LHBT-personer må ha beskyttelse på asylmottak og i asylprosessen
For to år siden vedtok Homonettverket i Arbeiderpartiet en godt begrunnet uttalelse om
LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) på asylmottak. Det er gått to år
uten at noe har skjedd. LHBT-personer flykter av og til på grunn av forfølgelse på grunn av
sin seksuelle identitet eller orientering, eller de må flykte av andre grunner. Uansett kan de
være spesielt sårbare på asylmottak. Mange asylsøkere kommer fra land og kulturer der det er
liten oppmerksomhet rundt LHBT-personer og deres rettigheter, men i stedet omfattende
fordommer og negative holdninger. På asylmottak bor man tett, enslige må ofte dele rom, og
det er felles bad og toalett. I en slik situasjon er det vanskelig å holde på hemmeligheter, og
vanskelig å beskytte seg mot overgrep.
Skeiv Verden, NOAS, SEIF og advokater møter stadig LHBT-personer som utsettes for vold
og trusler på mottak, og det finnes ikke noe godt tilbud til dem. Andre lever diskret i frykt og
skjuler den de er i frykt for å bli utsatt for overgrep og trakassering fra andre beboere på
mottak.
LHBT-personer er en minoritet som ofte i og nær mottak ikke finner likesinnede som de kan
ha trygt og åpent sosialt samvær med. Det er først og fremst i de mellomstore og store byene
det finnes miljøer som kan ta i mot disse.
Arbeiderpartiet mener at alle som søker asyl har rett til en trygg og verdig hverdag mens de
venter på svar på søknaden, og deretter mens de venter på bosetting, eller retur til hjemlandet
om de ikke trenger beskyttelse. Derfor må det finnes et tilbud til LHBT-personer som frykter
eller opplever trusler, trakassering eller overgrep på ordinære asylmottak.
Arbeiderpartiet vil
- Legge til rette for tilpassede mottaksplasser for LHBT-asylsøkere som ønsker det, for
eksempel i ved egne boenheter knyttet til eksisterende desentraliserte mottak i mellomstore og
store byer. Personer som er identifisert som sårbare bør få prioritet til disse plassene.
- Øke kompetansen hos saksbehandlere, politi, mottaksansatte og andre som jobber med
asylsøkere når det gjelder seksuell orientering og kjønnsidentitet, med særlig fokus på LHBT i
et flerkulturelt perspektiv.
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