Nyhedsbrev nr. 8, april 2017
Velkommen til LGBT Asylums nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen
vedrørende LGBT-asylsager og LGBT-flygtninge med ophold i Danmark ved udgangen af første
kvartal 2017. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over sager og afgørelser.
Desuden gør vi i dette nyhedsbrev opmærksom på nogle bekymringer, vi har, angående den
aktuelle udvikling i myndighedernes praksis i LGBT-asylsager samt hvad angår forholdene for
LGBT-flygtninge i integrationsperioden.
Vi har de seneste måneder oplevet nogle hårde afgørelser, der peger i retning af en praksis, der
rammer LGBT-asylansøgere hårdt. De negative afgørelser knytter an til dels vurderingen af
forholdene for LGBT-personer i Uganda og dels (troværdigheds)vurderingen af asylansøgeres
seksuelle orientering.
Endelig har vi oplevet flere episoder, hvor LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i
Danmark, er blevet udsat for overgreb, hvilket peger på et behov for øget opmærksomhed på
LGBT-flygtninges særligt udsatte situation i forbindelse med boligplacering og boliganvisning.

Asylsager og afgørelser
LGBT Asylum har siden oprettelsen i efteråret
2012 været i berøring med godt 280 LGBTasylansøgere. Aktuelt er der 96 medlemmer
med aktive sager i vores gruppe. Vi er pt. via
vores gruppe LGBT Refugees i kontakt med
godt 60 LGBT-flygtninge, der har fået asyl i
Danmark.
Indtil videre er vi i 2017 blevet kontaktet af 11
nye asylansøgere, der kommer fra 9
forskellige lande.
I første kvartal af 2017 er 9 af vores
medlemmer blevet tildelt af asyl af
Udlændingestyrelsen, og 4 har fået afslag.

asylsager automatisk anket til
Flygtningenævnet. Vi har haft 6 medlemmer,
der ind til videre i 2017 har fået deres sager
afgjort i Flygtningenævnet – heraf har 2 fået
asyl, og 4 er blevet afvist.
Dem, der har fået asyl i 2017, kommer fra
Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan og tæller
både mænd og kvinder, ciskønnede og
transkønnede.
De af vores medlemmer, der er blevet afvist i
løbet af første kvartal 2017, er for
størstedelens vedkommende fra afrikanske
lande.

Ved afslag hos Udlændingestyrelsen bliver
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Strammere kurs over for ugandere
I løbet af det seneste halve år har vi oplevet,
at praksis er blevet strammet i behandlingen
af asylsager med LGBT-asylansøgere fra
Uganda.

På trods af dette oplever vi, at
Flygtningenævnet nu i højere grad end
tidligere er tilbøjelige til at afvise LGBTasylansøgere.

Homoseksualitet er kriminaliseret i Uganda,
og de nyeste oplysninger fra
velrenommerede menneskerettighedsorganisationer og andre landes myndigheder
om situationen i Uganda – fra eksempelvis
Human Rights Watch, ORAM og UK Home
Office – 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. Og der er eksempler på
seksuelle overgreb både i og uden for
politiets varetægt. Desuden er LGBTpersoner udsat for massiv chikane og
overgreb fra befolkningens side –
såkaldt ’mob justice’ – og det er ikke muligt at
søge myndighedernes beskyttelse.

Det lader til, at Flygtningenævnet nu forsøger
konsekvent at tolke situationen for LGBTpersoner i Uganda på en måde, så man
mener, at LGBT-personer kan sendes tilbage
uden at risikere forfølgelse. Hvor vi tidligere
har set afgørelser, hvor ansøgere har fået
asyl alene fordi, de var LGBT, forsøger
Flygtningenævnet nu at fastlægge en praksis,
hvor det ikke længere er nok. Der skal en
dokumenteret personlig forfølgelseshistorie
til. Samtidig ser vi, at kravene til den
individuelle forfølgelseshistorie strammes.
Det betyder, at flere ansøgere afvises, fordi
nævnet ikke anser deres historie som ’slem’
nok, eller fordi man afviser den som
utroværdig.

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 med local councils, der
indebærer, at man skal fortælle, hvem man
er, og hvor man kommer fra, når man flytter
ind i et kvarter.

Konsekvensen er, at stort set alle LGBTasylansøgere fra Uganda afvises i disse
måneder. Og det betyder, at flere
asylansøgere ikke får den beskyttelse, de bør
have ret til. Vi ser med stor bekymring på
denne udvikling, og gør vores bedste for at
støtte de af vores medlemmer, der måtte
blive afvist eller udvist som en konsekvens
heraf.

LGBT-ansøgere afvises, fordi myndighederne ikke tror på, at de er
LGBT
De danske myndigheder kan formelt ikke
sende LGBT-personer retur til lande, hvor de
risikerer forfølgelse alene fordi, de er åbne
LGBT-personer. Det er konsekvensen af en
afgørelse fra 2013, hvor en homoseksuel
mand fra Afghanistan fik asyl, selvom hans
seksuelle orientering ikke var kendt i
Afghanistan. Rationalet var, at det ville være
et rettighedsbrud at kræve, at han skulle
(forsøge at) skjule sin seksuelle orientering
for at undgå forfølgelse. Hermed er dansk
asylpraksis på linje med internationale
tolkninger og afgørelser fra eksempelvis EUdomstolen.
I LGBT Asylum bifalder vi naturligvis dette. I
forlængelse af denne praksisændring har vi
dog samtidig oplevet et øget fokus på at
vurdere – og betvivle – LGBT-asylansøgeres

seksuelle orientering eller kønsidentitet.
Det kan i sig selv være svært at bevise, at
man er LGBT. Der er sjældent håndfaste
beviser eller officiel dokumentation, det
indebærer intime dele af ens liv, der kan
involvere skyld og skam, man har måske
aldrig talt om det før, og det kan være endog
meget vanskeligt at ’springe’ ud over for en
myndighedsperson til et interview – hvis man
overhovedet er klar over, at man kan og skal
det, når man sidder i den konkrete
interviewsituation. Vi oplever, at asylansøgere
ofte har rigtig svært ved at tale om det, og
rigtig svært ved at tale om det på den måde,
som myndighederne forventer. Og når de
danske asylmyndigheder i nogle sager synes
at have et udgangspunkt, der handler om at
modbevise en ansøgers seksuelle
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orientering, bliver det nærmest umuligt.
Samtidig anlægger myndighederne i deres
vurderinger et perspektiv, hvor også helt unge
og ressourcesvage personer forventes at
springe klart og entydigt ud som LGBT. Vi har
eksempelvis for nyligt haft et medlem – en
teenager fra Afghanistan – der er blevet afvist
som utroværdig, fordi Flygtningenævnet ikke
fandt, at hans ’udspring’ og fortælling om sig
selv som homoseksuel var entydig og klar
nok.
Vi oplever ind imellem i konkrete sager, at
systemets gaydar fejler fælt, når LGBTasylansøgere afvises, fordi de danske
myndigheder ikke tror på, at de er LGBT. Og
vi må ind imellem konstatere, at hvis dem,
der træffer afgørelserne, havde været med til
en af vores fester, og mødt den pågældende
asylansøger der, så var konklusionen på
spørgsmålet om, hvorvidt vedkommende
eksempelvis er homoseksuel eller ej, helt
indlysende faldet anderledes ud.
For at sikre den nødvendige beskyttelse af
LGBT-personer, der risikerer forfølgelse,

anbefaler LGBT Asylum, at der i vurderinger
af en persons seksuelle identitet tages
hensyn til, at en seksuel identitet er
foranderlig og genstand for vedvarende
refleksion og forhandling. Man bør tage
hensyn til, at især under skabelsen af en
positiv seksuel identitet er det svært for en
person at fortælle sammenhængende om sin
identitet, da den ofte opleves ambivalent og
med modsatrettede krav. Og endelig bør man
tage med i betragtning, at ressourcesvage
personer – herunder ganske unge – vil have
endnu større vanskeligheder ved at springe
ud, da udspringet kræver store individuelle
ressourcer og adgang til viden og netværk.
Og endelig henviser vi til, at EU-domstolen i
en tidligere afgørelse har gjort klart, at man
ikke må afvise en sag som utroværdig alene
med henvisning til, at en asylansøger ikke
springer ud fra starten af ansøgningsprocessen.
Se vores notat om vurderingen af seksuel
orientering i asylsager.

LGBT-flygtninge udsættes for overgreb i integrationsperioden
LGBT Asylum har flere gange gjort
opmærksom på, at LGBT-asylansøgere er i
risiko for at opleve overgreb i de danske
asylcentre. Vores erfaringer fra medlemmer
af vores gruppe LGBT Refugees, der har fået
asyl og flygtningestatus i Danmark, er
desværre, at denne risiko ikke forsvinder,
selvom man har fået asyl.
Når en asylansøger får asyl og
opholdstilladelse, bliver vedkommende af
Udlændingestyrelsen visiteret til en
kommune. Det er herefter kommunens
ansvar at anvise en bolig og tilbyde et
integrationsprogram.
De seneste års mange lovændringer på
integrationsområdet har blandt andet betydet,
at kommunernes muligheder for at anvise
fælles boformer – delte lejligheder,
bofællesskaber – er blevet udvidet. Ligeledes
er der slækket på kravene i forhold til, hvor
hurtigt man skal anvise en permanent bolig.
Med den lave integrationsydelse er det
desuden blevet endog meget vanskeligt for
kommunerne at finde boliger, hvor flygtninge
kan betale huslejen – dette gælder ikke
mindst for enlige flygtninge.

Det betyder, at mange flygtninge – heraf også
en del af vores medlemmer – bor i
midlertidige boliger i ejendomme, hvor mange
flygtninge bor tæt sammen. For LGBTflygtninge fortsætter det oplevede pres fra
asylcentrene således ind i
integrationsperioden. Ovenikøbet kan de
være mere isolerede, sårbare og uden støtte i
hverdagen samt i eventuelle
overgrebssituationer.
Udlændingestyrelsen bør tage hensyn til
særlige personlige omstændigheder, når de
visiterer flygtninge til kommunerne, og den
givne kommune bør ligeledes tage hensyn til
særlige personlige omstændigheder i
forbindelse med boliganvisning – ikke mindst
hvis der er tale om en delt bolig. LGBT-status
indebærer en sådan særlig situation, som der
bør tages hensyn til. Kommunerne bør
således ikke placere LGBT-flygtninge i delte
lejligheder, hvis det ikke er med andre LGBTpersoner. Og de bør så vidt muligt sikre en
egen permanent bolig, eller alternativt tænke i
LGBT-bofællesskaber.
Desværre er det vores oplevelse, at der ofte
ikke tages hensyn til LGBT-status i
forbindelse med visitering eller
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boliganvisning. Konsekvensen er, at LGBTflygtninge i vid udstrækning lever i isolation

og i alt for stort omfang udsættes for voldelige
eller seksuelle overgreb.

Aktiviteter i 2017
Indtil videre
Vi har de seneste måneder med stor succes
fået mere indhold og flere aktiviteter ind i
vores månedlige ’lørdagsmøder’ for alle
medlemmer, hvor vi er ca. 100 hver gang.
Sidst i februar afholdt vi således en lille
konference for alle medlemmer. Det foregik i
Warehouse9, hvor vi havde besøg af Søren
Laursen, forperson i LGBT Danmark, og
sognepræst Mia Rahr Jacobsen. De holdt
oplæg om henholdsvis LGBT-historie og rettigheder i Danmark og erfaringer med at
være homoseksuel og troende.
Sidst i marts foregik vores lørdagsmøde i
Aidsfondets lokaler under overskriften
seksuel sundhed, hvor der var workshops og
oplæg ved Jeppe Hald og Gitte Kronborg,
forperson for Aidsfondet. Og Vesterbro
Dragudlejning kom forbi med en sex-quiz.

Endelig har vi lige den første weekend i april
været på weekend-camp med LGBT
Refugees, vores gruppe for medlemmer, der
har fået asyl og flygtningestatus. Vi var 26
afsted på koloni i Dronningmølle, hvor vi
havde en rigtig dejlig weekend sammen med
oplæg, diskussioner, socialt samvær og fest.
I kalenderen
Vi har flere ting i kalenderen for de
kommende måneder, blandt andet:


Sidst i april har vi fest for alle vores
medlemmer



I maj har vi et fyraftensmøde for vores
frivillige kontaktpersoner om selvmord og
traumer



Første weekend i juni deltager vi i Aarhus
Pride.

Støttemuligheder, t-shirts og muleposer samt diverse infomaterialer
Du kan støtte vores arbejde ved at købe en tshirt eller mulepose med LGBT Asylums logo
– du kan altid sende os en besked på
Facebook, hvis du vil have en tilsendt (pris: tshirts 150 kr., muleposer 100 kr. + porto).
Hjælp os også gerne med at få flere
støttemedlemmer – de er vigtige for os for at
få adgang til støttemuligheder. Læs mere om
støttemedlemskab.
Og hvis du eksempelvis arbejder på et
asylcenter eller i en kommune, er du altid
velkommen til at rekvirere materiale om vores
gruppe, aktiviteter og tilbud via vores mail:
info@lgbtasylum.dk.

Bedste hilsner

www.lgbtasylum.dk

www.facebook.com/lgbtasylumdk
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