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World Refugee Day – anbefalinger til handling fra LGBT Asylum
Der er ca. 70 millioner fordrevne mennesker i verden i dag. Nogle af disse er LGBT-personer,
hvoraf nogle er drevet på flugt netop på grund af deres seksuelle orientering eller
kønsidentitet. En del LGBT-flygtninge har gennem årene fundet beskyttelse i Danmark. Asylog flygtningepolitik – internationalt og i Danmark – er således også et LGBT-spørgsmål.
I LGBT Asylum har vi de seneste syv år arbejdet for at sikre rettigheder og forbedre forhold for
LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. I anledning af FN’s Flygtningedag d. 20. juni
præsenterer vi her en række anbefalinger, der angiver forskellige muligheder for at forbedre
forholdene for LGBT-asylansøgere og -flygtninge:

Beskyttelse og asyl
LGBT-asylansøgere og -flygtninge er en udsat gruppe både i de såkaldte nærområder og i det
danske asylsystem. LGBT Asylum anbefaler derfor, at:
•

Danmark bør igen tage imod kvoteflygtninge via FN-systemet, og LGBT-status bør i
den forbindelse være ét at de kriterier, som kvoteflygtninge kan udvælges efter.

•

Behandling af LGBT-asylsager i Danmark bør styrkes. Det bør særligt indebære:
•

Øget anerkendelse af LGBT-asylansøgere, der risikerer forfølgelse af ikkestatslige aktører i deres oprindelsesland.

•

En styrket LGBT-kompetence hos Udlændingestyrelsen med øget forståelse for
og anerkendelse af, at LGBT-identitet og -praksis gøres på mange forskellige
måder.

•

Forholdene på asylcentre bør forbedres med fokus på sikkerhed og tryghed for LGBTpersoner, evt. med oprettelse af omsorgspladser for LGBT-asylansøgere.

•

Adgang til behandlinger for transkønnede asylansøgere bør forbedres.

Familiesammenføring
LGBT-flygtninge kommer oftest fra lande, hvor det ikke er muligt for par af samme køn at bo
sammen. LGBT Asylum anbefaler derfor, at:
•

LGBT-flygtninge bør sikres ligebehandling i forbindelse med familiesammenføring,
således at LGBT-par ikke skal leve op til samlivskravet, hvis samliv de facto ikke har
været muligt i oprindelseslandet.

OM LGBT ASYLUM
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer
med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og
for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark. LGBT Asylum giver social og juridisk støtte til LGBTasylansøgere såvel som til LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark.

Integration
LGBT-flygtninge kan opleve særlige udsatheder og udfordringer i integrationsfasen i Danmark.
LGBT Asylum anbefaler derfor, at:
•

Integrationsydelsen (pr. 1. januar 2020: selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen), hvis
lave ydelser rammer enlige særligt hårdt, bør afskaffes.

•

LGBT-flygtninge bør boligplaceres i eller tæt på større byer (Aarhus og København) for
adgang til LGBT-netværk.

•

Muligheder for at flytte kommune bør forbedres for LGBT-flygtninge, der er blevet
boligplaceret langt væk fra storbyer.

•

Der bør tages hensyn til LGBT-identitet ved anvisning af midlertidig bolig, så LGBTflygtninge ikke henvises til at dele bolig med tilfældige andre flygtninge.

•

Retten til at få anvist en egen permanent bolig bør genindføres.

•

Man bør arbejde for en styrket forståelse for LGBT-flygtninges særlige situation i den
kommunale integrationsindsats.

Rådgivning og netværk
•

Kvalificeret og målrettet rådgivning og sociale netværk har afgørende betydning for
LGBT-asylansøgeres og -flygtninges rettigheder, trivsel og integration. Man bør derfor
sikre økonomisk understøttelse af rådgivning og netværk for LGBT-asylansøgere og
-flygtninge.

LGBT Asylum indgår altid gerne i dialog og samarbejde.
Kontakt os på telefon: 71523397. Eller på mail: info@lgbtasylum.dk.
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