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Amsterdam, 1 juli 2015

betreft: Russische LHBT-asielzoekers – VAO en moties 2 juli a.s

Geachte woordvoerders Asiel en LHBT-emancipatie,
Op 2 juli a.s. spreekt u in een VAO met de staatssecretaris van V&J over het Vreemdelingen- en asielbeleid.
COC Nederland verzoekt u om voorstellen en moties te steunen die bij dit overleg worden
ingediend om het asielbeleid voor Russische LHBT’s te versoepelen.
De situatie voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s) in Rusland is ernstig verslechterd sinds daar
in 2013 een antihomowet van kracht werd. Over die verslechtering wordt onder meer gerapporteerd in het
rapport License to Harm van Human Rights Watch (HWR, bijlage). HRW concludeert dat er in de hele Russische
Federatie een toename is van anti-LHBT geweld en dat de antihomowet discriminatie van deze groep in feite
legaliseert. Het HRW rapport is, voor zover wij kunnen nagaan, niet betrokken bij het meest recente
Nederlanse ambtsbericht over Rusland.
In het rapport bericht HRW onder meer hoe LHBT’s in Rusland door radicaal-nationalistische groepen op
afschuwelijke wijze worden vernederd en mishandeld. Honderden filmpjes met beelden hiervan worden online
geplaatst. Slachtoffers worden bijvoorbeeld ontkleed, overgoten met urine en hun genitaliën worden bespoten
met isolatieschuim.
De Russische autoriteiten ondernemen vrijwel niets om discriminatie en geweld tegen LHBT’s te stoppen. Ook
het Nederlands ambtsbericht spreekt van ‘straffeloosheid’ ten aanzien van geweldplegingen tegen LHBT’s. De
staatsmedia zetten aan tot haat jegens LHBT’s. Journalisten in de staatsmedia associëren LHBT’s regelmatig met
pedofilie en noemen LHBT’s pervers en abnormaal.
Volgens HRW en volgens het laatste ambtsbericht is er in de in de hele Russische Federatie sprake van geweld,
intolerantie en vooroordeel ten aanzien van homoseksualiteit en personen die behoren tot een LHBTgemeenschap. Het is daarom niet reëel om van LHBT-asielzoekers te vragen om naar elders in de Russische
Federatie te verhuizen, er is geen ‘binnenlands vestigingsalternatief.’
Zoals onder meer blijkt uit NRC Handelsblad van 1 juli 2015, wees de IND de afgelopen tijd zeker drie
asielverzoeken af van LHBT’s die in Rusland met geweld geconfronteerd zijn wegens hun seksuele oriëntatie of
genderidentiteit. Deze drie asielzoekers dreigen te worden teruggestuurd naar Rusland.
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Het COC stelt voor om voorlopig geen LHBT-asielzoekers terug te sturen naar de Russische Federatie, om
deze groep geen binnenlands vestigingsalternatief meer tegen te werpen en om Russische LHBT’s in het
asielbeleid te beschouwen als een kwetsbare minderheidsgroep.
Wij hopen dat we kunnen rekenen op uw steun bij het creëren van een beter asielbeleid voor Russische LHBT’s.
Hoogachtend,

Tanja Ineke
Voorzitter COC Nederland
Bijlage:
-

License to Harm, Human Rights Watch, 2014.
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