Nyhedsbrev nr. 4, oktober 2015
Velkommen til LGBT Asylums fjerde nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen
vedrørende LGBT-asylsager siden april 2015. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over sager og
afgørelser, LGBT Asylum i pressen og andre begivenheder i de forløbne måneder.
Vi udsender et nyhedsbrev igen primo 2016.

Sager og afgørelser
LGBT Asylum har siden oprettelsen i efteråret
2012 været i berøring med 152 LGBTasylansøgere. Asylansøgere fra 36 forskellige
lande i Afrika, Mellemøsten, Asien, Europa og
Latinamerika har været repræsenteret. Den
langt største nationalitetsgruppe er personer
fra Uganda efterfulgt af Nigeria, Iran og
Ghana. Ca. 2/3 er mænd. Syv transkønnede
asylansøgere har været medlem af gruppen.
Siden april har 26 nye asylansøgere taget
kontakt til vores gruppe, og vi er p.t. i kontakt
med 69 LGBT-asylansøgere med
igangværende asylsager, heraf er nogle
afviste med genoptagelsesanmodninger inde
på deres sager.

Siden 1. april 2015 har to af vores
medlemmer fået afslag og en er blevet tildelt
asyl af Udlændingestyrelsen. I
Flygtningenævnet har to fået afslag og tre
fået asyl. Desuden har et par af vores
medlemmer desværre fået deres
genoptagelsesanmodninger afvist.
Vi kan også denne gang gentage, at vi til
stadighed bliver 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:
http://www.lgbtasylum.dk/kontaktpersonersoges-til-lgbt-asylum/.
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Copenhagen Pride, Aarhus Pride og Rosa/Svart Pride i Malmö
Vi har i LGBT Asylum haft nogle rigtig gode
oplevelser til prides i løbet af sommeren.
Vi havde en fælles bustur til Aarhus Pride,
hvor vi gik med i paraden og holdt en af
talerne.
Til Copenhagen Pride havde vi et telt på
Pride Square på Rådhuspladsen og stod for
to velbesøgte arrangementer i Pridens
debattelt i løbet af prideugen. Et om at være
LGBT-asylansøger i det danske asylsystem
og et om at være asylansøger og ikke-hvid i

LGBT-miljøet. Vi har aldrig været så mange til
selve paraden, som vi var i år, og på
Rådhuspladsen holdt Hafswa fra gruppen en
stærk tale efter paraden. Tak til alle jer, der
gik sammen med os og besøgte vores telt, og
tak til Copenhagen Pride for godt
samarbejde.
Pridesæsonen bragte os også til Sverige,
hvor vi var fire ovre at holde oplæg sammen
med RFSL Newcomers til en debat om
LGBT-asylforhold og –politik.

Sociale arrangementer
Vi holder fortsat 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.

FAKTIs lokaler til vores lørdagsmøder – 1000
tak for det!
Samme dag som lørdagsmødet i september
deltog vi endvidere med to hold i Anti-racistisk
Fodboldturnering i Nørrebroparken. Vi vandt
desværre ikke turneringen denne gang.

Vi er meget glade for stadig at kunne låne
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Rapport om forhold for LGBT-asylansøgere i det danske asylsystem
I starten af august offentliggjorde LGBT
Asylum rapporten LGBT Asylum Applicants in
Denmark – Applying for asylum on the
grounds of sexual orientation and gender
identity.
Download rapporten her:
http://www.lgbtasylum.dk/resources/reportlgbt-asylum-applicants-in-denmark-applyingfor-asylum-on-the-grounds-of-sexualorientation-and-gender-identity/
Rapporten viser, at asylansøgere, der er
homoseksuelle, biseksuelle eller
transkønnede (LGBT), oplever særlige
udfordringer i det danske asylsystem. I
værste fald betyder det, at asylansøgere
afvises uretmæssigt.
Det er blandt andet en generel oplevelse
blandt LGBT-asylansøgerne, at
sagsbehandlerne, der forestår asylinterviews,
mangler viden om LGBT, og at de ikke har en
kultursensitiv forståelse for LGBT-identiteter
og -praksis og de forskellige sociokulturelle
omstændigheder knyttet dertil forskellige
steder i verden. Det betyder, at
sagsbehandlingen i nogle tilfælde baserer sig
på heteronormative overvejelser eller LGBTstereotype forestillinger om identitet og

seksuel praksis.
Rapporten er baseret på LGBT Asylums
erfaringer med arbejdet med over 130 LGBTasylsager de seneste tre år, samt erfaringer
fra LGBT-asylansøgere indhentet gennem
kvalitative interviews med 35 af gruppens
medlemmer.
Formålet med rapporten er at formidle
stemmerne fra de af vores medlemmer, som
ellers sjældent bliver hørt. Rapporten fik
ganske meget medieomtale (se LGBT
Asylum i pressen nedenfor), og flere
politikere kom på banen og forholdt sig kritisk
til gældende praksis.
Rapportens konklusioner kommer til at
understøtte vores oplysnings- og
fortalerarbejde fremover.
LGBT Asylum har efterfølgende sendt
rapporten til alle partiernes ordførere på
området og lagt op til, at vi meget gerne
mødes med dem. Der var én, der svarede.
Så det er på vores dagsorden i den
kommende tid at få nogle møder i stand med
de folkevalgte på anden vis.

Tak – ikke mindst til Det Obelske Familiefond samt Rød Fond!
LGBT Asylum modtog i juli en bevilling på
596.000 kr. fra Det Obelske Familiefonds
pulje til udsatte flygtninge. Midlerne skal
anvendes til at fortsætte, styrke og
videreudvikle den psykosociale del af vores
arbejde – herunder for de af vores
medlemmer, der har fået asyl. Vi er utroligt
taknemlige for fondets støtte – 1000 tak!!
Den 26. september modtog vi Rød Fonds
Græsrodspris. Også mange tak til dem for
den anerkendelse og støtte, der ligger i det!
Vi vil også her endnu engang takke Preben,
som er psykoterapeut og har brugt en del af
sin fritid på supervision for vores

kontaktpersoner. Og stor tak til Carsten, der
netop er trådt til som ny supervisor. Det
betyder meget for os med et rum, hvor vi kan
tale om nogle af de situationer, der opstår,
når man engagerer sig i asylsager – på godt
og ondt.
Og endelig 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. 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.
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LGBT Asylum i pressen
15. august – Et medlem af LGBT Asylum fortæller til DR om at gå med i en Pride for første gang:
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/athur-flygtede-fra-uganda-nu-er-han-til-pride-foerste-gang.
4. august 2015 – LGBT Asylum fortæller i Radio24syv om nogle af de udfordringer, som LGBTasylansøgere oplever, når de bliver udspurgt om deres historie af danske myndigheder – 46:30
min. inde i udsendelsen: http://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/11926800/24syvmorgen-0805-04-08-2015-3/. Medvirker også artikler i Jyllands-Posten om emnet – bl.a. her:
http://www.jyllands-posten.dk/G/Seksuelle-detaljer-indgår-G/. Og i Berlingske:
http://www.b.dk/nationalt/lgbt-over-graensen-at-spoerge-asylansoegere-om-intime-detaljer. Og et
medlem af LGBT Asylum beretter om sine oplevelser med at blive spurgt ud om sit sexliv af
Udlændingestyrelsen i Radioavisen på P1 – ca. fire min. inde i udsendelsen:
http://www.dr.dk/G/ondemG/p1/radioavisen-2015-08-04-12-00-2G
1. august 2015 – LGBT Asylum fortæller om forhold for LGBT-asylansøgere i danske asylcentre i
Berlingske: http://www.b.dk/nationalt/homoseksuelle-chikaneres-paa-danske-asylcentre.

Begivenheder
8. oktober – LGBT Asylum fortæller til MIX Film Festival om oplevelser med at leve som lesbisk i
Uganda og om, hvordan det er at komme til Danmark som asylansøger.
26. september – LGBT Asylum modtager Rød Fonds Græsrodspris og holder i den forbindelse tale
til Enhedslistens årsmøde.
26. september – LGBT Asylum deltager i Anti-Racistisk Fodboldturnering i Nørrebroparken.
19. september – LGBT Asylum afholder paneldiskussionen til den feministiske festival FLAB om de
særlige udfordringer LGBT-personer møder i det danske asylsystem.
11.-15. august – LGBT Asylum deltager i Copenhagen Pride.
9. august – LGBT Asylum er til Q&A om LGBT og asyl til AKS Film Festival.
8. august – LGBT Asylum holder oplæg om LGBT-asylpolitik til Rosa/Svart Pride i Malmö.
24. juli – LGBT Asylum holder oplæg til Copenhagen Queer Festival om erfaringer med
behandlingen af LGBT-sager i Danmark og om, hvordan det er at være LGBT-asylsøger i
Danmark.
17. juli – LGBT Asylum holder oplæg på Kvindelejren på Femø om LGBT-personers forhold i
Uganda.
6. juni – LGBT Asylum deltager i Aarhus Pride.
1. maj – LGBT Asylum deltager i anti-fascistisk 1. maj i Fælledparken. Vi har en bod og to af vores
medlemmer holder tale.

Bedste hilsner

www.lgbtasylum.dk

www.facebook.com/lgbtasylumdk
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