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Supplement til Flygtningene Kommer

Ordforklaring:
AMBASSADE: 
En ambassade er et kontor, der udgør et lands officielle tilstedeværelse i et andet land. En ambas-
sade arbejder bl.a. for at styrke samarbejdet imellem hjemlandet og landet, hvor ambassaden er i.

ASYL: 
Asyl er en beskyttelse, som en person kan søge hos enhver stat. Ifølge FNs mennesker-
ettighedskonvention har “enhver… ret til i andre lande at søge og nyde asyl mod forfølgelse.” 

ASYLCENTER: 
Et asylcenter er et opholdssted for asylansøgere, mens deres asylsag behandles. 
F.eks. Sandholm Centeret i Birkerød.

EU - DEN EUROPÆISKE UNION:
EU er et politisk og økonomisk samarbejde mellem 28 europæiske lande, herunder 
Danmark. EU startede som et fællesskab om administration af kul- og stålproduktion, men 
er sidenhen udviklet sig til at være en politisk og økonomisk union med en præsident, en 
udenrigsminister og en fælles mønt, Euroen.

FLYGTNINGENÆVNET: 
Flygtningenævnet er en institution under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 
Her træffes de endelige afgørelser om tildeling eller afvisning af asyl og opholdstilladelse.

FN: 
FN er er en organisation bestående af selvstændige stater, ligesom Danmark, som af egen fri 
vilje, har besluttet at gå sammen om, at arbejde for verdensfred samt økonomiske og sociale 
fremskridt i verden.

FNs FLYGTNINGEKONVENTION: 
Flygtningekonventionen blev vedtaget i 1951 som reaktion på nazisternes udryddelse af 
bl.a. jøderne under anden verdenskrig. 
Dens formål er at sikre, at alle mennesker som forfølges i deres eget land, kan søge beskyt-
telse i andre lande. 

LGBT: 
LGBT er en engelsk forkortelse, der dækker lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede. 

LGBT ASYLUM: 
LGBT Asylum er en organisation, der arbejder for homo-, biseksuelles og transkønnedes 
rettigheder i det danske asylsystem. LGBT Asylum rådgiver og udøver støtte til LGBT-
asylansøgere. 
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UDLÆNGEDINGELOVEN §7: 
Udlændingelovens §7 er en række betingelser, der skal/kan være opfyldt, hvis en udlænd-
ing får opholdstilladelse.
Vil du vide mere, kan du finde et link til udlændingeloven på vores hjemmeside samme sted 
som du fandt denne ordforklaring

UDLÆNDINGESTYRELSEN: 
Udlændingestyrelsen har ansvar for at behandle ansøgninger om asyl, opholdstilladelse (og 
ansøgninger om visum). 
Udlændingestyrelsen træffer den første afgørelse i en asylsag før (og hvis) den videre-
sendes til Flygtningenævnet.


