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Motie: 

De vluchtelingenproblematiek is zeer actueel. Onder asielzoekers bevinden zich ook LHBTI-ers. Zij 

bevinden zich helaas nog steeds in een onveilige situatie als zij in Nederland opgevangen worden. 

Nog steeds komen er alarmerende berichten vanuit Alphen aan de Rijn en Dit komt omdat zij in 

asielzoekerscentra door andere asielzoekers uitgescholden, gepest en/of bedreigd worden. Deze 

situatie moet nu stoppen! Er moet een veilige omgeving voor vluchtelingen gecreëerd worden op 

basis van gelijkwaardigheid en acceptatie van minderheden. 

Toelichting: 

Leden van de PvdA in congres bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort 

overwegende dat: 

- De vluchtelingenproblematiek zeer actueel is; 

- Er onder de asielzoekers zich ook LHBTI 'ers - lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen – bevinden; 

- Zij zich helaas nog steeds in een onveilige situatie bevinden tijdens de opvang in Nederland; 

- Dit komt omdat zij in asielzoekerscentra door andere asielzoekers uitgescholden, gepest 

en/of bedreigd worden; 

- Deze specifieke problematiek vanuit twee verschillende invalshoeken – veiligheid en 

integratie - te benaderen is. 

Constaterende dat: 

- In het verleden Russische LHBTI asielzoekers wel een aparte status hebben verkregen 

vanwege de anti homo wet die in Rusland is aangenomen. 

- Dit ook voor de LHBTI vluchtelingen met een welke achtergrond dan ook moet gelden. 

- Er steeds vaker alarmerende berichten komen vanuit de AZC’s betreffende de veiligheid voor 

LHBTI’ers. 

Is van mening dat: 

- Er een definitief einde moet komen aan de onveilige situaties voor LHBTI’ers; 

- Er een veilige omgeving voor vluchtelingen gecreëerd moet worden op basis van 

gelijkwaardigheid en acceptatie van minderheden; 

- Er ingezet moet worden op preventieve en repressieve oplossingen voor de korte en lange 

termijn. Het is belangrijk dat alle lagen van de overheid hier aandacht voor heeft en actie op 

onderneemt. 

Roept de fractie in de Tweede Kamer op: 

- Om op korte termijn een oplossing te zoeken voor LHBTI-asielzoekers en een beschermde 

omgeving te creëren waar vanuit ze kunnen integreren en samen kunnen leven; 



- Om met voorstellen te komen voor een goede handhaving van de orde en het afdwingen van 

de acceptatie van minderheden op basis van de Nederlandse normen en waarden. Pas als dit 

gerealiseerd is de aparte opvang van LHBTI’ers op te heffen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Preadvies: overnemen 

Geweld tegen en seksuele intimidatie van homo's is in Nederland onacceptabel. Asielzoekers die 

bedreigd worden door anderen, moeten we beschermen. Dat gaat altijd voor. Om te voorkomen dat 

er onveilige situaties ontstaan pleit de fractie voor snellere integratie, meer voorlichting over hoe wij 

in Nederland denken over seksuele vrijheid, ongeacht voorkeur of geslacht, de invoering van een 

klachtenregeling en vertrouwenspersonen in AZC’s. De PvdA vindt dat de daders hard moeten 

worden aangepakt. De slachtoffers moeten we helpen bij het doen van aangifte, zodat we de daders 

kunnen vervolgen. Tevens moet het gevolgen hebben voor hun verblijfsvergunning. We moeten 

tegelijk niet toegeven aan de daders, door LHBTI vluchtelingen preventief apart te gaan opvangen. 

Dan beloon je de daders en laat je onze Nederlandse normen los. 


