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ABSTRACT
Support and acceptance of LGBT asylum seekers and refugees
Needs, experiences and good practices in the Netherlands
Jolanda Elferink & Michelle Emmen, Movisie, Utrecht
In this study the main question ‘What are the needs of LGBT asylum seekers and refugees and the
professionals and volunteers who work with them, with regard to increasing the support for and
acceptance of those LGBT people, and what are the experiences with interventions that contribute to
this goal? Do the people involved feel these interventions work, and what could work according to
literature?’ has been researched by means of:
 A literature search for existing good practices in the field of support to LGBT asylum seekers and
refugees, and what works to increase acceptance according to literature.
 A field study in which we interviewed three LGBT asylum seekers and four refugees about their
experiences with and need of support and acceptance, and two focus groups with seven
professionals and six volunteers in which we raised the same questions.
The most important recommendations for the Epsilon project, in particular for the Epsilon training, are:
 An important target group for the Epsilon training are the people that implement asylum
procedures – they need knowledge, skills and understanding.
 An important target group for the Epsilon training are the people that provide shelter to asylum
seekers and refugees – they need knowledge, skills and understanding.
 An important target group for the Epsilon training are the professionals and volunteers of LGBT
organisations that offer support to newcomers – they need knowledge and skills.
 An important target group for the Epsilon training are bicultural LGBT-friendly and bicultural LGBTs
educated to become trainers.
 In the Epsilon training we teach professionals and volunteers how to increase the acceptance of
LGBTs among newcomers.
 In the Epsilon training professionals and volunteers learn how to recognise homophobia among
colleagues and how to react to it.
 In the Epsilon training professionals and volunteers learn to enter into the experiences and needs
of LGBT asylum seekers and refugees.
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Samenvatting & conclusies

Deze samenvatting en conclusies omvatten de belangrijkste uitkomsten en de aanbevelingen van een
verkennend onderzoek. Dit onderzoek is onderdeel van het Epsilon project waarin we in een
samenwerking tussen Italië, Cyprus, Griekenland, Groot-Brittanië en Nederland de kennis,
vaardigheden en het bewustzijn van professionals en vrijwilligers willen vergroten als het gaat om het
steunen van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en het vergroten van hun acceptatie. Dit onderzoek
is de start van het project, waarin we toewerken naar een face-to-face training én e-learning. Binnen
dit onderzoek focussen we op LHBT-asielzoekers, mensen die naar Nederland of Europa zijn
gekomen en nog in afwachting zijn van hun verblijfstatus en op ‘nieuwkomers’, vluchtelingen met een
legale verblijfstatus, die niet van Nederlandse of Europese afkomst zijn en recentelijk, in de laatste 2
jaar, naar Nederland zijn gevlucht.
De hoofdvraag van het onderzoek ‘Wat zijn de behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en
de professionals en vrijwilligers die met hen werken als het gaat om het vergroten van steun aan en
acceptatie van deze LHBT’s, en wat zijn de ervaringen met interventies die hieraan bijdragen?
Werken die volgens de betrokkenen, en wat kan volgens de literatuur werken?’ is onderzocht met:
 Een literatuuronderzoek waarin we nagingen welke good practices er zijn als het gaat om steun
aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en wat de literatuur zegt over wat werkt om de acceptatie
van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen te vergroten.
 Een veldonderzoek waarin we zeven LHBT-asielzoekers (3) en -vluchtelingen (4) interviewden
over hun ervaringen met en behoefte aan steun en acceptatie en waarin we in twee focusgroepen
zeven professionals en zes vrijwilligers die met LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen werken
dezelfde vragen stelden.

Uitkomsten van het literatuuronderzoek
LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen in Nederland
Het hebben van LHBT-gevoelens kan een belangrijke reden zijn om te vluchten. In 77 landen ter
wereld is homoseksualiteit strafbaar. Er staan bijvoorbeeld gevangenisstraffen op of de doodstraf. Om
in veiligheid en vrijheid te kunnen leven, ontvluchten LHBT’s hun land. In Nederland voert de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de
asielprocedure uit. Iemand met LHBT-gevoelens krijgt niet per definitie een verblijfsvergunning in
Nederland; de IND bekijkt iedere casus individueel en neemt de situatie in het herkomstland en het
persoonlijke verhaal mee in de beoordeling. In totaal voert het IND in aanloop naar die beoordeling,
samen met een tolk, drie gesprekken met asielzoekers. Het derde en laatste gesprek, dat het nader
gehoor heet, is belangrijk omdat de asielzoeker daarin vertelt waarom hij of zij asiel aanvraagt. Op dat
moment is het belangrijk dat iemand aangeeft dat hij of zij vlucht vanwege seksuele voorkeur of
genderidentiteit en daarom asiel aanvraagt. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een asielzoeker
open is over zijn of haar LHBT-gevoelens: bij een autoriteit in een verhoor toegeven dat je LHBTgevoelens hebt, wordt als onveilig ervaren. Tijdens de asielprocedure regelt het COA (Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers) de opvang die bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot
basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. In de opvang wonen LHBT’s samen met mensen die
negatief en agressief reageren op hen en lopen het risico op buitensluiting, pesten, bedreiging en
mishandeling. De meeste LHBT’s houden hun LHBT-zijn voor zich uit angst dat ze gediscrimineerd
worden. Ze leven met de vrees dat hun geheim ontdekt wordt en ervaren discriminatie in de opvang.
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Dit alles heeft gevolgen. De belangrijkste problemen die LHBT’s met een vluchtverhaal ervaren zijn
psychische problemen, waaronder angst, slapeloosheid, stress, depressieve klachten,
zelfmoordgedachten en -pogingen en wantrouwen. Daarnaast zitten ze vaak in een sociaal isolement;
ze zijn veel alleen, ontvangen geen steun van anderen en kampen met eenzaamheid.
Wat werkt volgens literatuur in het vergroten van steun aan LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen
De belangrijkste tips aan professionals en vrijwilligers voor het vergroten van steun aan LHBTasielzoekers en -vluchtelingen zijn: zorg dat medewerkers en vrijwilligers kennis hebben op het gebied
van LHBT en de culturele achtergrond, bouw een vertrouwensrelatie op, sluit aan bij ‘de taal’ van de
asielzoeker of vluchteling, straal uit dat de organisatie LHBT-vriendelijk is, breng de LHBTasielzoekers en -vluchtelingen in contact met elkaar en andere LHBT’s, verwijs door naar
(belangen)organisaties die LHBT-asielzoekers en vluchtelingen ondersteunen (zorg voor een goede
sociale kaart en werk samen), grijp in bij onveilige situaties, noem LHBT’s expliciet in het protocol voor
veiligheid en antidiscriminatie, onderscheid welke methoden werken bij voorlichting, vertel LHBTasielzoekers en -vluchtelingen realistisch over de situatie in Nederland, bied informatie online en in
verschillende talen, zorg voor veiligheid als er sprake is van dreiging en geweld (en werk hierbij ook
samen met partners op het gebied van veiligheid, zoals de politie) en besteed aandacht aan LHBT bij
de inburgering van statushouders.
Wat werkt volgens literatuur in het vergroten van de acceptatie van LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen
De Nederlandse overheid voert al jaren een LHBT-emancipatiebeleid om discriminatie en geweld
tegen LHBT’s te verminderen. Sinds kort zijn er ook voor vluchtelingen en asielzoekers voorlichtingen,
in azc’s en soms in de noodopvang. Movisie onderzocht welke technieken onder welke voorwaarden
effectief zijn in het vergroten van de acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. De
belangrijke voorwaarde waaraan voldaan moet worden – wat voor voorlichting je ook gaat inzetten – is
dat de interventie wordt uitgevoerd op een moment dat vluchtelingen niet te veel andere dingen aan
hun hoofd hebben waardoor er beperkte mogelijkheid is om zich in te leven in een ander. Voorlichting
voor vluchtelingen met een verblijfsstatus is kansrijker dan voorlichting voor asielzoekers die nog met
hun asielprocedure bezig zijn.
Een aantal technieken kunnen goed werken. (1) De eerste is het inzetten van ervaringsverhalen van
LHBT’s met veel emotie, zodat vluchtelingen die niet LHBT-zijn zich kunnen inleven en empathie voor
hen kunnen krijgen (contacttheorie). De LHBT’s die hun ervaringen vertellen, moeten wat betreft
religie, cultuur en leeftijd goed aansluiten bij de mensen aan wie zij hun verhaal vertellen. (2) Een
tweede techniek die kan werken, zijn films met persoonlijke verhalen van LHBT’s waarin mensen die
niet LHBT-zijn zich kunnen inleven en waar zij empathie voor kunnen krijgen (parasociaal
contacttheorie). (3) Een derde techniek zijn films met vriendschappen tussen LHBT’s en niet-LHBT’s
van dezelfde culturele afkomst als de kijker. Een goede band of vriendschap laten zien – of hierover
vertellen – tussen een niet-LHBT persoon uit de eigen groep en een LHBT kan ook werken (extended
contact theorie). (4) Als voorbereiding op een echte ontmoeting met een LHBT-persoon, werkt het
goed om de deelnemers zich te laten voorstellen dat ze een LHBT ontmoeten, en dat dit contact
positief verloopt (denkbeeldig contact). (5) Een vijfde techniek die kansrijk is, is het communiceren van
een positieve sociale norm over LHBT’s. Dat doe je door personen met gezag en autoriteit die zelf
niet-LHBT zijn zich uit te laten spreken voor de acceptatie van LHBT’s en door te zeggen dat steeds
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meer mensen uit de eigen etnische groep positiever gaan denken over LHBT of dat zij discriminatie
van LHBT’s niet tolereren (sociale norm).
Good practices in Nederland
Er zijn in Nederland meerdere good practices voor de steun aan, en soms ook voor de acceptatie van,
LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. Voorbeelden zijn het Cocktail maatjesproject, Transvisie (voor
transgender vluchtelingen), LGBT Asylum support, Stichting Secret Garden, Veilige Haven,
Respect2Love Academy, Queer Welfare, De Prisma groep, Roze in Blauw Nederland (RiB NL, het
aanspreekpunt voor LHBT’s voor binnen en buiten de politie) en sinds 2017 is de App Rainbow
Refugees NL beschikbaar voor LHBT-asielzoekers en vluchtelingen, ontstaan vanuit een
samenwerking van organisaties, het bevat allerlei relevante informatie. Het COA heeft een landelijke
werkgroep met medewerkers van verschillende COA-locaties die werken aan de steun aan, en de
acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. Movisie, kennis en aanpak van sociale
vraagstukken, en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zijn landelijke instituten die
advies en kennis geven aan professionals en vrijwilligers die te maken hebben met LHBTasielzoekers en -vluchtelingen. VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen
en asielzoekers in Nederland.

Uitkomsten van het veldonderzoek
Steun ontvangen en steun bieden
Zes van de zeven LHBT’s die we interviewden ervaarden in de asielprocedure bij de IND weinig tot
geen steun in het praten over hun LHBT-zijn. Vragen over seksuele tactieken – vragen over hoe jij
seks hebt – gingen zelfs over hun grenzen heen. Eén respondent heeft pas twee maanden na
aankomst in Nederland zijn advocaat durven vertellen dat hij op mannen valt. De respondenten
erkennen allemaal dat openhartig praten over LHBT-zijn nodig is, maar tegelijkertijd heel erg moeilijk:
‘Het gehoor met IND, ja, ik moest openhartig praten, maar het is mij amper gelukt, het is
heel moeilijk om zo’n stap te maken om erover te praten. Ik bedoel je moet altijd je best
doet om het te verbergen en hier is het andersom: je moet bewijzen, het aantonen.’
LHBT-vluchteling
In de opvang van het COA ervaren onze respondenten niet altijd dat ze veilig zijn. Geen van allen zijn
zij open (geweest) over hun LHBT-zijn naar andere bewoners. Eén respondent voelt zich wel
gesteund, wat vooral komt doordat hij een eigen kamer heeft, wat voor veiligheid en privacy zorgt. Een
deel van de COA-medewerkers zet zich pro actief in om met asielzoekers en vluchtelingen
gesprekken te starten over LHBT-zijn. Zij zetten dan in op: interesse, oprecht luisteren, rust en privacy
scheppen, vertrouwen geven, niet in een open ruimte zitten, het onderwerp niet benoemen maar wel
beschrijven, bevestigend antwoorden, bekrachtigen door te herhalen en open vragen stellen. Zij
ervaren dat je als COA-medewerker makkelijker signaleert dat je met een LHBT-asielzoeker of vluchteling te maken hebt als je zelf LHBT bent. Weinig COA-medewerkers zijn open over hun LHBTzijn, omdat zij zich daar niet altijd veilig in voelen. Alle COA-medewerkers schakelen bij onveilige
situaties de politie in en vaak wordt er dan een overplaatsing, van de bewoner die voor de onveilige
situatie zorgt of de LHBT-er, naar een andere COA-locatie geregeld. Als het COA-medewerkers
duidelijk is dat een bewoner worstelt met LHBT-zijn, verwijzen ze op grond van een
samenwerkingsconvenant door naar het COC, waar LHBT’s zich naar hun idee beter van gaan
voelen, omdat zij daar gelijkgestemden ontmoeten. Alle zeven LHBT’s die we interviewden hebben
ervaring met steun vanuit LHBT-belangenorganisaties in Nederland. Bijna allemaal ervaren ze steun
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van deze belangenorganisaties. De vrijwilligers van het Cocktailmaatjes-project, die sociale steun
bieden aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen, ervaren dat nieuwkomers met hen leren praten over
LHBT-zijn. Wat helpt, is dat zij door hun gelijkwaardigheid – ze zijn zelf ook LHBT – snel een
gelijkwaardige vertrouwensband opbouwen die dat praten makkelijker maakt.
Vergroten van steun
De LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen, professionals en vrijwilligers die we spraken, noemen samen
negen verbeterpunten die de steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen vergroot:
1. Zorg voor informatie over de procedure bij de IND en zorg dat asielzoekers en vluchtelingen kennis
nemen van onze Grondwet en artikel 1 zodat zij weten dat zij vrijuit kunnen praten.
2. Train de IND-ambtenaren in het afnemen van gehoren bij LHBT’s zodat zij weten hoe ze vragen
over seksuele oriëntatie zouden moeten stellen en voorkom zo dat zij alleen checken op
geloofwaardigheid en stereotypen waardoor zij LHBT’s die niet enorm worstelen met hun LHBTzijn niet geloven.
3. Wees er zeker van dat in de gehoren bij LHBT’s geen homofobe ambtenaren of tolken betrokken
zijn die LHBT’s niet accepteren omdat dat invloed heeft op het gehoor en de uitkomst ervan.
4. Stel discretie voorop wanneer asielzoekers en -vluchtelingen met jou hardop durven te praten over
LHBT-zijn. Het ergste dat zo iemand kan gebeuren is dat er, vaak met goede bedoelingen, iemand
bijgehaald wordt om te vertalen en dat wordt als zeer onveilig ervaren.
5. Wanneer COA-medewerkers de tijd nemen om te luisteren naar LHBT’s en doorvragen naar hun
behoeften kunnen ze deze mensen hun eigen regie teruggeven en tegelijkertijd meer steun bieden.
Training over steun bieden aan LHBT’s of een themadag kan hierbij helpen.
6. Richtlijnen voor het steunen van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen moeten centraal door COA
bepaald worden, zodat het aanwezig zijn van onder meer voorlichtingsmateriaal en posters in de
opvang niet afhangen van de locatiemanager. In die richtlijn kan je opnemen dat de
contactpersoon Veiligheid op elke locatie verantwoordelijk is voor het borgen van dit eenduidige
LHBT-beleid op die locatie.
7. Het categoriseren van de opvang kan veiligheid bieden. Denk aan een aparte opvang met eigen
toegang voor LHBT’s.
8. Een meer divers personeelsbestand helpt om in de ondersteuning beter te kunnen aansluiten.
9. LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen begrijpen zelf vaak weinig van wat LHBT-zijn is en kunnen
ondersteuning gebruiken in zichzelf beter begrijpen, onder meer waar het gaat om psychische en
sociale problemen die zij vaker hebben dan niet-LHBT’s. Een interactieve workshop of een seminar
is een geschikte manier.
Non-acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen
COA-medewerkers zien non-acceptatie van LHBT’s in hun opvang terug in pesten en geweld, zoals
homofobe uitlatingen, van mannen, vrouwen én kinderen in de rij bij het melden, maar ook punaises in
bedden van LHBT’s. Zij hebben wel een idee van hoe schadelijk het is, maar weten niet altijd wat er
aan te doen. Verdrietig vinden ze het voor LHBT’s die naar Nederland komen, omdat ze denken dat
de acceptatie hier groot is. En dan krijgen ze te maken met pesten en geweld, vaak al bij de
noodopvang net na aankomst, waar weinig privacy is en LHBT’s volgens COA-medewerkers nog
onveiliger kunnen zijn. De LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen beschrijven hetzelfde: in Nederland
zijn, op zoek naar veiligheid, en dat je dan in de opvang van het COA alsnog met zoveel spanning
moet leven, is het moeilijkst.
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Vergroten van acceptatie
De LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen, professionals en vrijwilligers die we spraken, noemen samen
vijf verbeterpunten die de acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen vergroot:
1. De participatieverklaring is volgens onze respondenten een goed idee, maar zou eerder getekend
moeten worden, namelijk voordat de verblijfsvergunning er komt.
2. De IND moet zich er bewust van zijn dat er ook in Nederland sprake is van LHBT-discriminatie
onder rechters, advocaten, ambtenaren en tolken en niet met hen in zee willen gaan.
3. Het COA moet duidelijker laten zien wat zij doen aan de non-acceptatie van LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen. Bijvoorbeeld door medewerkers en tolken te screenen op of zij LHBT’s accepteren,
maar ook door strenger op te treden tegen pesten en geweld. COA-medewerkers zouden
duidelijker willen zijn tegen bewoners: als je niet met LHBT’s kan samenleven dan ben je niet op de
juiste plek; accepteren is geen keuze.
4. Als de veiligheid van LHBT’s in de opvang niet gewaarborgd kan worden, is aparte opvang de
enige oplossing.
5. Al in de opvang moet duidelijk zijn dat LHBT onderdeel is van samenleven in Nederland. COAmedewerkers hebben steun van hun management en bestuur nodig om het LHBT-thema te
betrekken in hun leerpaden, om de regenboogvlag een plek te geven op de locaties en om
eenduidig voorlichtingsmateriaal als posters en training te kunnen aanbieden. Het COA moet
uitstralen dat LHBT oké is en dat we er over praten met elkaar.

Aanbevelingen voor professionals, vrijwilligers en beleidsmakers in Nederland en de
EU die te maken hebben met LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen
o

Binnen de organisatie die de asielprocedures uitvoeren, moeten de medewerkers getraind
worden in het werken met LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen
Zij moeten kennis hebben van LHBT’s en hun culturele achtergrond, aansluiten bij ‘de taal’ die zij
gebruiken om hun seksuele voorkeur en genderidentiteit aan te geven en uitstralen dat zij LHBTvriendelijk zijn. Zij moeten weten hoe ze vragen over seksuele voorkeur en genderidentiteit stellen
zonder dat ze daarbij de grenzen van de ander overschrijden, zij moeten zich ervan bewust zijn dat
onze Grondwet en de veiligheid om LHBT-gevoelens te uiten niet voor iedereen bekend is en ten
slotte moeten zij discretie voorop stellen: als een LHBT-asielzoeker met jou hardop durft te praten
over LHBT-zijn betekent dat niet dat hij of zij uit de kast wil komen bij anderen.
o De opvanglocaties van het COA moeten LHBT-vriendelijkheid uitstralen
In de opvang voor nieuwkomers moet duidelijk zijn dat LHBT’s deel uitmaken van de Nederlandse
samenleving. Management en bestuur van het COA moet eenduidig zijn in hun LHBT-beleid en
faciliteren in onder meer voorlichtingsmateriaal, posters en een regenboogvlag voor iedere locatie.
Het helpt om LHBT’s als doelgroep expliciet te noemen in het protocol voor veiligheid en
antidiscriminatie en om per locatie één medewerker aanspreekpunt te maken.
o Trainen van COA-medewerkers vergroot steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen
In een training over het steunen van LHBT’s kunnen COA-medewerkers meer leren over hoe zij
LHBT’s kunnen signaleren, hoe ze het gesprek aan kunnen gaan in ‘de taal’ van de nieuwkomer
met een juiste manier van doorvragen naar behoeften die de nieuwkomer zijn eigen regie laat
behouden, hoe ze LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen in contact kunnen brengen met elkaar en
andere LHBT’s, hoe ze op basis van een goede sociale (roze) kaart door kunnen verwijzen naar
(belangen)organisaties die ondersteuning bieden, hoe ze ingrijpen bij onveilige situaties, informatie
kunnen aanbieden en aandacht kunnen besteden aan het communiceren van een positieve norm
over het accepteren van LHBT’s.
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o Vertel LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen realistisch over LHBT’s in Nederland en geef
informatie
LHBT-nieuwkomers begrijpen vaak zelf niet wat er met ze aan de hand is en kunnen
ondersteuning gebruiken in het beter begrijpen van zichzelf en de situatie van LHBT’s in
Nederland. Het is belangrijk om aan te sluiten bij ‘de taal’ van de asielzoeker of vluchteling en om
informatie over omgaan met psychische en sociale problemen en informatie over ontmoetingsmogelijkheden online en in verschillende talen aan te bieden.
o Biculturele LHBT-vriendelijke medewerkers en biculturele LHBT’s kunnen steun vergroten
Een meer divers personeelsbestand bij de organisaties – dat geldt voor professionals, maar ook
voor vrijwilligers – die met asielzoekers en vluchtelingen werken, is een verbeterkans, omdat deze
mensen de situatie en context van waar de LHBT- en niet-LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen
vandaan komen begrijpen en in hun ondersteuning goed kunnen aansluiten. Deze
ervaringsdeskundige medewerkers kunnen de kennis van de culturele achtergrond van
nieuwkomers vergroten bij hun collega’s.
o Acceptatie vergroten doe je door in te zetten op inleving, empathie en de sociale norm
Voorlichting geven aan nieuwkomers met het doel om de acceptatie van LHBT’s te vergroten, is
kansrijk als je inzet op inleving, empathie en een positieve sociale norm. Denk aan (films met)
ervaringsverhalen van LHBT’s die wat betreft religie, cultuur en leeftijd goed aansluiten met veel
emotie zodat niet-LHBT’s zich kunnen inleven en empathie voor hen kunnen krijgen. Het
communiceren van een positieve sociale norm door personen met gezag en autoriteit en zeggen
dat steeds meer mensen uit de eigen etnische groep positiever denken over LHBT’s werkt ook.
Voorlichting voor vluchtelingen met een verblijfsstatus is kansrijker dan voorlichting voor
asielzoekers die nog met hun asielprocedure bezig zijn.
o Wees scherp op homofobe medewerkers en laat hen niet met LHBT’s werken
In Nederland is er nog altijd sprake van LHBT-discriminatie, ook onder de mensen die met
asielzoekers en vluchtelingen werken waaronder rechters, advocaten, ambtenaren en tolken.
Wees je daar bewust van en treed op.
o Wanneer je veiligheid van LHBT’s in de opvang niet kunt waarborgen, ga dan voor aparte
opvang
Wanneer de opvang voor LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen onveilig is, is categoriseren van de
opvang belangrijk. Denk aan het mixen van alleenstaande moeders met LHBT’s of aan een aparte
opvang voor LHBT’s met een eigen toegang.

Aanbevelingen voor de Epsilon-training
 Een belangrijke doelgroep van de Epsilon-training zijn de mensen die de asielprocedures
uitvoeren en zij hebben kennis, vaardigheden en bewustwording nodig
Ambtenaren die gehoor afnemen bij asielzoekers en vluchtelingen en tolken die daarbij vertalen
moeten in de training kennis opdoen over LHBT’s en hun culturele achtergrond, oefenen met
aansluiten bij ‘de taal’ die LHBT-vluchtelingen en –asielzoekers gebruiken om hun seksuele
voorkeur en genderidentiteit aan te geven en zij moeten zich bewust worden van hoe zij LHBTvriendelijkheid uitstralen. Zij doen kennis op over hoe je vragen over seksuele voorkeur en
genderidentiteit stelt zonder daarbij de grenzen van de ander te overschrijden en zij worden zich
ervan bewust dat de Grondwetten van Europese landen niet voor iedereen bekend zijn. Ten slotte
worden zij zich bewust van het belang van discretie: als een LHBT-asielzoeker hardop durft te
praten over LHBT-zijn betekent dat niet dat hij of zij uit de kast wil komen bij anderen.
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 Een belangrijke doelgroep van de Epsilon-training zijn de mensen die de opvang voor
asielzoekers en vluchtelingen verzorgen en zij hebben kennis, vaardigheden en
bewustwording nodig
Professionals en vrijwilligers die in de opvang werken met asielzoekers en vluchtelingen en hun
managers en bestuurders moeten in de Epsilon-training kennis opdoen over hoe zij uit kunnen
stralen dat zij LHBT’s accepteren door onder meer LHBT’s als doelgroep expliciet te noemen in
het protocol voor veiligheid en antidiscriminatie en door voorlichtingsmateriaal, posters en een
regenboogvlag in te zetten. Ook moeten zij de vaardigheden leren om LHBT’s te signaleren en om
het gesprek aan te gaan in ‘de taal’ van de nieuwkomer met een juiste wijze van doorvragen naar
behoeften. Zij moeten kennis krijgen van de lokale roze kaart zodat ze LHBT’s met elkaar en met
LHBT-belangenorganisaties in contact kunnen brengen. Zij moeten ook weten hoe ze ingrijpen bij
onveilige situaties, en zij moeten vaardigheden opdoen om informatie en aandacht te kunnen
bieden aan het communiceren van een positieve norm over het accepteren van LHBT’s in de
opvang.
 Een belangrijke doelgroep van de Epsilon-training zijn de professionals en vrijwilligers van
LHBT-organisaties die steun bieden aan nieuwkomers en zij hebben kennis en
vaardigheden nodig
Professionals en vrijwilligers die zich vanuit LHBT-organisaties inzetten voor nieuwkomers moeten
kennis opdoen van de culturele achtergrond van hun nieuwe doelgroep. LHBT-nieuwkomers
begrijpen vaak zelf niet wat er met ze aan de hand is en kunnen ondersteuning gebruiken in het
beter begrijpen van zichzelf en de situatie van LHBT’s in Nederland. Deze mensen moeten in de
training kennis opdoen over hoe ze aansluiten bij ‘de taal’ van de nieuwkomers en zij moeten
vaardigheden leren om informatie over psychische en sociale problemen en informatie over
ontmoetingsmogelijkheden aan te bieden. Ook moeten zij leren omgaan met het bepalen en
aangeven van grenzen.
 Een belangrijke doelgroep van de Epsilon-training zijn bi-culturele LHBT-vriendelijke en biculturele LHBT’s die tot trainer opgeleid moeten worden
Deze mensen begrijpen de situatie en de context van waar de LHBT-asielzoekers en –
vluchtelingen vandaan komen en kunnen in hun ondersteuning goed aansluiten. Deze
ervaringsdeskundigen kunnen de kennis van de culturele achtergrond van nieuwkomers vergroten
onder professionals en vrijwilligers, zowel in de Epsilon-training als vooral ook op de werkvloer.
 In de Epsilon-training leren we professionals en vrijwilligers hoe zij de acceptatie van
LHBT’s onder nieuwkomers kunnen vergroten
De Epsilon-training geeft kennis over voorlichting aan nieuwkomers met het doel om de acceptatie
van LHBT’s te vergroten en geeft mee dat die kansrijk is als je inzet op inleving, empathie en een
positieve sociale norm. Denk aan (films met) ervaringsverhalen van LHBT’s die wat betreft religie,
cultuur en leeftijd goed aansluiten met veel emotie zodat niet-LHBT’s zich kunnen inleven en
empathie voor hen kunnen krijgen. Het communiceren van een positieve sociale norm door
personen met gezag en autoriteit en zeggen dat steeds meer mensen uit de eigen etnische groep
positiever denken over LHBT’s werkt ook. Voorlichting voor vluchtelingen met een verblijfsstatus is
kansrijker dan voorlichting voor asielzoekers die nog met hun asielprocedure bezig zijn.
 In de Epsilon-training leren professionals en vrijwilligers hoe zij homofobie onder collega’s
herkennen en hoe zij daar tegen op kunnen treden
Er is sprake van LHBT-discriminatie onder mensen die met nieuwkomers werken waaronder
rechters, advocaten, ambtenaren en tolken. In de training leren deelnemers zich daar bewust van
te zijn en weten door de training wat ze eraan kunnen doen.
 In de Epsilon-training leren professionals en vrijwilligers zich verplaatsen in de ervaringen
en de behoeften van LHBT-asielzoekers en –vluchtelingen
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De Epsilon-training maakt mogelijk dat professionals en vrijwilligers zich verdiepen en verplaatsen
in LHBT-asielzoekers en –vluchtelingen. In korte filmpjes delen zij hun ervaringen en hun
behoeften aan steun, aan tijd zonder praten te forceren, aan ruimte om te mogen huilen maar ook
om plezier te maken, aan waardering en gezien worden, aan erkenning en aan nuttig zijn door
andere mensen te helpen.

Bronnen & organisaties die meewerkten
Bronnen
Elferink, J. & Van Hoof, J. (2016). LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen, een handreiking met feiten,
verhalen en goede voorbeelden voor vrijwilligers, professionals en gemeenten. Utrecht: Movisie.
Felten, H. (2016). Rainbows & refugees. Verkennend onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van
de acceptatie van LHBT voor vluchtelingen. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Pierik, C., Boote M. & Van Hoof, J. (2015). De kastdeur op een kier. Seksuele en genderdiversiteit in
multicultureel Nederland. Utrecht: Movisie.
Pierik, C., Meintser, N. (2008). Dubbel en dwars. Naar hulpverlening-op-maat voor allochtone
jongeren (m/v) met homoseksuele gevoelens. Utrecht: Movisie.
Pierik, C., Rothuizen, J. (2010). Ketenaanpak voor migranten met homoseksuele gevoelens. Toolkit
voor gemeenten, lokale organisaties en hulpverleners. Utrecht: Movisie.
www.mensenrechten.nl/toegelicht/homoseksualiteit-een-asielgrond
www.coc.nl/informatie-over-cocktail-maatjesproject
www.transgendernetwerk.nl/projecten/meldpunt-transgender-vluchtelingen/
www.politie.nl/themas/roze-in-blauw.html
www.lgbtasylumsupport.nl
www.stichtingsecretgarden.nl
www.veiligehavenamsterdam.nl
www.respect2love.nl
www.queerwelfare.nl
www.pharos.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.coa.nl
www.ind.nl
www.movisie.nl
Organisaties die meewerkten





COC Nederland
Het Cocktail Maatjes van COC
COA
Transvisie

Via de organisaties zijn de respondenten (LHBT-asielzoekers en –vluchtelingen en professionals en
vrijwilligers die met hen werken) geïnterviewd, die anoniem blijven.
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1

Inleiding

Een vlucht weg uit je thuisland is nooit zonder risico’s. Als je daarnaast lesbische, homo-, bi- en/of
transgendergevoelens (LHBT) hebt, krijg je vaak te maken met ernstige sociale uitsluiting en geweld,
in kampsituaties en opvangcentra, en daarmee behoor je tot één van de meest kwetsbare groepen in
Europa.
Verbetering is mogelijk door de inzet van goed geëquipeerde professionals en vrijwilligers, die de
behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen signaleren, ondersteuning bieden en werken aan
het vergroten van de acceptatie van LHBT’s. Op dit moment is het zo dat professionals en vrijwilligers
die met asielzoekers en vluchtelingen werken vaak niet genoeg in huis hebben. Zo signaleren ze de
ondersteuningsbehoeften niet en weten ze niet altijd hoe het gesprek aan te gaan over LHBTgevoelens. Ze hebben daarnaast niet genoeg vaardigheden om cultureel sensitieve voorzieningen in
te richten waarin LHBT’s geaccepteerd worden.

1.1

Verkennend onderzoek

Dit rapport doet verslag van een verkennend onderzoek dat de start vormt van het Epsilon project
waarin we in een samenwerking tussen Italië, Cyprus, Griekenland, Groot-Brittanië en Nederland de
kennis, vaardigheden en het bewustzijn van professionals en vrijwilligers willen vergroten als het gaat
om het steunen van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en het vergroten van hun acceptatie. Dit
onderzoek is de start van het project, waarin we toewerken naar een face-to-face training én elearning.
Binnen dit onderzoek focussen we op LHBT-asielzoekers, mensen die naar Nederland of Europa zijn
gekomen en nog in afwachting zijn van hun verblijfstatus en op ‘nieuwkomers’, vluchtelingen met een
legale verblijfstatus, die niet van Nederlandse of Europese afkomst zijn en recentelijk, in de laatste 2
jaar, naar Nederland zijn gevlucht.
Definities
Asielzoekers zijn mensen die vanuit hun eigen land zijn gevlucht vanwege vrees voor vervolging, die
verzocht hebben om (juridische en fysieke) bescherming in een ander land, maar nog geen
uitsluitsel hebben.
Vluchtelingen, ook wel nieuwkomers, zijn mensen die vanuit hun eigen land zijn gevlucht vanwege
vrees voor vervolging, die in de afgelopen 12 maanden internationale bescherming en de status van
vluchteling toegekend hebben gekregen.

1.2

Vraagstelling

De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Wat zijn de behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en de professionals en vrijwilligers die
met hen werken als het gaat om het vergroten van steun aan en acceptatie van deze LHBT’s, en wat
zijn de ervaringen met interventies die hieraan bijdragen? Werken die volgens de betrokkenen, en wat
kan volgens de literatuur werken?
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We beantwoordden deze hoofdvraag aan de hand van vier subvragen:
1. Wat zijn de behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en professionals en vrijwilligers als
het gaat om het vergroten van steun aan deze LHBT’s?
2. Wat zijn bestaande good practices voor het steunen van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen?
3. Wat zijn de behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en professionals en vrijwilligers als
het gaat om het vergroten van de acceptatie van LHBT’s?
4. Wat werkt volgens de literatuur in de acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen?

1.3

Onderzoeksmethoden

We voerden een literatuuronderzoek uit en deden veldwerk. In het literatuuronderzoek gingen we na
welke good practices er zijn als het gaat om steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen, we
beschreven er twee uitgebreid (onderzoeksvraag 2). Ook onderzochten we wat de literatuur zegt over
wat werkt om de acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen te vergroten (onderzoeksvraag
4). In het veldwerk hielden we zeven interviews met LHBT-asielzoekers (n=3) en -vluchtelingen (n=4)
over hun behoefte aan steun (onderzoeksvraag 1) en hun behoefte aan acceptatie (onderzoeksvraag
3). In twee focusgroepen met professionals (n=7) en vrijwilligers (n=6) gingen we na wat hun
behoeften zijn in het vergroten van steun aan (onderzoeksvraag 1), acceptatie van (onderzoeksvraag
3) LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en ervaringen met good practices (onderzoeksvraag 2).

1.4

Onderzoekseenheden

We hebben respondenten geworven via ons netwerk van organisaties en mensen in Nederland die
werken met de doelgroepen asielzoekers, vluchtelingen en LHBT’s, en de overlap daarin. Onze
steekproef zag er als volgt uit:
 7 respondenten die LHBT én asielzoeker (3) of vluchteling (4) zijn. We interviewden 7
homomannen tussen de 25 en 34 jaar, waarvan er twee afkomstig uit Armenië, één uit Jordanië,
één uit Libanon, één uit Nigeria, één uit Iran en één uit Tanzania;
 7 professionals van een COA-locatie in Nederland en 6 vrijwilligers van het Cocktailproject die met
LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen werken.
Wat doet het COA in Nederland?
De taken van het COA zijn vastgelegd in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Wet COA).
In artikel 3 van deze wet is vastgelegd dat:
1. Het COA is belast met:
 De materiële en immateriële opvang van asielzoekers;
 Het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening;
 Het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen en het betalen van bijdragen
aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang;
 Werkzaamheden met betrekking tot de bemiddeling bij de uitstroom van verblijfsgerechtigden
als bedoeld in artikel 60a, onderdeel a, van de Huisvestingswet naar door burgemeester en
wethouders beschikbaar gestelde huisvesting;
 Door onze minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang
van asielzoekers.
2. Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot
andere categorieën vreemdelingen.
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3. Bij regeling van onze minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen
aan asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid. Hieronder
valt:
 Opvang van asielzoekers. Het COA vangt asielzoekers op en huisvest hen in locaties van het
COA, totdat over hun asielverzoek is beslist door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
en de rechter deze beslissing heeft getoetst.
 Geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers. Asielzoekers zijn verantwoordelijk
voor eigen keuzes. Het COA begeleidt hen daarbij. Het COA stimuleert zelfstandigheid,
initiatief en zelfontplooiing van asielzoekers, zodat zij zelf in staat zijn vorm te geven aan hun
toekomst in Nederland of elders.
 Leveren van goederen aan asielzoekers. Het COA levert onder andere beddengoed en de
eerste inrichting van de kamer aan asielzoekers.
 Uitbetalen van weekgeld aan asielzoekers. Het uitbetalen van weekgeld is vastgelegd in de
Regeling Verstrekkingen Asielzoekers (Rva).
 Verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties. Het COA is verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers die zijn toegelaten tot de
asielprocedure. Het COA realiseert opvanglocaties in heel Nederland en onderhandelt
daarover met gemeenten.
 Handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties. COA-medewerkers zijn getraind in
conflictbeheersing. Er zijn 24 uur per dag beveiligingsmedewerkers op een opvanglocatie
aanwezig.
 Uitvoeren van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb). Deze
regeling voorziet bepaalde categorieën rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen in
de noodzakelijke bestaansvoorwaarden.

1.5

Leeswijzer

We vervolgen dit rapport met hoofdstuk 2 over LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen in Nederland en
behandelen onder meer hoe de asielprocedure in Nederland eruit ziet, hoe het met de opvang zit en
welke problemen LHBT’s daarin ervaren. In hoofdstuk 3 bespreken we het vergroten van steun aan
LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen: wat zijn behoeften van LHBT’s zelf, en van professionals en
vrijwilligers die met hen werken. Ook bespreken we twee good practices voor het steunen van LHBTasielzoekers en -vluchtelingen. In hoofdstuk 4 gaan we in op het vergroten van de acceptatie van
LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen, en laten zien wat de behoeften zijn van LHBT’s en van de
professionals en vrijwilligers die met hen werken. Daarnaast presenteren we voorlichtingstechnieken
die acceptatie kunnen vergroten. In hoofdstuk 5 vindt u onze bronnen en tot slot de bijlagen,
waaronder de topiclijsten voor het veldonderzoek.
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2

LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen in Nederland

We vervolgen dit rapport met een hoofdstuk over LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen in Nederland
en behandelen onder meer hoe de asielprocedure in Nederland eruit ziet, hoe het met de opvang zit
en welke problemen LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen ervaren.
Cijfers 2016
De grootste groepen asielzoekers en vluchtelingen die in Nederland wonen, zijn afkomstig uit Irak,
Somalië, Afghanistan en Iran. In 2015 kwamen de grootste groepen uit Syrië, Eritrea en Ethiopië. In
de tweede helft van 2015 vroegen 37.268 mensen asiel aan in Nederland, waarvan 17.274 Syriërs.
In de eerste helft van 2016 vroegen 8.422 mensen asiel aan in Nederland, waarvan 1.451 Syriërs. In
2015 kreeg 80,4% van de asielzoekers een verblijfsvergunning.
Bron: VluchtelingenWerk Nederland

2.1

LHBT-gevoelens als motief om te vluchten

Het hebben van LHBT-gevoelens kan een belangrijke reden zijn om te vluchten. In 77 landen ter
wereld is homoseksualiteit strafbaar. Er staan bijvoorbeeld gevangenisstraffen op. De doodstraf geldt
in Mauritanië, Soedan, delen van Somalië en Nigeria, Iran, Jemen en Saoedi-Arabië (ILGA).
Strafbaarheid van homoseksualiteit betekent dat mensen hun gevoelens, gedrag en uiterlijk verborgen
moeten houden. Sociale uitsluiting is vaak een gevolg. Families verstoten hun kinderen, mensen
hebben problemen met het vinden van werk, huisvesting en kunnen niet openlijk relaties hebben of
samenwonen met degene van wie ze houden. Om in veiligheid en vrijheid te kunnen leven,
ontvluchten LHBT’s hun land.
‘Er vluchten jaarlijks honderden homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders naar
Europa vanwege vervolging in eigen land. Deze mensen vluchten om een veilig leven te
kunnen leiden zonder vervolging om wie ze liefhebben en om wie ze zijn. Het is
onacceptabel als vluchtelingen hier weer gediscrimineerd en vervolgd worden.’
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg, voorzitter COC Leiden

2.2

Verblijfsvergunning wordt per LHBT-individu onderzocht

Of een LHBT-asielzoeker een verblijfsvergunning in Nederland krijgt, hangt van een aantal zaken af.
Allereerst speelt het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ook wel het Vluchtelingenverdrag genoemd, een rol. Het werd in 1951 aangenomen door de Verenigde Naties en definieert wie
in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet worden verleend door
het land waar iemand een asielaanvraag doet. Ook regelt het verdrag welke rechten aan erkende
asielzoekers moeten worden toegekend. In het Vluchtelingenverdrag staat dat mensen in aanmerking
komen voor de status van vluchteling wanneer zij vrezen voor vervolging ‘wegens ras, godsdienst,
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging.’
Het Europese Hof bepaalde in 2013 naar aanleiding van een Nederlandse zaak dat ‘het bestaan van
strafrechtelijke bepalingen die specifiek tegen homoseksuelen zijn gericht, de vaststelling
rechtvaardigt dat LHBT’s moeten worden geacht een specifieke sociale groep te vormen.’ Als LHBT’s
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tot een sociale groep behoren is dat een grond om de vluchtelingenstatus in Nederland te krijgen.
Tegelijkertijd oordeelde het hof dat Nederland bij de beoordeling van een asielverzoek de situatie van
de asielzoeker en de situatie in het land van herkomst op individuele basis moet onderzoeken.
Volgens de Vreemdelingenwet van het jaar 2000 is vervolging in het thuisland vanwege seksuele
voorkeur een beschermingsgrond. Het feit dat iemand LHBT-gevoelens heeft alleen is dus niet per
definitie genoeg om een verblijfsvergunning te krijgen, dat wordt per individu onderzocht.

2.3

De asielprocedure in Nederland en het belang van het nader gehoor

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
en voert de asielprocedure in Nederland uit. In een eerste gesprek vindt de aanmelding en registratie
plaats. Dan is er minimaal zes dagen rust- en voorbereidingstijd, voordat het eerste gehoor
plaatsvindt. In die periode krijgt een asielzoeker informatie over de procedure. Hij of zij kan spreken
met een advocaat en medische hulp krijgen van een verpleegkundige. In het eerste gehoor gaat het
vervolgens over iemands identiteit, herkomstland en vluchtroute. Het derde gesprek heet het nader
gehoor, waarin de asielzoeker vertelt waarom hij of zij asiel aanvraagt. Op dat moment is het
belangrijk dat iemand dus open vertelt over zijn of haar LHBT-gevoelens. Bij de gesprekken is een tolk
aanwezig. Op grond van deze gesprekken vindt de beoordeling plaats. Aan de hand van de informatie
van de persoon, wetgeving, internationale verdragen en informatie uit het herkomstland beslist de IND
vervolgens of iemand een verblijfsvergunning krijgt, in eerste instantie voor vijf jaar. We spreken van
een vluchteling als iemand een verblijfsvergunning heeft.
Als de IND beslist dat het asielverzoek wordt afgewezen, kan een asielzoeker in beroep gaan bij een
rechter. Als de rechter vindt dat de IND de juiste beslissing heeft genomen, moet de asielzoeker
binnen vier weken Nederland verlaten. Hij of zij kan daarbij hulp inschakelen van de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM). Afgewezen asielzoekers die na vier weken niet vrijwillig vertrekken,
kunnen in een speciale gevangenis voor vreemdelingen worden gezet en gedwongen Nederland
worden uitgezet.

2.4

Openheid over LHBT-gevoelens is belangrijk maar niet vanzelfsprekend

Het is van belang dat een asielzoeker in het derde gesprek met de IND, het nader gehoor, aangeeft
dat hij of zij vlucht vanwege seksuele voorkeur of genderidentiteit en daarom asiel aanvraagt. De IND
bekijkt ieder geval individueel. De situatie in het herkomstland en iemands persoonlijke verhaal wegen
mee in de beoordeling. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een asielzoeker open is over zijn of
haar LHBT-gevoelens. Dit hangt ook af van de acceptatie van LHBT’s in de cultuur van waar iemand
vandaan komt.
‘Vorige week sprak ik met de 20-jarige Samba uit Gambia. In zijn land is homoseksualiteit
een misdrijf waar veertien jaar celstraf op staat. In zijn jonge leven heeft Samba al
ontzettend veel meegemaakt. Hij werd regelmatig mishandeld, ook door zijn eigen vader.
Het verhaal van Samba is geen uitzondering. Veel asielzoekers die vluchten om hun
geaardheid zijn gewend dat de hele samenleving tegen hen is, inclusief politie, overheid
en bloedeigen familieleden. Ook in Nederland blijven vluchtelingen vaak in de kast. Uit
angst of schaamte.’
Marion, vrijwilliger bij AZC Support, een project van LHBT-belangenvereniging SHOUT
en VluchtelingenWerk Nederland
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In de landen waar vandaan LHBT’s vluchten, kan het ook worden veroordeeld: door de regering in de
vorm van wetgeving en straf, maar ook door het algemeen publiek in de vorm van uitsluiting,
verstoting, discriminatie en geweld. Veel LHBT’s zijn dus gewend om hun gevoelens te verbergen en
hun gedrag aan te passen. Ook kunnen de autoriteiten in de landen van herkomst niet LHBTvriendelijk zijn; bij een autoriteit in een verhoor toegeven dat je LHBT-gevoelens hebt, kan daarom als
onveilig worden ervaren. Tegelijkertijd maken asielzoekers (meer) kans op een verblijfsvergunning als
zij zichzelf benoemen als LHBT.

2.5

De opvang voor LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen

Tijdens de asielprocedure regelt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) de opvang. De
opvang bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. Er
zijn diverse soorten opvang, zoals asielzoekerscentra, kleinschalige opvang, speciale opvang voor
jonge asielzoekers en noodopvang in allerlei vormen bij een tekort aan reguliere opvang. LHBTasielzoekers lopen het risico om slachtoffer te worden van pesten en geweld in de opvang. Zo
ontvingen belangenorganisaties voor LHBT’s zoals het COC, Secret Garden en LGBT Asylum
Support signalen dat het voor LHBT’s in asielzoekerscentra niet veilig is. Deze signalen zijn landelijk
nieuws geworden sinds er vanaf 2015 meer vluchtelingen naar Nederland komen door oorlogen in
landen als Syrië en Irak.
In asielzoekerscentra wonen mensen van verschillende nationaliteiten en levensovertuigingen dicht bij
elkaar. LHBT’s wonen er daarom ook samen met mensen die negatief of zelfs agressief reageren op
hen, op hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Ze lopen daarom risico buiten gesloten te worden
of te worden gepest, bedreigd en mishandeld. LHBT’s geven bijvoorbeeld aan dat zij niet meer
kunnen slapen of hun kamer niet kunnen verlaten vanwege de dreiging van geweld. De meeste
LHBT’s die in opvang van COA leven, kunnen niet open zijn over hun LHBT-zijn. Omdat de opvang
voor LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen niet veilig is, zijn er proeven gedaan met overplaatsing of
aparte opvang voor LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. Daarnaast wordt er sporadisch ingezet op
voorlichting over LHBT’s, gericht op de acceptatie van LHBT’s. Omdat het belangrijk is om na te gaan
welke voorlichtingsmethode het beste werkt, zette het Kennisplatform Integratie & Samenleving op
een rij welke voorlichtingsmethoden werken. Hierover leest u meer in hoofdstuk 4.

2.6

Psychische en sociale problemen die LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen
ervaren

De belangrijkste problemen die LHBT’s met een vluchtverhaal kunnen ervaren zijn psychische
problemen: bijvoorbeeld angst, slapeloosheid, stress, depressieve klachten en wantrouwen. Deze
problemen kunnen voortkomen uit traumatische ervaringen uit het land van herkomst, verstoting door
familie, maar ook uit ervaringen in Nederland. Veel vluchtelingen houden hun seksuele identiteit voor
zich uit angst dat ze gediscrimineerd worden. Ze leven met de vrees dat hun geheim ontdekt wordt en
ervaren discriminatie in de opvang. Daarnaast leven LHBT’s – net zoals andere asielzoekers – met de
onzekerheid over de toekomst. Daardoor hebben zij meer kans op depressie en suïcidale gevoelens.
Doordat ze ook makkelijk chantabel zijn als mensen achter hun geheim komen en dreigen dat door te
vertellen, zijn ze bovendien kwetsbaarder voor bijvoorbeeld gedwongen prostitutie en seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Veel LHBT-asielzoekers bevinden zich in een sociaal isolement; ze gaan
contacten uit de weg, verlaten bijvoorbeeld hun kamer niet, en ondernemen geen activiteiten die
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georganiseerd worden. Dat betekent ook dat ze veel alleen zijn, geen steun ontvangen van anderen
en kampen met eenzaamheid.

2.7

De rol van professionals, vrijwilligers, belangenorganisaties en gemeenten

In Nederland krijgen professionals, vrijwilligers, belangenorganisaties en gemeenten te maken met
LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. In deze paragraaf delen we ervaringen en tips.
2.7.1

De rol van professionals en vrijwilligers

Professionals en vrijwilligers met veel verschillende achtergronden krijgen te maken met asielzoekers
en -vluchtelingen. Bij het COA trainen ze daarom een aantal medewerkers zodat ze LHBTasielzoekers en -vluchtelingen goed kunnen steunen, maar nog niet alle medewerkers worden hierin
getraind.
‘Bij het COA bieden we veiligheid aan alle asielzoekers en daarmee ook kwetsbare
groepen zoals LHBT’s. Vanaf 2011 is het contact met belangenorganisatie COC
geïntensiveerd en is er een pilot geweest met trainingen over LHBT op negen COAlocaties. Het zou mooi zijn als alle medewerkers worden getraind. Ik zie in mijn werk wat
extra aandacht kan doen. Laatst zei een transvrouw tegen mij: “Bedankt Heleen, ik heb
bij jou een uur lang mezelf kunnen zijn”.’
Heleen van Dijke, casemanager COA Almere
De belangrijkste tips aan professionals en vrijwilligers in Nederland zijn:
 Zorg dat medewerkers en vrijwilligers kennis hebben op het gebied van LHBT en geef hen
informatie en/of train ze in het signaleren of iemand mogelijk LHBT is. LHBT’s vluchten vaak alleen
en hebben weinig contact met familie in het herkomstland. Ook zwijgen ze er vaak over, omdat ze
ervaren hebben dat het onveilig is om open te zijn. In sommige gevallen is het zichtbaar aan hun
uiterlijk of gedrag dat ze LHBT zijn, in sommige gevallen leven ze samen met een partner, maar
vaak ook niet. Naast weinig contact met familie, kan het ook zijn dat iemand vraagt om een andere
kamer of een ander azc, vanwege onveiligheid.
 Bouw eerst een vertrouwensrelatie op voordat je doorvraagt. Dit kan bijvoorbeeld door zelf open te
zijn over familie of relaties. Stel open vragen vanuit een open houding. Hiermee toon je interesse
zonder in te vullen voor de ander. Open vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: ‘Hoe komt het dat u
overgeplaatst wilt worden?’ en ‘Wat zou u graag willen?’ of: ‘Hoe ziet u uzelf?’
 Gebruik het taalgebruik dat de asielzoeker zelf gebruikt om te praten over gevoelens, relaties,
seksualiteit en gender. Termen als homoseksueel, biseksueel of transgender kunnen gevoelig
liggen en niet de woorden zijn die iemand zelf gebruikt. Vraag eerder naar gedrag dan naar
identiteit: ‘Hou je van vrouwen?’ is vaak duidelijker dan: ‘Ben je lesbisch?’
 Veroordeel homoseksualiteit en transgender-zijn niet en laat zien dat LHBT’s welkom zijn,
bijvoorbeeld door voorbeelden te noemen, het tonen van stellen van hetzelfde geslacht op folders
van de organisatie, en door op formulieren niet naar geslacht te vragen.
 Straal uit dat de organisatie LHBT-vriendelijk is, bijvoorbeeld met posters en voorlichtingsmateriaal,
of door vermelding van de organisatie op een website voor LHBT’s, zoals
www.rozehulpverlening.nl.
 Versterk de weerbaarheid van de LHBT-asielzoeker door te bespreken hoe hij of zij handelt in
lastige situaties. Ook kan een weerbaarheidstraining helpen.
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 Vraag advies en verwijs door naar een organisatie als het lokale COC, LGBT Asylum Support,
Secret Garden (voor moslims), Veilige Haven Amsterdam of Veilige Haven Oost of Respect2love
(voor jongeren) of Transvisie Zorg voor transgenders in Nederland.
 Grijp in bij onveilige situaties als pesten, bedreiging of mishandeling. Advies in Nederland kan
eventueel worden gevraagd bij Roze in Blauw, het LHBT-netwerk van de politie. Bij eergerelateerd
geweld kan een risicotaxatie eergerelateerd geweld samen met Veilig Thuis of de politie worden
ingevuld.
 Noem LHBT’s expliciet in het protocol voor veiligheid en antidiscriminatie.
 Als de organisatie een rol speelt in algemene voorlichting aan asielzoekers, onderscheid welke
methoden werken, in welke fase van de asielprocedure het effectief is om de voorlichting te geven
en welke partijen daarbij betrokken moeten worden, zoals beschreven hierboven. Afstemming en
samenwerking met bijvoorbeeld landelijke partijen, is daarbij belangrijk.
2.7.2

De rol van belangenorganisaties

Verschillende organisaties en actiegroepen in Nederland zoals het COC en Cocktail, Queer Welfare,
Secret Garden, LGBT Asylum Support en VluchtelingenWerk Nederland zetten zich in om LHBTasielzoekers en -vluchtelingen te ondersteunen. Tips voor belangenorganisaties zijn:
 Vertel LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen realistisch over de situatie in Nederland:
homoseksuelen en transgenders hebben gelijke rechten, maar er is hier ook discriminatie.
 Breng LHBT-asielzoekers in contact met andere LHBT’s. Wijs hen op groepen en netwerken van
andere LHBT-asielzoeker en -vluchtelingen, bijvoorbeeld ook op sociale media (zo heeft Facebook
een besloten groep ‘LHBTAsielzoekers’), maatjes-projecten of bijeenkomsten waar ze contacten
op kunnen doen en hun hart kunnen luchten.
 Zorg voor een goede sociale kaart, wat betreft LHBT-organisaties en -netwerken maar ook wat
betreft lokale voorzieningen, op het gebied van gezondheid, vrije tijd en juridische zaken.
 Train en begeleid vrijwilligers, zodat zij voorbereid zijn op het werken met soms ernstige problemen
van deze doelgroep, inhoudelijke kennis hebben van de culturele achtergronden en emotioneel
toegerust zijn, zodat zij het vertrouwen kunnen winnen en veiligheid kunnen bieden.
 Zorg dat vrijwilligers goed op de hoogte zijn van de culturele achtergrond van asielzoekers, ook
waar het gaat over homoseksualiteit en gender. Te veel aansturen op een coming-out kan
bijvoorbeeld afschrikken.
 Werk samen met andere lokale en landelijke organisaties zodat je de krachten bundelt.
 Bied informatie voor LHBT-asielzoekers online en in verschillende talen aan, zodat de organisatie
goed vindbaar is.
 Als je een rol wilt spelen in algemene voorlichting aan asielzoekers, onderscheid welke methoden
werken (zie hierboven het stuk over voorlichting), in welke fase van de asielprocedure het effectief
is om de voorlichting te geven en welke partijen daarbij betrokken moeten worden. Afstemming en
samenwerking met bijvoorbeeld landelijke partijen, is daarbij belangrijk.
2.7.3

De rol van gemeenten

Wat er speelt in een lokale samenleving, valt uiteraard onder de gemeente. Ook het lokale/regionale
politie-apparaat is verbonden aan de gemeente. Als een vluchteling een verblijfstatus heeft gekregen,
heeft hij recht op een woning en valt hij onder de gemeente. Vanuit de gemeente wordt hij verder
begeleid om te participeren in Nederland, bijvoorbeeld door een consulent die helpt bij het zoeken
naar werk of door een hulpverlener van een ‘sociaal wijkteam’ die ondersteuning geeft. Tips voor de
ondersteuning van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen vanuit gemeenten zijn:
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 Werk met andere partners samen op het gebied van veiligheid. Veiligheid in opvanglocaties is
geen taak van de gemeente, maar van het COA. De politie is hierbij ook vaak betrokken. Onrust
en onveiligheid in een asielzoekerscentrum kunnen een negatief effect hebben op de lokale
samenleving. Als burgermeester en wethouders is het daarom goed om contact te onderhouden
met het COA, zodat de gemeente weet wat er speelt in het lokale azc. Ook heeft de gemeente een
regierol in overleg met partners als VluchtelingenWerk Nederland, COA en COC om het thema te
agenderen en monitoren.
 Zorg voor veiligheid als er sprake is van dreiging en geweld. Bij ernstige onveiligheid van LHBT’s
in de gemeente is het belangrijk om in de eerste plaats te zorgen voor een veilige plek. Dat kan in
een tijdelijke woning, of door overplaatsing naar een andere opvanglocatie. Een protocol zoals na
huiselijk geweld kan hierbij als voorbeeld dienen (zie www.movisie.nl/tools/protocol-veilighuisstrafrechtelijke-aanpak-relationeel-geweld-arrondissement-utrecht). Voor een structurele oplossing
moeten de daders aangepakt worden en kan een gemeente in gesprek gaan met het COA, hen
wijzen op hun verplichting te zorgen voor een veilige opvang, maar ook op het aanpakken van
daders.
 Besteed aandacht aan LHBT bij de inburgering van statushouders. Eenmaal een
verblijfsvergunning, is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en inburgering. Het is van
belang dat in de inburgeringstrajecten voorlichting over LHBT op een effectieve manier onderdeel
is van het programma.
 Zorg voor onderling en ondersteunend contact. Voor inburgering zijn contacten essentieel. Omdat
LHBT’s vaak alleen naar Nederland zijn gekomen en door hun seksuele voorkeur of
genderidentiteit vaak geïsoleerd leven, heeft het COC in verschillende gemeenten
maatjesprojecten opgezet voor LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. Ook zijn er andere
actiegroepen en zelforganisaties die bijeenkomsten en ondersteuning organiseren. De gemeente
kan samenwerken met de lokale COC-afdeling en/of andere ondersteuningsgroepen om LHBTasielzoekers en -vluchtelingen wegwijs te maken in de samenleving, een netwerk op te bouwen en
zo eenzaamheidsproblematiek te voorkomen.
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3

Vergroten van steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen

In dit hoofdstuk gaan we in op het vergroten van steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. We
laten zien wat de behoeften daarin zijn van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen zelf, en van de
professionals en vrijwilligers die met hen werken. Daarnaast presenteren we twee good practices en
andere initiatieven voor het steunen van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen. In dit hoofdstuk geven
we antwoord op onderzoeksvragen 1 en 2:
1. Wat zijn de behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en professionals en vrijwilligers als
het gaat om het vergroten van steun aan deze LHBT’s?
3. Wat zijn bestaande good practices voor het steunen van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen?

3.1

Behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen voor het vergroten van
steun

Vluchteling én LHBT-zijn kan heel lastig zijn, omdat de combinatie zo kwetsbaar is. Steun van mensen
om je heen is dan erg belangrijk. Om te praten over dingen die lastig zijn, maar ook om te helpen met
het zoeken naar een woonplek en voor steun om vrienden te maken. Professionals en vrijwilligers
kunnen die steun bieden. We vroegen in de interviews wanneer steun geboden is, waarin die steun
resulteerde en wat behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen zijn: als zij het mochten
bepalen, hoe zou steun aan LHBT-migranten er dan uit zien?
3.1.1

Ervaringen van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen met steun

Zes van de zeven LHBT’s die we voor dit onderzoek interviewden hebben ervaring met de IND. Rode
draad voor hen is dat het openhartig praten over LHBT-zijn nodig en tegelijkertijd heel moeilijk is. Er
zijn asielzoekers die vragen over seksuele oriëntatie krijgen van de IND-ambtenaar en die daar geen
antwoord op kunnen geven, zij krijgen het niet hardop gezegd. Een vluchteling uit Armenië legt uit
waarom praten over LHBT-zijn zo moeilijk is:
‘Het is heel ingewikkeld LHBT in Armenië, want daar hebben mensen geen rechten
letterlijk. Naar Nederland komen was een groot contrast. Het gehoor met IND, ja, ik
moest openhartig praten, maar het is mij amper gelukt, het is heel moeilijk om zo’n stap
te maken om erover te praten. Ik bedoel je moet altijd je best doet om het te verbergen
en hier is het andersom: je moet bewijzen, het aantonen. Je moet hardop praten en het
zeggen en daar hebben veel LHBT’s het moeilijk mee.’
LHBT-vluchteling
Ze ervaren daarbij dat de IND heel veel vragen stelt om erachter te komen of iemand de waarheid
spreekt. Ook zijn er vragen die over de grenzen van asielzoekers heen gaan. Vragen over seksuele
tactieken – vragen over hoe jij seks hebt – zijn een voorbeeld, en choquerend zijn ook vragen aan
transgenders over waarom ze het nodig vinden om kleding van de andere sekse te dragen. Eén van
onze respondenten durfde bij binnenkomst in Nederland absoluut niemand te vertellen van zijn
seksuele voorkeur, uit angst. Het was hem onduidelijk wat zijn rechtspositie was en hij wist niks van
de Nederlandse grondwet en artikel 1. De immigratiepolitie bracht deze man naar het detentiecentrum
op Schiphol waar hij meer dan twee maanden vastzat.
De ervaringen met steun in de opvang van het COA lopen uiteen. Geen van allen zijn de
respondenten open (geweest) over hun LHBT-zijn tegen andere bewoners, daar voelen zij zich niet
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veilig genoeg voor. Eén respondent heeft geen enkele steun ervaren in zijn asielzoekerscentrum. Eén
van de vluchtelingen ervaart daarentegen op dit moment veel steun in het asielzoekerscentrum waar
hij woont, en is blij met de bejegening van de COA-medewerkers omdat zij de tijd nemen, goed
luisteren en opletten waar zijn behoefte zit. In eerdere centra waar hij woonde, ervaarde hij deze steun
niet. Wat hem erg helpt is dat hij een eigen kamer heeft, wat voor veiligheid en privacy zorgt. In één
van de COA-locaties in Nederland werkt een team van drie COA-medewerkers die als taak hebben
om de LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen op te vangen en te steunen en daar hebben onze
respondenten goede ervaringen mee. Zij leggen de procedure uit, en zorgden ervoor dat LHBT’s vlak
bij de receptie een kamer kregen. Het meest positief vonden twee van onze respondenten dat het zo
duidelijk was dat deze mensen hen graag wilden helpen.
Alle zeven LHBT’s die we interviewden hebben ervaring met steun vanuit LHBT-belangenorganisaties
in Nederland. Zij nemen bijvoorbeeld deel aan activiteiten van het COC, ontvangen informatie over de
asielprocedure van organisaties die LHBT-asielzoekers bijstaan, hun netwerk wordt vergroot. Eén van
de respondenten die sociale steun ontvangt vanuit Cocktailmaatjes zegt over die steun:
‘Mijn vrijwilliger geeft me het gevoel dat er hoop is. Hij heeft altijd woorden van
aanmoediging, als ik me gedeprimeerd voel dan zegt hij dit is niet het einde van het
leven, het wordt echt beter, ooit. En dat geeft hoop, dat is iets groots.’
LHBT-asielzoeker
In de activiteiten die door de belangenorganisaties georganiseerd worden, wordt weleens ruimte voor
echte ontmoeting en verbinding gemist. Onze respondenten waarderen het erg als Nederlandse
LHBT’s oprechte interesse hebben en van mens tot mens kennis met hen willen maken.
3.1.2

Verbeteringen mogelijk in de steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen

De LHBT’s die we interviewden, hebben dromen en doelen in Nederland. Zij willen de taal goed
beheersen, een studie volgen of afmaken waaraan ze al begonnen waren in hun thuisland, aan hun
psychische problemen werken, in een huis wonen, aan het werk en misschien wel ooit trouwen. Ook
willen veel van hen bijdragen aan bewustwording van de non-acceptatie van LHBT’s in de wereld en
Nederland. Twee van onze respondenten zijn nog in afwachting van een verblijfsstatus en hebben
vooral behoefte aan een einde van de stress die daardoor hebben. Zij dromen van een leven op
kunnen bouwen in Nederland.
Om die dromen waar te maken en hun doelen te bereiken hebben LHBT-asielzoekers en vluchtelingen contacten nodig, zodat zij een netwerk hebben van kennissen en vrienden waarmee ze
samen kunnen werken en die hen helpen om hun Nederlands te verbeteren. Ook heeft een aantal van
hen, voordat ze starten met studie en werk, hun naam moeten veranderen omdat ze zich te onveilig
voelen met hun eigen naam. Die andere naam is zo belangrijk omdat ze zich goed willen kunnen
introduceren bij anderen, op een manier die veilig en goed voelt. Onze respondenten noemen
daarnaast negen verbeterpunten voor de steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen:
1. Train de IND-ambtenaren voor het afnemen van gehoor bij LHBT’s.
De ambtenaren van de IND moeten in het gehoor hoe dan ook vragen stellen over seksuele
oriëntatie en de voorbereiding van deze ambtenaren op gesprekken met LHBT’s kan veel beter.
Het is belangrijk dat ambtenaren weten welke vragen wel en niet gesteld kunnen worden, zodat de
grenzen van wat oké is niet overschreden worden.
2. IND en COA-medewerkers: wees discreet.
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Het allerergste wat een LHBT-asielzoeker kan gebeuren is dat hij of zij eindelijk hardop durft te
praten over LHBT-zijn en dat er met die informatie niet discreet wordt omgegaan. Vaak met goede
bedoelingen, bijvoorbeeld als op een COA-locatie een LHBT geen Engels spreekt en er een
medebewoner bijgehaald wordt om te vertalen.
3. Meer informatie over de lange procedures bij IND en COA, procedures verkorten.
Onze respondenten vragen zich hardop af waarom de procedures bij de IND voor een
verblijfsstatus en de procedure voor opvang en een eigen woning bij het COA zo lang moeten
duren. Soms lijkt het erop dat LHBT’s langer moeten wachten op hun verblijfsvergunning bij de
IND. Bij het COA zou er meer communicatie kunnen zijn over de procedures zodat asielzoekers en
vluchtelingen veel beter snappen waarom het allemaal zo lang duurt. Daarnaast zou het goed zijn
als de asielprocedure korter zou zijn, zodat de asielzoekers en vluchtelingen niet te lang in
onzekerheid zitten.
4. IND en COA: werk niet met mensen die LHBT’s niet accepteren.
Bij het IND en COA werken volgens de respondenten ook mensen die LHBT’s niet accepteren. In
de asielprocedure lopen LHBT’s aan tegen ambtenaren en tolken die zij als ‘homofoob’ ervaren en
dat heeft invloed op het gehoor dat plaatsvindt en daarmee op de uitkomst.
5. IND en COA kunnen meer met (LHBT)bi-culturele mensen werken.
Bij de IND en het COA zouden ervaringsdeskundige LHBT’s moeten werken die afkomstig zijn uit
de diverse landen waar vanuit migranten naar Nederland komen. Zij begrijpen de situatie en
context van waar de LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen vandaan komen en kunnen goed
aansluiten.
6. COA-medewerkers: neem de tijd om te luisteren naar LHBT’s en door te vragen naar hun
behoeften.
COA-medewerkers kunnen meer steun bieden aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen door
meer tijd te nemen om goed naar ze te luisteren en door te vragen naar hun behoeften. Deze
asielzoekers ervaren dat ze vaak niet als volwassene met eigen regie benaderd worden en daar
hebben ze wel heel veel behoefte aan. Veel LHBT’s zullen niet open zijn over hun LHBT-zijn, maar
hebben wel specifieke problemen en behoeften omdat zij LHBT-zijn. Eén van die behoeften kan
zijn het hebben van een eigen kamer, zodat zij niet de hele tijd mensen om zich heen hebben
waarbij ze moeten verbergen dat ze LHBT-zijn.
7. Zolang opvang voor LHBT’s onveilig blijft, zorgen voor aparte opvang.
8. COA-medewerkers: zorg voor educatie over seksualiteit en gender.
Veel LHBT’s die als asielzoeker naar Nederland komen begrijpen zelf heel weinig van wat LHBTzijn is. Zo kennen zij veelal alleen de term gay en snappen zichzelf nauwelijks. Professionals
kunnen LHBT’s helpen om zichzelf beter te begrijpen, bijvoorbeeld door uit te leggen wat LHBT-zijn
is en te praten over gezonde relaties. Over de psychische en sociale problemen die LHBT’s vaker
hebben dan niet-LHBT’s weten zij bijvoorbeeld niks en het helpt als ze daarover leren. Een
interactieve workshop of een seminar is een geschikte manier.
9. LHBT-belangenorganisaties: verbind bij de juridische, praktische en sociale ondersteuning mensen
met dezelfde nationaliteiten aan elkaar.

3.2

Behoeften van professionals en vrijwilligers voor het vergroten van steun

Vluchteling én LHBT-zijn kan heel lastig zijn, omdat de combinatie zo kwetsbaar is. Steun van mensen
om je heen is dan erg belangrijk. Om te praten over dingen die lastig zijn, maar ook om te helpen met
het zoeken naar een woonplek, steun om vrienden te maken. Professionals en vrijwilligers kunnen die
steun bieden. We vroegen in onze focusgroepen wanneer die steun geboden is, waarin die steun
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resulteerde en wat behoeften zijn: als deze professionals en vrijwilligers het mochten bepalen, hoe
zou steun aan LHBT-migranten er dan uitzien?
3.2.1

Ervaringen met het signaleren en bespreken van LHBT-gevoelens

Volgens professionals die in de opvang werken bij het COA, bijvoorbeeld casemanagers,
contactpersonen of begeleiders, zijn meerdere dingen belangrijk om met een asielzoeker of
vluchteling een gesprek te beginnen over LHBT-zijn, namelijk: interesse, oprecht luisteren, rust en
privacy scheppen, vertrouwen geven, niet in een open ruimte zitten, het onderwerp niet benoemen
maar wel beschrijven, bevestigend antwoorden, bekrachtigen door te herhalen en open vragen stellen
helpen bij het voeren van een gesprek over LHBT zijn. De medewerkers geven aan dat het signaleren
en bespreken van LHBT-gevoelens lijkt op de methode die gebruikt wordt rondom huiselijk geweld die
zij de kerstlampjesmethode noemen: niet in één keer alles in de spotlight, maar telkens gaat er één
lichtje aan en krijgt de bewoner het steeds warmer. Zij ervaren dat je makkelijker signaleert en het
gesprek aangaat als je zelf LHBT bent. In hoeverre COA-medewerkers zich hierop profileren, verschilt
per medewerker. Wat erg helpt bij het beter signaleren en bespreken van LHBT-gevoelens is het pro
actief vergaren van kennis, bijvoorbeeld via folders, websites en deskundigen. Wanneer er LHBT’s
binnen komen in de opvang die al een verblijfsvergunning hebben nadat zij bij de IND gesproken
hebben over hun LHBT-zijn kunnen soms heel open zijn. Bij een intake zegt een bewoner dan ‘by the
way ik ben gay’. Wat lastig kan zijn, is wanneer LHBT’s vragen om discretie, bijvoorbeeld in het geval
van gezinshereniging.
COC Nederland verzorgt deskundigheidsbevordering voor het COA
‘COC Nederland komt op voor de belangen van LHBT’s en heeft diverse projecten op het thema
LHBT & asiel. Ze deelt kennis zodat professionals en vrijwilligers die met asielzoekers en
vluchtelingen werken, LHBT-zijn kunnen signaleren en erover een gesprek kunnen aangaan. COC
Nederland werkt onder andere aan trainingen voor het COA, asielprojecten zoals de Cocktail /
Connected maatjesprojecten en groepsbijeenkomsten, doet onderzoek naar de asielprocedure van
LHBT-asielzoekers en ze organiseert in oktober 2017 een conferentie die gaat over juridische en
sociale ondersteuning van LHBT-asielzoekers en vluchtelingen.’
Jessica van Zadelhoff, Projectleider LHBT & asiel COC Nederland

3.2.2

Geboden steun aan LHBT-vluchtelingen en asielzoekers

COA-medewerkers vertelden over steun die zij bieden aan LHBT-vluchtelingen en asielzoekers:
‘Ja dan denk ik aan iemand, en dat was in de jaren 90. Er was een transgender, Rachid.
En vanaf toen voelde ik mij betrokken bij dit vraagstuk, want zij voelde zich niet veilig en
wilde een kamer alleen. En dan heb ik het over de jaren 96/97 en ik begreep gewoon niet
waar het over ging. Maar zij sprak net als ik Spaans en toen gingen wij communiceren en
zij vertelde mij dat ze transgender was, en ik geloofde haar, ook toen zij aangaf zich
bedreigd te voelen. Ik ben naar de directeur gegaan en heb een andere plek geregeld.
Voor mij persoonlijk was dat als medewerker echt heftig.’
COA-medewerker
Wanneer bewoners zich niet veilig voelen, gaan de COA-medewerkers een gesprek aan. Indien nodig
wordt bij onveilige situaties de politie ingeschakeld en het komt ook voor dat er opvang in een ander
deel van de opvanglocatie wordt geregeld als dat nodig is. Iedere COA-locatie heeft een coördinerend
vertrouwenspersoon kwetsbare groepen, waar ook LHBT-asielzoekers terecht kunnen. Als COA-
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medewerkers door hebben dat een bewoner worstelt met LHBT-zijn, voeren zij daar gesprekken over.
Ook verwijzen ze op grond van een samenwerkingsconvenant door naar het COC, waar LHBT’s zich
naar hun idee beter van gaan voelen, omdat zij daar gelijkgestemden ontmoeten. Medewerkers van
het COA hebben het vaak moeilijk met LHBT-asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven en
teruggaan naar een land waar familie en de autoriteiten ze zullen vervolgen om wie ze zijn.
De vrijwilligers van het Cocktailmaatjesproject van COC doorbreken met maatjescontact en het
organiseren van sociale activiteiten het sociale isolement waarin veel LHBT-asielzoekers zich
bevinden als ze naar Nederland komen. Ze bieden vooral sociale contacten en verwijzen door naar
juridische of medische of psychologische hulpverlening. De LHBT-asielzoekers en vluchtelingen leren
bij cocktailmaatjes praten over LHBT-zijn. De vertrouwensband die na verloop van tijd ontstaat, maakt
dit makkelijker. Dat ze tegenover iemand zitten die zelf LHBT is en het gesprek gelijkwaardig is, speelt
een belangrijke rol. Zo zijn vrijwilligers vaak op de hoogte van hoe het met een vluchteling gaat. Er
wordt ook informatie gegeven, maar de vrijwilligers mengen zich niet in de asielprocedure.
3.2.3

Wat er nodig is om meer steun te kunnen bieden

De COA-medewerkers zien veel ruimte voor verbetering wat betreft het bieden van steun aan LHBTasielzoekers en -vluchtelingen. Zij pleiten ervoor dat het COA acceptatie van LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen veel meer uit gaat stralen. Wat aan dat doel bijdraagt, is:
 Richtlijnen voor elke COA-medewerker voor het ondersteunen van LHBT-asielzoekers en
facilitering van ondersteunend materiaal, bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal en posters, vanuit de
landelijke organisatie van het COA. Nu hangt het nog te veel af van een locatiemanager.
 Een meer divers personeelsbestand.
 Training over steun geven aan LHBT-asielzoekers. Samen met COC bijvoorbeeld, dat werkt goed.
 Een themadag met collega’s, zodat zij ook bekend raken met LHBT.
 Verdieping is nodig in hoe LHBT-zijn in landen is waar de bewoners vandaan komen, stel daarvoor
vragen aan ervaringsdeskundigen.
 ‘Artikel 1’ meer integreren in het COA, bijvoorbeeld in trainingen. Een medewerker geeft aan dat
soms het LHBT-stuk weg wordt gelaten, ‘Iedereen heeft een gevoel bij LHBT, homoseksualiteit
roept iets bij mensen op, en daar praten we niet zo gemakkelijk over.’
 Dat de contactpersoon Veiligheid op elke locatie aangesproken kan worden op het LHBT-beleid op
die locatie.
De vrijwilligers van Cocktailmaatjes denken ook na over hoe ze hun steun aan asielzoekers en
vluchtelingen kunnen vergroten en zo ontstaan er telkens nieuwe ideeën om nog beter aan te sluiten
op hun behoeften. Denk aan activiteiten rond het delen van levensverhalen. Ook zijn zij op zoek naar
eigen deskundigheidsbevordering en daarvoor is een training in ontwikkeling.
Volgens COC Nederland zijn er twee dingen nodig om de steun aan LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen te verbeteren: (1) het categoriseren van opvang voor asielzoekers en zorgen voor
aparte opvang met een eigen toegang voor LHBT-asielzoekers en vluchtelingen; (2) aanpassing van
de asielprocedure gericht op LHBT-asielzoekers die aangeven dat ze LHBT zijn. Nu is de procedure
gericht op het checken van de geloofwaardigheid en gebaseerd op ‘stereotypen’. Bij het IND gaat men
er bijvoorbeeld van uit dat iemand sowieso worstelt met het LHBT-zijn, anders wordt hij of zij niet
geloofd. COC Nederland geeft ook aan behoefte te hebben aan een e-learning en train-de-trainer die
een aanvulling is op hun basistraining voor vrijwilligers. Er is behoefte aan trainingsmateriaal over hoe
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om te gaan met persoonlijke grenzen in het contact tussen de vrijwilliger of maatje en de LHBTasielzoeker of -vluchteling.

3.3

Good practices

In deze paragraaf beschrijven we twee good practices en geven een overzicht van initiatieven in
Nederland die de steun aan LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen willen vergroten.
3.3.1 Cocktailmaatjes biedt met Nederlandse LHBT’s sociale steun aan LHBT-asielzoekers en vluchtelingen
Cocktail, het maatjesproject van het COC, brengt lesbische, homoseksuele, biseksuele en
transgender (LHBT) asielzoekers in contact met Nederlandse LHBT’s. Door het organiseren van
sociale activiteiten doorbreekt het maatjesproject het sociale isolement waarin veel LHBT-asielzoekers
zich bevinden als ze naar Nederland komen.
Ontwikkelgeschiedenis
Het Cocktailproject in Midden-Nederland is zeven jaar geleden opgezet om het isolement waarin
LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen vaak leven te doorbreken. Cocktail wil hen op een veilige manier
introduceren in de Nederlandse samenleving en in de roze samenleving in het bijzonder. Dit doen ze
door hen te ondersteunen bij het integratieproces, het bieden van maatjescontact, het organiseren van
activiteiten en het opstellen van levensverhalen met hen. Bij de start van het Cocktail project was dit
het enige project van deze soort. Inmiddels zijn er zestien vergelijkbare projecten opgezet in andere
regio’s in Nederland, en onder leiding van COC Nederland werken deze projecten met elkaar samen.
Bij de start van Cocktail Midden-Nederland was het alleen een maatjesproject, waarbij een
asielzoeker aan een vrijwilliger gekoppeld werd. Doordat het aantal LHBT-asielzoekers en vluchtelingen de afgelopen jaren toenam was het mogelijk voor Cocktail, en ook noodzakelijk, om te
groeien als organisatie. Er zijn nieuwe projecten opgezet, en er zijn meer vrijwilligers aan de slag voor
Cocktail. Inmiddels is er ook een activiteitenproject, het project levensverhaal en een groot (sociaal)
netwerk waar Cocktail hun vluchtelingen naar kan doorverwijzen.
Doelgroep
Cocktail Midden-Nederland is een maatjesproject voor alle LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen in de
regio Midden-Nederland (Utrecht en omgeving). Bij de activiteiten zijn ook vluchtelingen en
asielzoekers uit andere regio’s welkom. Onder de doelgroep verstaat Cocktail zowel statushouders,
als asielzoekers en ongedocumenteerden. Er zijn op dit moment ongeveer 90 nieuwkomers en 55
vrijwilligers actief bij Cocktail, waarvan de helft op vaste basis naar de activiteiten komt.
Doelen
Cocktail heet als hoofddoel dat LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen een plek vinden in de
Nederlandse maatschappij en in het bijzonder in de roze samenleving in Nederland, zodat zij de kans
hebben om voldoende te integreren.
Aanpak
Cocktail werft vrijwilligers die zich willen gaan inzetten voor Cocktail Midden-Nederland, voert een
intakegesprek met ze en zorgt voor een starttraining. Via diverse organisaties als asielzoekerscentra
en VluchtelingenWerk Nederland worden LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen aangemeld bij
Cocktail, die vervolgens een intake met ze voert. Twee van de vrijwilligers in het coördinatorenteam één die contact houdt met de asielzoekers of vluchtelingen en één die contact houdt met de
vrijwilligers - zorgen vervolgens voor een koppeling tussen een vrijwilliger en een LHBT-asielzoeker of
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-vluchteling, een zogenaamd maatje. Gedurende de periode waarin een vrijwilliger en een maatje
elkaar ontmoeten voor sociale steun zijn de coördinatoren van Cocktail beschikbaar bij vragen. Ook is
er een vertrouwenspersoon die bij problemen van zowel asielzoekers of vluchtelingen als vrijwilligers
een vertrouwensfunctie biedt. Daarnaast verzorgt Cocktail één zaterdag in de maand een sociale
activiteit voor hun vrijwilligers en maatjes. Jaarlijks is er een bovendien een weekend en ook tijdens
terugkerende evenementen als Gay Pride, True Colors organiseert Cocktail een activiteit voor
vrijwilligers en maatjes.
Toekomstplannen
Op korte termijn wil Cocktail vooral de lopende projecten stabiel houden. Ook willen ze meer aandacht
gaan besteden aan de deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers, bijvoorbeeld met regelmatige
intervisiebijeenkomsten.
3.3.2

Transvisie heeft speciale aandacht voor transgendervluchtelingen

Vanuit de transgender patiëntenorganisatie Transvisie is er speciale aandacht voor transgendervluchtelingen. De patiëntenorganisatie zet zich in voor lotgenotencontact en belangenbehartiging. Dit
laatste kent een nadruk op toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Het aanbod aan transgendervluchtelingen enerzijds en aan professionals of vrijwilligers anderzijds kent twee aspecten:
(1) Er wordt informatie gegeven over de algemene situatie van transgenders in Nederland en over het
zorgaanbod en vergoedingen en over de specifieke zorgregeling voor transgender vluchtelingen.
(2) Daarnaast is er één-op-één contact tussen de transgendervluchteling en één van de vrijwilligers.
Dit is nadrukkelijk geen buddyschap, maar het gaat hier om een of enkele gesprekken, via telefoon,
mail of bezoek. Ook kunnen transgendervluchtelingen deelnemen aan een van de lotgenotengroepen,
deze is niet specifiek voor vluchtelingen. Transvisie coördineert, samen met Transgendernetwerk
Nederland, een overleg tussen het COC en enkele kleinere initiatieven. In dat overleg worden
informatie en ervaringen uitgewisseld, structurele problemen met transgendervluchtelingen in kaart
gebracht en samen naar oplossingen gezocht. Hieruit is een meldpunt voor transgendervluchtelingen
voortgekomen. Daar kunnen misstanden in de opvang met betrekking tot zorg, veiligheid en
kennisgebrek gemeld worden.
3.3.3

Overige initiatieven die steun bieden aan LHBT-asielzoekers en vluchtelingen

 LGBT Asylum support, werkt vooral in het noorden van Nederland en geeft sociale en juridische
steun, zie ook www.lgbtasylumsupport.nl.

 Stichting Secret Garden, geeft voorlichting en cursussen, fungeert als belangengroep en bevordert
de integratie en participatie van LHBT’s in de samenleving, zie ook www.stichtingsecretgarden.nl.

 Veilige Haven helpt LHBT’s in Amsterdam en omstreken. Ze ondersteunen bij het omgaan met





lastige levensvragen en geven informatie, advies en begeleiding, zie ook
www.veiligehavenamsterdam.nl.
Respect2Love Academy is een programma die is opgezet om LHBTQI-jongeren te versterken door
ze te koppelen aan een coach die ondersteuning en begeleiding biedt speciaal voor bi culturele
LHBTQI's, zie ook www.respect2love.nl.
Queer Welfare biedt welzijnszorg aan LHBT-vluchtelingen, zie ook www.queerwelfare.nl.
De Prisma groep is een groep voor bi-culturele LHBT in Utrecht en omgeving, zij zorgen voor
ontmoeting en praktische steun, zie ook www.nietalleenanders.nl/organisatie/prisma-groep/.
Roze in Blauw Nederland (RiB NL) is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in
Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt
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voor Lesbiënnes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders (LHBT) binnen én buiten de politie. Zie
ook www.politie.nl/themas/roze-in-blauw.html.
 Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, geeft ook advies aan professionals die te
maken hebben met LHBT-asielzoekers en vluchtelingen, zie ook www.pharos.nl.
 VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse
samenleving, zie ook www.vluchtelingewerk.nl.
 App Rainbow Refugees NL voor LHBT-asielzoekers en vluchtelingen, ontstaan uit een
samenwerking van meerdere organisaties, bevat informatie over de asielprocedure, over
gezondheidszorg, veiligheid, cultuur en gewoontes en over organisaties en communities voor
LHBT-asielzoekers en vluchtelingen in Nederland, zie ook
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/22/bussemaker-lanceert-app-voor-lhbtvluchtelingen.
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4

Vergroten van de acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen

In dit hoofdstuk gaan we in op het vergroten van de acceptatie van LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen. We laten zien wat de behoeften daarin zijn van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen
zelf, en van de professionals en vrijwilligers die met hen werken. Daarnaast presenteren we
voorlichtingstechnieken die acceptatie kunnen vergroten. In dit hoofdstuk geven we antwoord op
onderzoeksvragen 3 en 4:
3. Wat zijn de behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en professionals en vrijwilligers als
het gaat om het vergroten van de acceptatie van LHBT’s?
4. Wat werkt volgens de literatuur in de acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen?

4.1

Behoeften van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen voor het vergroten van
acceptatie

De acceptatie van LHBT-migranten is helaas helemaal niet vanzelfsprekend en levert moeilijke
situaties op. Non-acceptatie kan betekenen dat je als LHBT gepest wordt, geweld meemaakt en moet
overleven. We vroegen de LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen wat voor situaties zij hebben
meegemaakt. Ook vroegen we hen wat er nodig is om de acceptatie van LHBT’s in onder meer de
opvangcentra te vergroten.
4.1.1

Non-acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen

We interviewden vier respondenten die met hun partner naar Nederland gevlucht zijn en die in een
opvang voor asielzoekers leven. Zij zijn erg blij als zij de medebewoners kunnen laten geloven dat zij
broers of neven zijn en dat zij met hun geheim verder leven, maakt dat zij geen problemen hebben
met medebewoners. Voor transgenders ligt dat vaak anders: door hun uiterlijk is zichtbaar dat zij
LHBT-zijn. Alle respondenten zijn zich ervan bewust dat de non-acceptatie van LHBT’s in de opvang
groter is dan in de Nederlandse samenleving. Twee van onze respondenten zijn in het afgelopen jaar
overgeplaatst omdat er incidenten plaatsvonden waarbij LHBT’s aangevallen werden. Eén asielzoeker
die nog niet aan de asielprocedure begonnen is, heeft al veel verhalen gehoord over conflicten en
geweld in asielzoekerscentra ten aanzien van LHBT’s. De non-acceptatie in de Nederlandse
samenleving is voor enkele respondenten toch spannend:
‘Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het gedeeltelijk beangstigend is, maar niet volledig, we
hebben ook gehoord of gelezen dat zoiets heeft plaatsgevonden in Amsterdam en ja, ik
begrijp zulke dingen, dat vluchtelingen van moslimafkomst zulke handelingen gaan
verrichten. Bijvoorbeeld gaat ons gesprek over woonruimte, dus we zitten te denken waar
of welke buurt kan die woonruimte zijn, omdat het zorgwekkend is voor ons om met
moslim-mensen, als je in die buurt gaat wonen, dat kan natuurlijk discriminatie
veroorzaken en dat kan ingewikkeld voor ons worden.’
LHBT-vluchteling
In Nederland zijn, waar je op termijn je LHBT-zijn niet meer hoeft te verbergen, en dat je dan in de
opvang van asielzoekers alsnog met zoveel spanning moet leven, is heel moeilijk voor onze
respondenten. Eén van de respondenten beschrijft hoe discriminatie eigenlijk als rode draad door het
centrum gevlochten is:
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‘Iedereen leeft in een eigen groep, bijvoorbeeld de Eritreeërs en de Syriërs. Iedereen
discrimineert iedereen, elke groep gaat voor zichzelf. Er pleegde ook iemand zelfmoord,
en er was veel geweld, ook met wapens.’
LHBT-asielzoeker

4.1.2

Wat is er volgens de LHBT-asielzoekers en –vluchtelingen nodig om acceptatie te
vergroten

Al onze respondenten hebben volop ideeën over hoe de acceptatie van LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen vergroot kan worden. Zij zien mogelijkheden in de asielzoekerscentra, maar ook willen
ze strijden voor acceptatie in hun eigen land. Eén van hen zegt daar zelfs over dat het zijn grootste
wens is:
‘Als ik mijn grote wens bekend mag maken, zou ik één ding heel graag willen: dat ik met
de hulp van Nederland of Europa van de volkeren van landen gewoon kan veranderen,
maar dat is een werk, een project dat moet met geduld uitgevoerd worden. Wat daarvoor
nodig is, is eigenlijk het scholingsniveau, in Armenië bijvoorbeeld en mensen moeten
meer leren en hun mentaliteit gaan veranderen met scholing.’
LHBT-vluchteling
Voor het vergroten van de LHBT-acceptatie tijdens de asielprocedure bij IND en bij het COA in de
asielzoekerscentra dragen onze respondenten de volgende acties aan:
o Meer werk maken van acceptatie;
Op dit moment ervaren onze respondenten dat medewerkers van IND en COA-medewerkers te
weinig actie ondernemen richting de mensen die pesten en geweld plegen richting LHBT’s.
Wat zou helpen is als iedereen in het centrum weet wie de locatiemanager is, zodat ze weten bij
wie ze aan kunnen kloppen. En betere screening op LHBT-acceptatie van IND en COA
medewerkers en tolken.
o Aparte opvang van COA voor LHBT’s als veiligheid niet gegarandeerd kan worden;
Als de veiligheid van LHBT’s niet gegarandeerd kan worden dan moeten er aparte opvang
georganiseerd worden. Voor transgenders is zo’n opvang bijna altijd noodzakelijk omdat zij niet
kunnen verbergen wie ze zijn. Laat hen bijvoorbeeld bij Nederlandse mensen wonen, op een plek
waar ze kunnen zijn wie ze zijn zonder gepest en aangevallen te worden.
o Net als fietsles en autorijles moet er in de opvang geleerd worden over LHBT’s in Nederland;
Veel asielzoekers en vluchtelingen snappen nog weinig van de Nederlandse normen en waarden,
en van de Grondwet. Ze komen vanuit landen waar ze LHBT’s niet respecteren en waar het zelfs
onrechtmatig is om LHBT te zijn. Het zou volgens onze respondenten helpen als er voor
nieuwkomers trainingen zouden zijn waarin gesproken wordt over tolerantie en over LHBT’s en
hoe je met ze omgaat. Daarnaast moeten de COA-medewerkers gesprekken hebben met
bewoners en informatie geven over LHBT. Wat helpt is een regenboogvlag ophangen, en posters
aan de muur zodat COA uitstraalt dat erover gepraat moet worden.
o Bij de IND een formulier tekenen waarin je instemt met waarden en normen;
De participatieverklaring is volgens onze respondenten een goed idee, maar die moet eigenlijk al
veel eerder getekend worden, namelijk voordat de verblijfsvergunning er komt. Zij stellen voor dat
er tijdens je asielprocedure een formulier getekend wordt waarin de normen en waarden en de
grondwet van Nederland staan uitgelegd.
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4.2

Behoeften van professionals en vrijwilligers voor het vergroten van acceptatie

De acceptatie van LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen is helaas niet vanzelfsprekend en levert
moeilijke situaties op. Non-acceptatie kan betekenen dat je als LHBT gepest wordt, geweld meemaakt
en moet overleven. We vroegen de professionals en vrijwilligers wat voor situaties zij hebben
meegemaakt, en hoe ze gehandeld hebben. Ook vroegen we hen wat ze nodig hebben om de
acceptatie van LHBT’s in onder meer de opvangcentra te vergroten.
4.2.1

Non-acceptatie in de opvang van asielzoekers

COA-medewerkers zien non-acceptatie van LHBT’s in de opvang vooral terug in pesten en geweld,
zoals homofobe uitlatingen, van mannen, vrouwen én kinderen in de rij bij het melden, en hebben wel
een idee van hoe schadelijk het is, maar weten tegelijkertijd niet altijd wat er aan te doen. Er zijn wel
maatregelen, zoals het overplaatsen van bewoners. Zij weten van bewoners dat er bijvoorbeeld in hun
bed wordt geplast, dat er punaises in bed liggen en het is enorm lastig om na te gaan wie dat dan
gedaan heeft. COA-medewerkers vinden het verdrietig voor LHBT’s die naar Nederland komen,
omdat ze denken dat de acceptatie hier groot is. En dan krijgen ze te maken met pesten en geweld,
wat vaak al start bij de noodopvang waar weinig privacy is.
De vrijwilligers van Cocktailmaatjes werken veel met asielzoekers en vluchtelingen die niet open zijn
over hun LHBT-zijn, omdat het daarvoor te onveilig is. Als een asielzoeker of vluchteling zich bedreigd
voelt, zoekt Cocktailmaatjes contact met COC Nederland, die met COA meestal een verplaatsing
initieert.
4.2.2

Het vergroten van acceptatie vraagt om inzet van bestuur, management én de
ontvangende samenleving

COA-medewerkers proberen de acceptatie te vergroten, onder meer door bij de intake te spreken
over de huisregels en artikel 1 van de Nederlandse Grondwet uit te leggen, wat onder meer betekent
dat we in Nederland LHBT’s accepteren. Daar komen dan vaak heftige reacties op, en het verbetert
weleens hun gedrag, maar hun eigenlijke houding blijft hetzelfde. De COA-medewerkers die we
spraken, zouden graag strenger en duidelijker willen zijn tegen bewoners: als je niet met LHBT’s kan
samenleven dan heb je niet de juiste plek gekozen, accepteren is geen keuze, je moet ze accepteren.
Eén van de LHBT-bewoners van een opvanglocatie gaf hetzelfde aan en zei tegen de medewerkers
dat zij pesters duidelijk moeten maken dat we in Nederland zijn. Eén van de medewerkers zegt
hierover:
‘En dat is voor mij nu het nieuwe punt waarop ik me wil richten, niet alleen dat die jongen
veilig is, maar ook echt iets doen aan die acceptatie, want die is nog wel te weinig belicht
geweest. Echt die andere groep en als die het niet kunnen accepteren, moeten we wel
heel duidelijk de regels stellen van wat verwachten we van jou en hoe ver kan je gaan,
we hebben hier nu eenmaal onze Grondwet en die verwacht dat jij dit accepteert. Daar
zou ik persoonlijk nog wel wat meer mee willen.’
COA-medewerker
COA-medewerkers hebben vooral steun van hun leidinggevende en het bestuur van COA nodig om
de acceptatie van LHBT’s te vergroten. LHBT zou als thema betrokken moeten worden in de
leerpaden, het helpt als de regenboogvlag een plek krijgt op iedere COA-locatie en als het COA brede
steun zou geven bij het overwinnen van de hindernissen die horen bij het tegengaan van LHBTdiscriminatie.
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De vrijwilligers van cocktailmaatjes denken dat non-acceptatie een probleem zal zijn zolang de
opvang gemixt is. Het zou helpen als het COA goed kijkt wie waar gaat wonen, ook omdat mensen
dan gemakkelijker contact kunnen leggen, bijvoorbeeld als je weet dat anderen op jouw gang ook
LHBT-zijn. Zolang er geen oplossing is die de veiligheid van LHBT’s in de opvang waarborgt, is aparte
opvang zoals in ter Apel en Dronten belangrijk. Het mixen van LHBT’s en alleenstaande moeders is
ook een optie volgens hen. Wat zij ook aangeven is dat streng optreden tegen geweld tegen LHBT’s
en anderen in de opvang belangrijk is. Pesten en geweld dat kan gewoon niet, de Nederlandse
waarden en normen vragen om acceptatie en daar moet men zich aan houden. Daar moet je als COA
heel helder in zijn, zo zeggen zij. COC Nederland wil vooral dat er meer ingezet wordt op de contacten
tussen LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen en de ontvangende samenleving.

4.3

Wat werkt in het vergroten van acceptatie volgens de literatuur

De Nederlandse overheid voert al jaren een LHBT-emancipatiebeleid om discriminatie en geweld
tegen LHBT’s te verminderen. Dit beleid richt zich op alle inwoners van Nederland. Ook op scholen is
aandacht voor seksuele diversiteit voor leerlingen. Sinds kort zijn er ook voor vluchtelingen en
asielzoekers voorlichtingen, in azc’s en soms in de noodopvang. Het gaat dan veelal om
voorlichtingen door belangenorganisaties zoals het COC: bijeenkomsten waarbij de deelnemers
iemand ontmoeten die zelf LHBT is en die onder meer zijn of haar eigen verhaal vertelt over hoe het is
om LHBT te zijn. Maar wat weten we over wat zou kunnen werken onder vluchtelingen om de
acceptatie te vergroten van LHBT’s? In onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving
en Movisie zijn de aanwijzingen uit wetenschappelijke empirische literatuur op een rij gezet.
4.3.1

Baadt het niet, dan schaadt het wel

Om de LHBT-acceptatie onder vluchtelingen te vergroten is het van belang dat er doordachte
interventies ingezet worden met heldere doelen en een planmatige aanpak die toegespitst zijn op
verschillende (culturele) doelgroepen, die aansluiten op en rekening houden met de verschillende
momenten van de asielprocedure en leefomstandigheden van asielzoekers en vluchtelingen.
Doordacht moet onder meer worden of de interventie de expliciete houding (= de weloverwogen
houding) wil veranderen of ook de impliciete houding (= de associatieve en onbewuste houding) en
welke technieken daarvoor ingezet worden en door wie deze het beste uitgevoerd kunnen worden.
Deze doordachte interventies zijn essentieel omdat ‘baadt het niet, dan schaadt het niet’ niet opgaat in
het bevorderen van LHBT-acceptatie: interventies kunnen niet werken of zelfs averechts werken. En
niet alle interventies die er nu bestaan komen in aanmerking om ingezet te worden voor vluchtelingen:
sommige technieken die ingezet worden binnen interventies zijn niet universeel en sluiten niet aan bij
mensen uit verschillende culturen.
4.3.2

Ervaringsverhalen van LHBT’s, (denkbeeldig) contact met een LHBT en een positieve
sociale norm

Een techniek die kansrijk is voor vluchtelingen is onder meer het inzetten van ervaringsverhalen van
LHBT’s (contacttheorie) waarin vluchtelingen zich makkelijk kunnen inleven en die empathie
oproepen. Dat vereist onder meer specifieke competenties van de LHBT die zelf het eigen verhaal
verteld. Maar bij een goede uitvoering kan dit zowel de expliciete houding als de impliciete houding
veranderen. Een van de belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden, is dat de interventie
wordt uitgevoerd op een moment dat vluchtelingen niet te veel andere dingen aan hun hoofd hebben,
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zoals onzekerheid over hun asielprocedure, waardoor er beperkte mogelijkheid is om zich in te leven
in een ander.
Ook films met persoonlijke verhalen van LHBT’s (parasociaal contacttheorie) of films met
vriendschappen tussen LHBT’s en niet-LHBT’s (extended contact theorie) kunnen werken. Het
denkbeeldig contact met een LHBT persoon, jezelf voorstellen een goede interactie te hebben met
een LHBT, kan ingezet worden als voorbereiding op een van deze interventies (denkbeeldig contact).
Een geheel andere techniek die kansrijk is, voor het veranderen van alleen de expliciete houding, is
het communiceren van een positieve sociale norm over LHBT (sociale norm).
Tot slot: om deze juiste voorwaarden te scheppen en toe te zien op goede uitvoering en evaluatie van
interventies, is regie vanuit de (lokale) overheid nodig en goede samenwerking tussen COA en de
organisaties die de interventies ontwikkelen en uitvoeren.
4.3.3

Concrete tips uit de theorie

Hieronder zijn de concrete tips verzameld die voortkomen uit de bovenstaande theorie.
Do’s
 Ervaringsverhalen van (het liefst meerdere) LHBT’s met veel emotie inzetten, zodat mensen die
niet LHBT zijn, zich erin kunnen inleven en empathie voor hen kunnen krijgen (contacttheorie).
 Ervoor zorgen dat de LHBT’s die hun ervaringen vertellen voor wat betreft onder meer religie,
cultuur en leeftijd goed aansluiten bij de mensen aan wie zij hun verhaal vertellen (contacttheorie).
 Mooie films of andere media inzetten met daarin ervaringsverhalen van LHBT’s; verhalen waarin
mensen die niet LHBT zijn, zich kunnen inleven en waar zij empathie voor kunnen krijgen
(parasociaal contact theorie).
 Mooie films of andere media inzetten met daarin een vriendschap tussen een LHBT en een nietLHBT persoon met dezelfde culturele afkomst als de kijker (extended contact theorie).
 Een goede band of vriendschap laten zien – of hierover vertellen – tussen een LHBT en een nietLHBT persoon uit de eigen groep (extended contact theorie).
 Als voorbereiding op een echte ontmoeting met een LHBT-persoon, de deelnemers zich laten
voorstellen dat ze een LHBT ontmoeten, dat dit positief is en hoe dat contact verloopt (denkbeeldig
contact).
 Personen met gezag/autoriteit (die zelf niet LHBT zijn) vragen zich uit te spreken VOOR de
acceptatie van LHBT’s (sociale norm).
 Zeggen dat steeds meer mensen (uit de eigen etnische groep) positiever gaan denken over LHBT
of dat zij discriminatie van LHBT’s niet tolereren (sociale norm).
Don’ts
– Een LHBT met een heel andere afkomst dan de deelnemers het eigen verhaal laten vertellen,
waardoor inleven moeilijk wordt (contacttheorie).
– Een ontmoeting creëren met een LHBT die negatief verloopt; een negatief contact kan de
acceptatie juist verminderen (contacttheorie).
– Mensen verplichten om naar een voorlichting te gaan over LHBT – duidelijk tegen hun zin in;
mogelijk betekent dit dat het niet verstandig is het thema LHBT van tevoren expliciet aan te
kondigen, en verstandiger om het aan te kaarten door middel van een breder en meer
aansprekend thema (contacttheorie).
– Een film of andere media inzetten die wat betreft taal en cultuur niet aansluiten bij de doelgroep
(parasociaal contact theorie en extended contact theorie).
– Verhalen over negatieve relaties tussen niet-LHBT’s en LHBT’s; dat kan de acceptatie juist
verminderen (extended contact theorie).
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– Personen met gezag/autoriteit (die zelf niet LHBT zijn) de ruimte geven zich uit te spreken TEGEN
de acceptatie van LHBT’s (sociale norm).
– Zeggen dat steeds meer mensen (uit de eigen etnische groep) negatiever gaan denken over LHBT
(sociale norm).
– Een open discussie en mensen de ruimte geven negatieve meningen te laten delen over LHBT
(sociale norm).
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Bijlage I

Format good practices

1. Hoofdvraag verkennend onderzoek
Wat zijn de behoeften van LHBT-vluchtelingen en de professionals en vrijwilligers die met hen werken
als het gaat om het vergroten van steun aan en acceptatie van deze LHBT’s, en wat zijn de
ervaringen met interventies die hieraan bijdragen? Werken die volgens de betrokkenen, en wat kan
volgens de literatuur werken?
2. Subvraag voor de beschrijving van good practices
Wat zijn bestaande good practices voor het steunen van LHBT-vluchtelingen?
3. Format voor het beschrijven van good practices
1. Ontwikkelgeschiedenis
Wanneer zijn jullie met deze aanpak gestart?
Waarom, welk probleem pakken jullie dan aan?
Hoe was de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling?
Hoe zag de aanpak er bij de start uit, en hoe nu?
2. Doelen
Welke doelen willen jullie met je aanpak bereiken?
3. Doelgroep
Voor welke doelgroep willen jullie die doelen bereiken?
4. Aanpak
Hoe ziet jullie aanpak er precies uit: wie doet wat wanneer waar?
5. Bereik en ervaringen
Hoeveel mensen bereikten jullie tot nu toe met jullie aanpak?
Wat zijn de ervaringen tot nu toe met jullie aanpak?
6. Blik op de toekomst
Wat zijn de plannen voor jullie aanpak in de toekomst?
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Bijlage II

Topiclijst interviews

Topiclijst voor de één-op-één interviews met LHBT-vluchtelingen
1. Beeld van de persoon
Leeftijd, land van herkomst, hoe lang in Nederland, welke letter van LGBT en informeren hoe de
respondent erbij zit.
2. Ervaringen met steun
Vluchteling én LHBT-zijn kan heel lastig zijn, omdat je kwetsbaar bent. Steun van mensen om je heen
is dan erg belangrijk. Om te praten over dingen die je lastig vindt, maar ook om je te helpen met het
zoeken naar een woonplek, vrienden maken, etc. Professionals en vrijwilligers kunnen je steunen,
tijdens je vlucht en nadat je in Nederland arriveert. Ik wil graag weten wanneer jij (geen) steun hebt
ervaren en wat je behoeften zijn: als jij het mocht bepalen, hoe zou steun aan jou er dan uitzien?
A. Heb jij meegemaakt dat je behoefte had aan steun, maar dat die er niet was? Kun je beschrijven
wanneer dat was, met wie je was, waar je behoefte aan had?
B. Heb jij steun ervaren van mensen om je heen? Wanneer, van wie? Hoe zag die steun eruit, en hoe
voelde die steun voor jou?
C. Als jij het mocht bepalen, hoe zou steun aan jou er dan uitzien? Terugblikkend en vooruitblikkend.
3. Ervaringen met een best practice
Gelukkig zijn er aanpakken die de steun aan LHBT-vluchtelingen willen vergroten. Jij hebt zelf
ervaring met … en ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. We geven je antwoorden niet door aan de
projectorganisatie, dus je kunt eerlijk zijn.
A. Hoe ben je met … in contact gekomen, en waarom ging je deelnemen?
B. Wat vind je van … Ervaar je meer steun? Van wie, wanneer, hoe, wat doet die ander dan?
4. Ervaringen met vergroten van acceptatie
De acceptatie van LHBT-vluchtelingen is helaas helemaal niet vanzelfsprekend en levert moeilijke
situaties op. Non-acceptatie kan betekenen dat je als LHBT gepest wordt, geweld meemaakt en moet
overleven.
A. Heb jij een dergelijke situatie meegemaakt? Zo ja, kan je iets vertellen over de situatie die je het
meest is bijgebleven? Waar was je, wat deed je, wat dacht je, wat voelde je, wat deden anderen en
wat was de afloop?
B. Als jij het mocht bepalen, hoe was deze situatie dan geweest? Wie deed wat, en wat was de
afloop?
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Bijlage III

Topiclijst focusgroepen

Topiclijst voor de focusgroepen met professionals en vrijwilligers
1. Beeld van de groep
Leeftijden, landen van herkomst, iets over je taken, waarom met deze doelgroep werken en
informeren hoe de respondenten erbij zitten.
2. Ervaringen met steun
Vluchteling én LHBT-zijn kan heel lastig zijn, omdat de combinatie zo kwetsbaar is. Steun van mensen
om je heen is dan erg belangrijk. Om te praten over dingen die lastig zijn, maar ook om te helpen met
het zoeken naar een woonplek, vrienden maken, etc. Jullie als professionals en vrijwilligers kunnen
die steun bieden. We zijn benieuwd wanneer je die steun hebt geboden, hoe dat voor je was en wat je
behoeften zijn: als jij het mocht bepalen, hoe zou steun aan LHBT-vluchtelingen er dan uitzien?
A. Hoe signaleer je en begin je het gesprek met een asielzoeker of vluchteling over dat hij/zij mogelijk
LHBT is?
B. Heb jij steun geboden aan een LHBT-vluchteling? Kan je een situatie die je het meest is
bijgebleven beschrijven? Wanneer was het, met wie, wat deed je, wat voelde je, wat deed de
ander, hoe pakte die steun uit?
C. Heb jij weleens geen steun geboden aan een LHBT-vluchteling? Wanneer, waar, met wie, wat
deed je, wat voelde je, wat deed de ander en hoe pakte het niet bieden van steun uit?
D. Als jij het mocht bepalen, hoe zou steun aan LHBT-vluchtelingen er dan uitzien?
E. Wat heb jij als professional / vrijwilliger nodig om die steun te kunnen bieden?
3. Ervaringen met een best practice
Gelukkig zijn er aanpakken die de steun aan LHBT-vluchtelingen willen vergroten. Jij hebt zelf
ervaring met … en ik ben benieuwd wat je daarvan vindt.
A. Hoe ben je met … in contact gekomen, en waarom ging je deelnemen?
B. Wat vind je van … ervaar je dat je steun kunt bieden aan LHBT-vluchtelingen? Aan wie, wanneer,
hoe ziet die steun eruit, en wat doet het de ander?
4. Ervaringen met vergroten van acceptatie
De acceptatie van LHBT-vluchtelingen is helaas helemaal niet vanzelfsprekend en levert moeilijke
situaties op. Non-acceptatie kan betekenen dat je als LHBT gepest wordt, geweld meemaakt en moet
overleven.
A. Heb jij een dergelijke situatie meegemaakt? Zo ja, kan je iets vertellen over de situatie die je het
meest is bijgebleven? Waar was je, wat deed je, wat dacht je, wat voelde je, wat deden anderen en
wat was de afloop?
B. Als jij het mocht bepalen, hoe was deze situatie dan geweest? Wie deed wat, en wat was de
afloop? Wat werkt volgens jou om acceptatie te vergroten?
C. Wat heb jij als professional / vrijwilliger nodig om die acceptatie te vergroten?
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Bijlage IV

o
o
o
o

Organisaties die hebben meegewerkt

COC Nederland
Cocktail Maatjes van COC Nederland
Transvisie
Movisie
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