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Lesbiske asylansøgere fra Uganda får deres genoptagne sager afgjort i
Flygtningenævnet om få dage
I august fik to lesbiske asylansøgere fra Uganda, der ellers var frihedsberøvede og stod til
deportation til Uganda, i sidste øjeblik deres asylsager genoptaget. Forud var gået nogle
uger med massiv medieomtale og kritik af den hidtidige sagsbehandling fra flere sider.
I starten af næste uge skal de to lesbiske asylansøgere i Flygtningenævnet, hvor sagerne
bliver afgjort. Hvis de får afslag, bliver de udvist.
De to kvinder er fortsat aktive i LGBT Asylum, og LGBT Asylum bakker dem op og mener, at
Danmark bør tildele dem ophold.
Homoseksualitet er kriminaliseret i Uganda, og de nyeste oplysninger fra velrenommerede
menneskerettighedsorganisationer om situationen i Uganda viser, at LGBT-personer
udsættes for forfølgelse i form af blandt andet vold, vilkårlige anholdelser, afpresning og
outing fra politiets side. Ofte sker den slags overgreb uden at der rejses tiltale, eller der
rejses tiltale for andre forseelser end homoseksualitet. Desuden er LGBT-personer udsat for
massiv chikane og overgreb fra befolkningens side – såkaldt ’mob justice’ – og det er ikke
muligt at søge myndighedernes beskyttelse.
Det er heller ikke muligt at gemme sig, for der er en meget tæt social kontrol i Uganda. Alle
naboer ved, hvem andre i nabolaget er. Der er et system, der indebærer, at man skal
fortælle, hvem man er, og hvor man kommer fra, når man flytter ind i et kvarter.
”De to lesbiske ugandere bør have beskyttelse, da de nyeste rapporter fra Uganda viser, at
det ikke er muligt at leve som åben homoseksuel i landet uden at blive udsat for forfølgelse.
Og det er heller ikke muligt at skjule sig. De to risikerer det værste, når deres klan
ovenikøbet kender til deres homoseksualitet, og de i øvrigt på forskellige måder er
eksponeret som lesbiske,” udtaler Mads Ted Drud-Jensen, talsperson for LGBT Asylum.
”Vi kender de to rigtig godt. De har været aktivister i LGBT Asylum længe, og har blandt
andet deltaget i offentlige debatter og holdt taler om LGBT-personers rettigheder. Det er
nogle rettigheder, som det officielle Danmark bakker op om og er forpligtet af. Man kan ikke
henvise til, at de kan tage tilbage og gå under radaren. Det er en illusion at tro, at de bare
kan tage tilbage til Uganda og lade som om, de er heteroseksuelle, hvis de ville,” fortsætter
Mads Ted Drud-Jensen.
For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt talsperson for LGBT Asylum:
Mads Ted Drud-Jensen, mobil: 2022 2400
Og find yderligere viden her: https://www.lgbtasylum.dk/resources/.
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