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Newcomers: Queerklubbsbesök
kan inte vara krav för asyl
Migrationsverket ställer orimliga krav på hbtq-personer
som söker asyl i Sverige. RFSL har länge kritiserat
Migrationsverket för bristande hantering av hbtq-relaterade
ärenden, men ändå har inga förändringar skett.

När hbtq-personer söker asyl i Sverige är det upp till den asylsökande
att själv bevisa sin sexuella läggning, eller könsidentitet, med hänvisning till händelser eller situationer där hen varit särskilt utsatt eller blivit
påkommen och ställd inför rätta på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. Detta innebär i praktiken att personen i princip måste ha varit
utsatt för fysiskt våld eller varit offentligt uthängd i sitt hemland för att
en asylansökan ska anses vara trovärdig. Trovärdigheten i berättelserna
bedöms av en handläggare på Migrationsverket, trots att Migrationsverket allvarligt brister i sin kunskap och kompetens gällande hbtq-personers situation, både i länder där deras sexuella läggning är ett brott och i
länder där den strukturella och socialt starkt förankrade homofobin leder
till daglig diskriminering, vilket gör att hbtq-personer flyr, gömmer sig
eller tvingas leva i en heterosexuell relation. Avslagen motiveras ibland
av Migrationsverket och Migrationsdomstolen med att man kan leva
dold i sitt hemland utan att någon behöver få veta om ens sexuella läggning eller könsidentitet.
Under bedömningen tar Migrationsverket ingen hänsyn till det stora
behovet av hbtq-certifierade tolkar, med kunskap om olika begrepp som
används av hbtq-communityn i olika länder. Det händer ofta att tolkningen inte stämmer med vad den asylsökande har berättat. Migrationsverket
kräver dessutom oftast att hbtq-personer som söker asyl är välbekanta
med nattliv och hbtq-krogar i den stad de kommer ifrån, som att det
skulle säga någonting om en persons skyddsbehov.
Trots att Migrationsverket utlovar trygghet och säkerhet för de asylsökande hbtq-personerna är många rädda, förtvivlade och bedrövade
över sin situation och över hur de blir bemötta. Enligt Migrationsverkets
hemsida ska hbtq-personer behandlas på samma sätt som alla andra asylsökande, vilket innebär att varken positiv eller negativ särbehandling får
förekomma. Asylsökande som kommer till Sverige skickas till olika boenden där hbtq-personer tvingas dela rum med andra asylsökande, utan
att Migrationsverket tar hänsyn till risken det innebär att skicka personer
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med icke-normativa könsutryck eller -identiteter till ett allmänt boende
utan hbtq-kompetens. För asylsökande hbtq-personer blir boendesituationen extremt utsatt och farlig.
Enligt utlänningslagen ska människor som riskerar att bli utsatta för
våld, tortyr eller kriminalisering i sitt hemland erbjudas skydd. Men i
många länder är det stor skillnad på vad lagen säger och hur verkligheten ser ut och Migrationsverket skickar tillbaka hbtq-personer till länder
som påstår sig skydda dem, utan att ta reda på vad som faktiskt händer
när de väl kommer dit. Tyvärr har personer som har rätt till skydd låga
chanser att få stanna i Sverige, på grund av Migrationsverkets dåliga
kunskaper och nonchalanta inställning till hur den faktiska verkligheten
ser ut för hbtq-personer i världen.
RFSL Newcomers är ett nätverk och en mötesplats för hbtq-personer
som nyligen kommit till Sverige, antingen på flykt undan förföljelse och
förtryck eller av andra anledningar. Nätverket finns i Göteborg, Malmö,
Sundsvall och Stockholm och erbjuder workshops, rådgivning och kontaktpersoner. Newcomers Stockholm har för närvarande cirka 50 medlemmar som träffas veckovis. x
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— Jag trodde att jag hade
överlevt. Men jag hade bara
blivit pånyttfödd.
Nu var jag kriminell.
Illegal. Börda. Parasit.
Lögnare.

Kriminell.
Illegal.
Börda.
Parasit.
Lögnare.
Kriminell.
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