HANDREIKING LHBTI-EMANCIPATIE

LHBT-asielzoekers
en -vluchtelingen
Een handreiking met feiten, verhalen en goede voorbeelden
voor vrijwilligers, professionals en gemeenten
Vluchten doe je niet voor niks. Dat geldt ook voor mensen met lesbische,
omo seksuele, biseksuele of transgender (LHBT) gevoelens. In veel landen is
discriminatie en vervolging van LHBT’s aan de orde van de dag. Het hebben van
deze gevoelens kan dan ook een goede grond zijn om in Nederland asiel aan te
vragen. Wat hebben LHBT’s tijdens en na de asielprocedure nodig aan beleid en
zorg? Wat kan een vrijwilliger en professional doen? Hoe kan de gemeente hen
wegwijs maken? En kan voorlichting over seksualiteit en gender aan asielzoekers in het algemeen bijdragen aan de acceptatie van LHBT’s?

In deze handreiking
Waarom vluchten LHBT’s?

2

Krijgen LHBT’s altijd een verblijfsvergunning?

3

Hoe werkt de asielprocedure?

4

Wat betekent dat voor LHBT’s?

5

Is het veilig voor LHBT’s in de opvang? 

6

Draagt voorlichting bij aan de acceptatie van LHBT-vluchtelingen?

7

Welke problemen ervaren LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen?

7

Wat kunnen professionals en vrijwilligers doen?

9

Wat kunnen belangenorganisaties doen?

10

Wat kunnen gemeenten doen?

11

Meer informatie

12

Bronnen12

Waarom vluchten LHBT’s?
Iran, Rusland en Oeganda zijn bekende
voorbeelden van landen waar LHBT’s niet
veilig kunnen leven, maar het geldt ook
voor grote delen van Afrika, het MiddenOosten, de Caraïben en de eilanden in
Oceanië ten noordoosten van Australië. 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). Ook zijn verhalen bekend dat ISstrijders in Syrië actief op zoek gaan naar
homomannen om hen te vermoorden, zo
vertelt de LHBT-vluchteling Subhi Nahas
aan de VN. 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.

***
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Krijgen LHBT’s altijd een verblijfsvergunning?
Het Verdrag betreffende de status van

‘wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit,

vaststelling rechtvaardigt dat LHBT’s

vluchtelingen - ook wel het Vluchtelin-

het behoren tot een bepaalde sociale

moeten worden geacht een specifieke

genverdrag genoemd - werd in 1951

groep of zijn politieke overtuiging.’ De

sociale groep te vormen.’ Tegelijkertijd

aangenomen door de Verenigde Naties.

vraag is of LHBT’s tot een sociale groep

oordeelde het hof dat Nederland bij

Het definieert wie in aanmerking komt

behoren, op grond waarvan ze de vluch-

de beoordeling van een asielverzoek

voor de status van vluchteling en aan wie

telingenstatus in Nederland krijgen. Want

de situatie van de asielzoeker en de

dus asiel moet worden verleend door het

wat een ‘sociale groep’ is, staat niet met

situatie in het land van herkomst op

land waar iemand een asielaanvraag doet.

zoveel woorden in de tekst.

individuele basis moet onderzoeken.

Ook regelt het verdrag welke rechten

Het Europese Hof bepaalde in 2013 naar

Het feit dat iemand LHBT-gevoelens

aan erkende asielzoekers moeten worden

aanleiding van een Nederlandse zaak

heeft alleen is dus niet genoeg om een

toegekend.

dat ‘het bestaan van strafrechtelijke

verblijfsvergunning te krijgen. (bron:

In het verdrag staat dat het gaat om een

bepalingen die specifiek tegen

website College voor de Rechten

persoon die vreest voor vervolging

homoseksuelen zijn gericht, de

van de Mens)
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Hoe werkt de asielprocedure?
De Immigratie- en Naturalisatiedienst

zoekers in beroep gaan bij een rechter.

gen Nederland worden uitgezet.

(IND) is onderdeel van het ministerie van

Als de rechter vindt dat de IND de juiste

Tijdens de asielprocedure regelt het COA

Veiligheid en Justitie en voert het vreem-

beslissing heeft genomen, moet de asiel-

(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)

delingenbeleid uit. In het eerste gesprek

zoeker binnen 4 weken Nederland verla-

huisvesting en voedsel. Er zijn diverse

vindt de aanmelding en registratie plaats.

ten. Hij of zij kan daarbij hulp inschakelen

soorten opvang, zoals asielzoekerscentra,

Dan is er minimaal 6 dagen rust- en voor-

van de Internationale Organisatie voor

kleinschalige opvang, speciale opvang

bereidingstijd, voordat het eerste gehoor

Migratie (IOM). Afgewezen asielzoekers

voor jonge asielzoekers en noodopvang

plaatsvindt. In die periode krijgt een

die na 4 weken niet vrijwillig vertrekken,

in allerlei vormen bij een tekort aan regu-

asielzoeker informatie over de procedure.

kunnen in een speciale gevangenis voor

liere opvang.

Hij of zij kan spreken met een advocaat en

vreemdelingen worden gezet en gedwon-

medische hulp krijgen van een verpleegkundige. In het eerste gehoor gaat het
vervolgens over iemands identiteit, herkomstland en vluchtroute. Het volgende
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:
is er meer onderzoek nodig? 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.
De IND kan ook beslissen dat het asielverzoek afgewezen wordt. Dan kan een asiel-

‘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

***
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Wat betekent dat voor LHBT’s?
De IND bekijkt ieder geval individueel. De
situatie in het herkomstland en iemands
persoonlijke verhaal wegen mee in de

‘Vorige week sprak ik met de 20-jarige Samba uit Gambia. In

beoordeling. Daarom is het belangrijk

zijn land is homoseksualiteit een misdrijf waar veertien jaar

dat een asielzoeker in het nader gehoor
aangeeft dat hij of zij vlucht vanwege

celstraf op staat. In zijn jonge leven heeft Samba al ontzettend
veel meegemaakt. Hij werd regelmatig mishandeld, ook door

seksuele voorkeur of genderidentiteit en

zijn eigen vader. Het verhaal van Samba is geen uitzondering.

daarom asiel aanvraagt.

Veel asielzoekers die vluchten om hun geaardheid zijn gewend

Dat is niet makkelijk. In Nederland, net
zoals in andere westerse landen, gaan
homoseksualiteit en transgender over wie
je bent. Het is een identiteit. In veel an-

dat de hele samenleving tegen hen is, inclusief politie, overheid
en bloedeigen familieleden. Tijdens de gesprekken die ik voer
als vrijwilliger van de asielzoekers-supportcommissie van

dere culturen bestaan homoseksualiteit en

SHOUT schets ik een beeld van de situatie in Nederland: op

genderidentiteit niet op die manier. Het is

veel plaatsen kun je hand in hand lopen, maar ook hier is

daar iets dat je voelt en doet, en niet zo-

discriminatie. Een gesprek met ons is niet verplicht. Alleen als

zeer iets dat je bent; het gaat dus eerder

vluchtelingen er behoefte aan hebben, komen we langs. Deze

over emoties, seksualiteit en gedrag dan
over identiteit.

gesprekken vinden plaats nog vóór het eerste gehoor met de

In de landen waarvandaan LHBT’s vluchten

IND. Ook in Nederland blijven vluchtelingen vaak in de kast.

wordt het bovendien veroordeeld: door

Uit angst of schaamte. Wij leggen uit dat écht belangrijk is

de regering in de vorm van wetgeving en
straf, maar ook door het algemeen publiek

om eerlijk te zijn tegen de IND, en dat ze hier niet voor kunnen
worden vervolgd.’

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.
Zeker autoriteiten in de landen van
herkomst zijn vaak niet LHBT-vriendelijk;

Marion, vrijwilliger bij AZC Support, een project van LHBTbelangenvereniging SHOUT en VluchtelingenWerk Wageningen,
op de site van VluchtelingenWerk

tegenover een medewerker in een verhoor
toegeven dat je LHBT-gevoelens hebt, is
daarom lastig en onveilig. Tegelijkertijd
maken asielzoekers (meer) kans op een
verblijfsvergunning als ze open vertellen
over hun gevoelens en zichzelf benoemen
als LHBT. Maar juist omdat ze gewend zijn
om hun seksuele voorkeur verborgen te
houden en zichzelf niet homo of transgender noemen, kan dat spanning opleveren. Het verbergen is voor veel mensen
een tweede natuur geworden, en in een
nieuwe situatie is onduidelijk wie ze kunnen vertrouwen met hun grootste geheim.
Tegelijkertijd is het leven met een geheim
stressvol en hopen ze in Nederland een vrij
en veilig leven te kunnen leiden: daarvoor
zijn ze immers hun land ontvlucht.
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Is het veilig voor LHBT’s in de opvang?

***

In principe zou de opvang van het COA

herhaalt de geschiedenis zich voor hen, in

ties die LHBT’s ondersteunen, zoals het

voor alle asielzoekers veilig moeten zijn.

een land waar het veilig zou moeten zijn.

COC, regionale maatjesprojecten voor

Tegelijkertijd zijn er gevallen bekend

In principe moet iedereen veilig kunnen

LHBT-asielzoekers en andere steun- en

waarbij LHBT-asielzoekers risico lopen

verblijven in een locatie van het COA.

belangenorganisaties.

om slachtoffer te worden van incidenten.

Door de onveilige situatie van LHBT’s in

Zo ontvingen het COC, Secret Garden en

sommige locaties zijn er proeven gedaan

LGBT Asylum Support signalen dat het

met overplaatsing of aparte opvang, en

voor LHBT’s in asielzoekerscentra niet vei-

er is discussie over het straffen van daders

lig is. Deze signalen zijn landelijk nieuws

versus het beschermen van slachtoffers.

Humanitas en LGBT Asylum Support

geworden sinds er vanaf 2015 meer

Ook vinden bijvoorbeeld beleidsmakers,

openden in februari 2016 in Rotter-

vluchtelingen naar Nederland komen door

het COA en LHBT-vluchtelingen het

dam-Zuid een safe house voor be-

oorlogen in landen als Syrië en Irak.

belangrijk om de acceptatie van LHBT’s

dreigde LHBT-asielzoekers uit het

In asielzoekerscentra wonen mensen van

onder asielzoekers en vluchtelingen te

asielzoekerscentrum van Alphen aan

verschillende nationaliteiten en levens-

vergroten. Aparte opvang draagt daar

den Rijn die eind 2015 in hongersta-

overtuigingen dicht bij elkaar. LHBT’s

niet aan bij. Daarom wordt er ook ingezet

king gingen om aandacht te vragen

wonen er samen met mensen die negatief

op voorlichting over LHBT’s in de centra,

voor gewelddadigheden en bedrei-

of zelfs agressief reageren op hen, op hun

gericht op de acceptatie van LHBT’s en

gingen in het centrum. De groep

seksuele voorkeur of genderidentiteit.

waarden en normen in de Nederlandse

bestaat uit homo’s en transgenders

LHBT’s lopen daarom een groter risico

samenleving.

afkomstig uit Syrië, Irak en Iran. Het

buiten gesloten te worden of te worden

Het COA zet bovendien per 1 augustus

safe house in Rotterdam is gefinan-

gepest, bedreigd en mishandeld. Er zijn

2016 vertrouwenspersonen voor LHBT’s in

cierd door particulieren. ‘Soms moet

ernstige verhalen bekend van mensen die

in de opvang. Het is van belang dat me-

je niet praten over de waarden waar

niet meer kunnen slapen, hun kamer niet

dewerkers van het COA LHBT-asielzoekers

we voor staan, maar is het gewoon

kunnen verlaten of buiten het centrum

kunnen signaleren, hen vertrouwelijk

een kwestie van doen’, aldus Gijsbert

slapen vanwege de dreiging van geweld.

ondersteunen, hen in contact brengen

van Herk van Humanitas Rotterdam.

Na een angstige vlucht en een leven van

met de vertrouwenspersonen en kunnen

gevaar vanwege hun LHBT-gevoelens,

doorverwijzen naar andere organisa-
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 raagt voorlichting bij aan de acceptatie van
D
LHBT-vluchtelingen?
De sfeer in asielzoekerscentra en
andere opvanglocaties kan negatief
zijn ten aanzien van LHBT’s. Net als op
middelbare scholen, zou er daarom in
opvanglocaties voorlichting gegeven
moeten worden, aldus minister
Bussemaker in januari 2016. Informatie
over de positie van LHBT’s in Nederland
ziet zij als een belangrijk onderdeel van
de integratie. Sindsdien zijn in sommige
gemeenten voorlichtingen gestart voor
vluchtelingen.
Tegelijkertijd is het heel belangrijk
om deze voorlichting niet zomaar te
starten en landelijk af te stemmen,
ook met het COA. Daarom zette
Kennisplatform Integratie & Samenleving
(een programma van het Verwey-Jonker
Instituut en Movisie) op een rij welke
voorlichtings-methoden werken, omdat
voorlichting aan volwassen asielzoekers
niet hetzelfde is als aan middelbare
scholieren.
dat daadwerkelijk of denkbeeldig

Welke problemen ervaren LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen?

contact met een ander met LHBT-

De belangrijkste problemen die LHBT’s met een vluchtverhaal kunnen ervaren

gevoelens kan helpen om iemands

zijn psychische problemen: bijvoorbeeld angst, slapeloosheid, stress, depressieve

houding te veranderen ten opzichte

klachten en wantrouwen. Deze problemen kunnen voortkomen uit traumatische

van LHBT’s. Dit principe werkt ook in

ervaringen uit het land van herkomst, verstoting door familie, maar ook uit

de voorlichtingen die het COC geeft

ervaringen in Nederland.

op scholen. Bij daadwerkelijk contact

Veel vluchtelingen houden hun seksuele identiteit voor zich uit angst dat ze

met een voorlichter die zelf LHBT is, is

gediscrimineerd worden. Ze leven met de vrees dat hun geheim ontdekt wordt

een voorwaarde dat de sfeer positief

en ervaren discriminatie in de opvang.

is, en mensen op een ontspannen,

Daarnaast leven LHBT’s – net zoals andere asielzoekers – met de onzekerheid

ongedwongen manier elkaar ontmoeten.

over de toekomst. Daardoor hebben zij meer kans op depressie en suïcidale ge-

Aan die voorwaarde voldoet een

voelens. Doordat ze ook makkelijk chantabel kunnen zijn als mensen achter hun

opvanglocatie voor asielzoekers meestal

geheim komen en dreigen dat door te vertellen, zijn ze bovendien kwetsbaar-

niet.

der voor bijvoorbeeld gedwongen prostitutie en seksueel grensoverschrijdend

Uit dit literatuuronderzoek blijkt

gedrag. Veel LHBT-asielzoekers bevinden zich in een sociaal isolement; ze gaan
Cognitieve dissonantie is een

contacten uit de weg, verlaten bijvoorbeeld hun kamer niet, en ondernemen

psychologische term voor de

geen activiteiten die voor vluchtelingen georganiseerd worden. Dat betekent

onaangename spanning die ontstaat

ook dat ze veel alleen zijn, geen steun ontvangen van anderen en kampen met

bij kennis, opvattingen of gedrag dat

eenzaamheid.
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strijdig is met de eigen overtuiging,

norm. Daarbij maak je gebruik van het

waarden en normen. Het wordt

argument dat veel andere mensen uit de

Een buddy van Cocktail

ingezet in voorlichting door mensen

groep waartoe de vluchteling zichzelf

Cocktail is het maatjesproject van

te vragen om te pleiten voor iets waar

rekent of zich mee identificeert, ook

het COC om het isolement van asiel-

ze eigenlijk tegen zijn, bijvoorbeeld

zo denken. De methodiek werkt in op

zoekers en vluchtelingen met een

voor homoseksualiteit, terwijl ze daar

sociale druk, en kan dus ook negatief

lesbische, homoseksuele, biseksuele

eigenlijk tegen zijn. Ze verzinnen dan

uitwerken voor LHBT’s.

en/of transseksuele oriëntatie te

zelf argumenten die bij hun standpunt

Al met al kan voorlichting werken,

doorbreken en hen op een veilige en

passen en dat verandert daadwerkelijk

maar belangrijk is om na te gaan,

positieve manier te introduceren in

hun manier van denken. Daarbij is

welke voorlichtingsmethode daarbij

de Nederlandse samenleving. In dit

het belangrijk dat mensen een keuze

gehanteerd wordt, op welk moment

maatjesproject wordt de nieuwko-

ervaren: ze hebben dus zelf gekozen om

asielzoekers voorlichting krijgen, en wie

mer één-op-één gekoppeld aan een

een pleidooi te houden bijvoorbeeld over

de voorlichting organiseert en geeft,

Cocktailmaatje, die indien mogelijk

de vrijheid van LHBT’s.

vrijwilligers of professionals, COA-

dezelfde taal spreekt.

De vierde interventie is de sociale

medewerkers of specialisten.
Meer informatie:
www.cocktailonline.nl

***

8

LHBT-ASIELZOEKERS EN -VLUCHTELINGEN

 at kunnen professionals en
W
vrijwilligers doen?
Professionals van veel verschillende ach-

LHBT’s welkom zijn, bijvoorbeeld door

tergronden krijgen te maken met asiel-

voorbeelden te noemen, hettonen van

zoekers. Wat kunnen zij betekenen voor

stellen van hetzelfde geslacht op folders

LHBT-asielzoekers en –vluchtelingen?

van de organisatie, en door op formulieren niet naar geslacht te vragen.

‘Bij het COA bieden
we veiligheid aan alle

• Straal uit dat de organisatie LHBT-vrien-

asielzoekers en daarmee

kennis hebben op het gebied van LHBT

delijk is, bijvoorbeeld met posters en

ook kwetsbare groepen

en train ze in het signaleren of iemand

voorlichtingsmateriaal, of door vermel-

mogelijk LHBT is. LHBT’s vluchten vaak

ding van de organisatie op een website

alleen en hebben weinig contact met

voor LHBT’s, zoals

familie in het herkomstland. Ook zwij-

www.rozehulpverlening.nl.

• Zorg dat medewerkers en vrijwilligers

zoals LHBT’s. Ik vind dat
LHBT’s nog meer aandacht
verdienen. Het is een vrij

gen ze er vaak over, omdat ze ervaren

• Versterk de weerbaarheid van de LHBT-

nieuwe groep in de opvang.

hebben dat het onveilig is om open te

asielzoeker door te bespreken hoe hij

Ze waren er altijd al, maar

zijn. In sommige gevallen is het zicht-

of zij handelt in lastige situaties. Ook

de laatste jaren vragen

baar aan hun uiterlijk of gedrag dat ze

kan een weerbaarheidstraining helpen.

steeds meer mensen

LHBT zijn, in sommige gevallen leven ze

• Vraag advies en verwijs door naar een

samen met een partner, maar vaak ook

organisatie als het lokale COC, LGBT

niet. Naast weinig contact met familie,

Asylum Support, Secret Garden (voor

kan het ook zijn dat iemand vraagt om

moslims), Veilige Haven Amsterdam

hang die regenboogvlag

een andere kamer of een ander azc,

of Veilige Haven Oost of Respect2love

maar uit op alle locaties.

vanwege onveiligheid.

(voor jongeren) of Transvisie Zorg voor

Vanaf 2011 is het contact

transgenders.

met belangenorganisatie

• Bouw eerst een vertrouwensrelatie op

vanwege hun LHBT-zijn asiel
aan. Daarom zeg ik steeds:

• Grijp in bij onveilige situaties als pesten,

COC geïntensiveerd en is

beeld door zelf open te zijn over familie

bedreiging of mishandeling. Advies kan

of relaties. Stel open vragen vanuit een

eventueel worden gevraagd bij Roze in

er een pilot geweest met

open houding. Hiermee toon je inte-

Blauw, het LHBT-netwerk van de politie.

resse zonder in te vullen voor de ander.

Bij eergerelateerd geweld kan een risi-

negen COA-locaties. Het

Open vragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

cotaxatie eergerelateerd geweld samen

zou mooi zijn als alle

‘Hoe komt het dat u overgeplaatst wilt

met Veilig Thuis of de politie worden

medewerkers worden

worden?’ en ‘Wat zou u graag willen?’

ingevuld.

voordat je doorvraagt. Dit kan bijvoor-

of: ‘Hoe ziet u uzelf?’
• Gebruik het taalgebruik dat de asielzoeker zelf gebruikt om te praten

trainingen over LHBT op

getraind. Ik zie in mijn

• Noem LHBT’s expliciet in het protocol

werk wat extra aandacht

voor veiligheid en antidiscriminatie.

kan doen. Laatst zei een

• Als de organisatie een rol speelt in

transvrouw tegen mij:

over gevoelens, relaties, seksualiteit

algemene voorlichting aan asielzoekers,

en gender. Termen als homoseksueel,

onderscheid welke methoden werken,

biseksueel of transgender kunnen

in welke fase van de asielprocedure het

bij jou een uur lang mezelf

gevoelig liggen en niet de woorden zijn

effectief is om de voorlichting te geven

kunnen zijn”.’

die iemand zelf gebruikt. Vraag eerder

en welke partijen daarbij betrokken

naar gedrag dan naar identiteit: ‘Hou je

moeten worden, zoals beschreven hier-

van vrouwen?’ is vaak duidelijker dan:

boven. Afstemming en samenwerking

‘Ben je lesbisch?’

met bijvoorbeeld landelijke partijen, is

• Veroordeel homoseksualiteit en

“Bedankt Heleen, ik heb

Heleen van Dijke,
casemanager COA Almere

daarbij belangrijk.

transgender-zijn niet en laat zien dat
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Wat kunnen belangenorganisaties doen?
• Verschillende organisaties en actiegroepen zoals het COC en Cocktail, Queer
Welfare, Secret Garden, LGBT Asylum
Support en Vluchtelingenwerk zetten
zich in om LHBT-asielzoekers en
-vluchtelingen te ondersteunen. Wat
kunnen zij nog meer doen?
• Vertel hen 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-migranten,
bijvoorbeeld ook op sociale media (zo
heeft Facebook een besloten groep
‘LHBTAsielzoekers’), maatjesprojecten
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 achter-

voorlichting aan asielzoekers, onder-

‘Om de noodzakelijke kwaliteit te

grond van asielzoekers, ook waar het

scheid welke methoden werken (zie

waarborgen wordt een Cocktail-

gaat over homoseksualiteit en gender.

hierboven het stuk over voorlichting),

vrijwilliger zorgvuldig gescreend

Te veel aansturen op een coming-out

in welke fase van de asielprocedure

op motivatie, geschiktheid en

kan bijvoorbeeld afschrikken.

het effectief is om de voorlichting

betrouwbaarheid. In het kader van

te geven en welke partijen daarbij

deskundigheidsbevordering worden

landelijke organisaties zodat je de

betrokken moeten worden. Afstem-

cursussen/lezingen voor de vrijwil-

krachten bundelt.

ming en samenwerking met bijvoor-

ligers aangeboden en intervisie- en

beeld landelijke partijen, is daarbij

evaluatiemomenten georganiseerd.’

• Werk samen met andere lokale en

• Bied informatie voor LHBT-asielzoekers
online en in verschillende talen aan
zodat de organisatie goed vindbaar is.

***
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• Als je een rol wilt spelen in algemene

belangrijk.
www.cocmiddennederland.nl

LHBT-ASIELZOEKERS EN -VLUCHTELINGEN

Wat kunnen gemeenten doen?
• Werk met andere partners samen op

het belangrijk om in de eerste plaats te

• Zorg voor onderling en ondersteu-

het gebied van veiligheid. Veiligheid in

zorgen voor een veilige plek. Dat kan in

nend contact. Voor inburgering zijn

opvanglocaties is geen taak van de

een tijdelijke woning, of door over-

contacten essentieel. Omdat LHBT’s

gemeente, maar van het COA. De

plaatsing naar een andere opvangloca-

vaak alleen naar Nederland zijn geko-

politie is hierbij ook vaak betrokken.

tie. Een protocol zoals na huiselijk ge-

men en door hun seksuele voorkeur

Onrust en onveiligheid in een asielzoe-

weld kan hierbij als voorbeeld dienen.

of genderidentiteit vaak geïsoleerd

kerscentrum kunnen een negatief effect

Voor een structurele oplossing moeten

leven, heeft het COC in verschillende

hebben op de lokale samenleving. Als

de daders aangepakt worden en kan

gemeenten maatjesprojecten opgezet

burgermeester en wethouders is het

een gemeente in gesprek gaan met het

voor LHBT-vluchtelingen. Ook zijn er

daarom goed om contact te onderhou-

COA, hen wijzen op hun verplichting te

andere actiegroepen en zelforganisaties

den met het COA, zodat de gemeente

zorgen voor een veilige opvang, maar

die bijeenkomsten en ondersteuning

weet wat er speelt in het lokale azc.

ook op het aanpakken van daders.

organiseren. De gemeente kan samen-

Ook heeft de gemeente een regierol in

• Besteed aandacht aan LHBT in inbur-

werken met de lokale COC-afdeling en/

overleg met partners als Vluchtelingen-

gering. Eenmaal een verblijfsvergun-

of andere ondersteuningsgroepen om

Werk, COA en COC om het thema te

ning, is de gemeente verantwoordelijk

LHBT-vluchtelingen wegwijs te maken

agenderen en monitoren.

voor huisvesting en inburgering. Ook

in de samenleving, een netwerk op te

in de inburgeringstrajecten maakt

bouwen en zo eenzaamheidsproblema-

dreiging en geweld. Bij ernstige onvei-

voorlichting over LHBT deel uit van het

tiek te voorkomen.

ligheid van LHBT’s in de gemeente is

programma.

• Zorg voor veiligheid er sprake is van
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Meer informatie
COC Nederland

Queer Welfare

Het Cocktail Maatjes van COC

Pharos

LGBT Asylum Support

VluchtelingenWerk Nederland

Secret Garden

COA

Veilige Haven

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Respect2Love

Roze in Blauw Nederland
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