foråret 2013 var der en afgørelse i
Flygtningenævnet, hvor en homoseksuel
asylansøger fra Afghanistan fik asyl, selvom
hans seksuelle orientering ikke var kendt af
nogen i Afghanistan. Vurderingen var, at det
ville være et brud på hans rettigheder at
kræve, at han for at undgå forfølgelse, skulle
være i skabet resten af sit liv. På samme
måde som man heller ikke kan kræve, at
religiøse minoriteter skal afstå fra at
praktisere deres religion for at undgå
forfølgelse. Med den afgørelse kom dansk
praksis på linje med flere andre lande,

internationale anbefalinger og EUDomstolens afgørelser.
Opgøret med diskretionskravet var en positiv
udvikling. Vi har dog siden set en tendens til,
at fokus i sagerne i højere grad er skiftet til
spørgsmålet om troværdighed.
Myndighederne afviser ikke længere sager
med henvisning til, at en ansøger kan være i
relativ sikkerhed i skabet, men med
henvisning til, at der er nogle elementer i
vedkommendes historie, som man ikke finder
troværdig. Et afgørende problem her er, at
Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet
ofte ikke forholder sig til, om ansøgerne er
LGBT, selvom det er asylmotivet.
Myndighederne afviser sagerne, hvis der er
enkelte begivenheder eller sammenhænge i
asylansøgernes historier, som de finder
usandsynlige eller utroværdige.
Konsekvensen er, at en række LGBTasylansøgere pt. står til at blive sendt tilbage
til lande med kriminalisering og forfølgelse,
fordi de danske myndigheder afviser dem
som utroværdige.
Betydningen af ovenstående er, at vores
fokus nu og i den kommende tid er dels at
insistere på, at myndighederne bør vurdere
LGBT-spørgsmålet i sig selv, og dels at
afmontere de ’utroværdighedskriterier’, som
er baseret på normative forestillinger om
identitet og seksuel praksis.

Sociale arrangementer og et sted at være
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.
I løbet af det sidste halve år har vi været lidt
husvilde, holdt lørdagsmøder forskellige
steder og været på udkig efter et fast lokale til
disse møder (samt til vores rådgivningsmøder
og møder i vores andre undergrupper). Vi
leder efter lokaler tæt på Hovedbanegården

eller Nørreport, da asylansøgerne i gruppen
typisk kommer med tog fra forskellige steder i
landet. Kender du til lokalemuligheder, hører
vi meget gerne fra dig.
De næste måneder har vi en aftale om fast at
kunne bruge 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!
På initiativ fra nogle af asylansøgerne i
gruppen holdt vi sidst i november støttefest i
Warehouse9 på Vesterbro. Det var en magisk
aften, der tilmed gav et fint overskud til vores
arbejde. Tak til Warehouse9 for at lægge sted
til vores fest!
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Copenhagen Pride og PanGames
Igen i år deltog LGBT Asylum talstærkt i
Copenhagen Pride – tak til de mange støtter,
der gik med os i paraden. Det betyder meget!
Denne gang deltog vi også med et telt på
Pride Square på Rådhuspladsen under Pride
Week, hvor vi hang ud sammen, talte med
mange besøgende, uddelte materialer og
solgte merchandise. Vi havde også en
udstilling på Rådhuspladsen med uddrag fra
sagsafgørelser fra Udlændingestyrelsen og
Flygtningenævnet samt dagsbogsoptegnelser
og billeder fra livet som LGBT asylansøger i
Danmark.

I prideugen afholdt Pan Idræt sin
internationale LGBT-fodboldturnering,
Pangames. LGBT Asylum stillede op med
både et dame- og et herrehold. Særligt
herrerne bankede (næsten) al modstand til
side, og endte med at vinde sølv i
turneringen. Det var vi ret stolte af – ikke
mindst fordi vi ikke havde spillet eller øvet
sammen som hold inden turneringen.
Mange tak til Copenhagen Pride og Pan
Idræt for godt samarbejde, støtte og
outreach-pladser.
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Tak!
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.
Tak til alle jer, der har doneret tøj,
mobiltelefoner og computere, så de af os, der
er asylansøgere, har noget varmt tøj i en kold
tid og har mulighed for at være i kontakt med
hinanden, vores advokater og omverdenen i

øvrigt. Alle tingene falder på et meget tørt
sted, og vi er meget, meget glade for den
støtte, I viser os.
Tusind tak til støttemedlemmerne, der støtter
os økonomisk med store og små pengebidrag
samt også med tøj, mobiltelefoner m.m. Jeres
hjælp er meget værdsat.
Og som nævnt tidligere – tak til FAKTI!

LGBT Asylum i pressen
29. november – Artikel i Out&About om LGBT Asylums støttefest: http://www.out-andabout.dk/visnyhed.asp?id=5575#.VHnktMG9Kc1
19. november – I en artikel i Politiken kritiserer LGBT Asylum myndighedernes behandling af
LGBT-asylsager, og et af vores medlemmer fortæller om at være afvist:
http://politiken.dk/indland/ECE2458758/diana-skal-sendes-hjem-jeg-er-lesbisk-og-i-livsfare/
November - LGBT Asylum er på forsiden af bladet ”Fred og Frihed” fra Kvindernes Internationale
Liga for Fred og Frihed. Inde i bladet er der et langt interview om vores arbejde:
http://kvindefredsliga.dk/wp-content/uploads/2014/05/fred-frihed-2-2014.pdf
17. september – LGBT Asylum medvirker i et indslag på Radio24syv om forhold for LGBTpersoner i de danske asylcentre:
http://www.radio24syv.dk/programmer/datolinjen/10317804/16:01/datolinjen-17-092014autoPlay=true
29. august – LGBT Asylum interviewes med andre LGBT-grupper, –aktivister og –personer i
Information om Copenhagen Pride og vores deltagelse: http://www.information.dk/507655
9. juli – LGBT Asylum medvirker i indslag i P1 Morgen om asyl i Danmark sammenlignet med
andre lande: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-756#!/
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Begivenheder
14. december – LGBT Asylum mødes med repræsentant for COC Netherlands, den nationale
LGBT-organisation i Holland. COC har for nylig lanceret projektet Cocktail, der etablerer kontakt
mellem aktivister fra COCs lokalafdelinger og LGBT asylansøgere.
12. december – LGBT Asylum mødes med Fridah Mutesi, advokat ved Human Rights Awareness
and Development Forum (HRAPF) fra Uganda. HRAPF er en menneskerettighedsorganisation,
der blandt andet yder gratis retshjælp til LGBT-personer.
7. december – LGBT Asylum deltager sammen med andre organisationer i en rådgivningsdag for
beboerne i Sandholm.
29. november – LGBT Asylum holder støttefest i Warehouse9 på Vesterbro i København.
21. November – LGBT Asylum holder oplæg om vores arbejde og om forhold for LGBT
asylansøgere i Danmark på DIS Abroad for amerikanske studerende i International Refugee Law.
6. oktober – flere aktivister og medlemmer af LGBT Asylum deltager møde i Udenrigsministeriet
d. 6. oktober 2014 om LGBT-forhold i Uganda, og mødes efterfølgende med Frank Mugisha fra
SMUG (Sexual Minorities Uganda).
5. oktober – LGBT-filmfestivalen MIX viser dokumentarfilmen "The Abominable Crime" om
homofobi på Jamaica. Et medlem af LGBT Asylum deltager i efterfølgende Q&A og fortæller om,
hvordan der er at leve som LGBT i et stærkt homofobisk samfund, og hvordan det er at være
LGBT-asylansøger i Danmark.
29. september – Repræsentanter for LGBT Asylum mødes med kontorchefer i
Udlændingestyrelsen i Sandholm for at tale om behandlingen af LGBT-asylsager.
11.-12. september – LGBT Asylum deltager i konferencen Queer Migrations and Mobilities:
Sexuality, Gender, Citizenship, and Intimacy from a European Perspective på Lund Universitet.
9. september – LGBT Asylum mødes med en repræsentant fra Queer Youth Uganda, der er på
besøg i Danmark.
30. august – LGBT Asylum går med i paraden til Copenhagen Pride.
27.-29. august – LGBT Asylum deltager med en stand og udstilling på Rådhuspladsens Pride
Square til Copenhagen Pride.
27.-29. august – LGBT Asylum deltager med herre- og damehold i Pan Idræts PanGames 2014
fodboldturnering.
19. juli – LGBT Asylum holder oplæg om asylaktivisme, asylsystemet og forhold for LGBT
asylansøgere på Copenhagen Queer Festival. Ved den store fest om aftenen i Bolsjefabrikken
arrangeret af KaPow Collective går overskuddet til LGBT Asylum.

Kommende begivenheder
Et af vores fokuspunkter i den kommende tid bliver at styrke det opsøgende arbejde i asylcentre og
andre steder. Vi vil således arbejde for i højere grad at sikre, at LGBT asylansøgere bliver
informeret om vores gruppe, og for at vores materiale er tilgængeligt alle relevante steder.
Rådgivning og støtte tidligt i asylprocessen kan nemlig have afgørende betydning for udfaldet af de
enkelte sager.
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T-shirts og muleposer
LGBT Asylum har fået lavet fine t-shirts og
muleposer, som kan købes her:
http://proud.dk/product-category/lgbt-asylum/.
Alt overskud går til LGBT Asylum.

Bedste hilsner

www.lgbtasylum.dk

www.facebook.com/lgbtasylumdk
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