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Information till dig som är homosexuell,
bisexuell eller transperson
Migrationsverket vill informera dig som sökt asyl och är homosexuell, bisexuell eller transperson om dina rättigheter. Risk för
förföljelse på grund av din sexuella läggning kan leda till att
du får flyktingstatus, oavsett om det är staten, din familj eller
andra personer som hotar dig.
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du
flykting bl.a. om du har välgrundade skäl att vara rädd för
förföljelse på grund av din sexuella läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Förföljelsen kan till exempel komma från hemlandets myndigheter, men den kan också komma från personer eller grupper
i din omgivning. Det kan vara så att myndigheterna i ditt land
inte kan eller vill ge dig skydd mot förföljelsen. Du kan läsa mer
om asyl, lagar och dina rättigheter och skyldigheter under flera
av rubrikerna på webbplatsen.
För att Migrationsverket ska få ett bra underlag för beslut är
det viktigt att du så tidigt som möjligt utförligt berättar om din
situation och vad du är rädd ska hända dig om du återvänder
till ditt hemland.
Exempel på skäl
• Hot eller våld av allvarlig art från din familj, staten eller
andra personer kan vara skäl för asyl.
• Om lagstiftning, allmänna regler eller allmänhetens uppfattning innebär att du på grund av din sexuella läggning
utsätts för allvarlig kränkning, t ex straff, allvarligt våld mot
liv och hälsa, genom att nekas utbildning eller förvägras
rätten att välja yrke eller rätten till sjukvård, kan du vara
berättigad asyl.
• Risk för sådana kränkningar som kan betraktas som
förföljelse p.g.a att du är homosexuell, bisexuell eller
transperson kan leda till flyktingstatus.
Under tiden i Sverige
Om du har sökt asyl tillsammans med din familj och är rädd att
andra ska få reda på vad du har utsatts för i hemlandet, sök råd
och stöd. Kontakta din handläggare om du vill ha ytterligare
information om exempelvis sekretessregler.
Du har alltid rätt att kontakta frivilligorganisationer som arbetar
för kvinnors, homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter.
Ju mer information du har om dina rättigheter och möjliga
alternativ, desto lättare blir det att bestämma vad du vill göra.

Goda råd vid asylutredningen
Lämna in ditt pass eller andra id-handlingar så fort som möjligt
så att Migrationsverket vet vem du är.
Ingen annan än du vet lika mycket om varför du lämnat ditt
land. Det är därför viktigt att du redan från början berättar allt
om vad som hänt dig i ditt land och vad du är rädd ska hända
om du återvänder. Det kan till exempel handla om misshandel,
hot eller annan förföljelse. Det är viktigt att dina skäl för asyl
kommer fram tidigt i asylprocessen. Då kan Migrationsverket
göra en riktig bedömning av dina skäl och du kan få svar på
din ansökan snabbare.
Vi som arbetar på Migrationsverket får inte berätta vem du är
eller om dina skäl för asyl för andra personer – vi har tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att dina uppgifter bara får lämnas
till personer som enligt lag har rätt att få dem. Även tolkar,
biträden och andra som jobbar med asylsökande har tystnadsplikt. De får till exempel inte berätta ditt namn, adress eller
varför du sökt asyl.
Du bör om möjligt lämna in dokument som kan ge stöd för din
rädsla. Det kan vara intyg från hemlandet, hotbrev, fotografier,
läkarintyg eller något annat som stödjer din berättelse.
Du har ansvar för att visa ditt behov av skydd och hur situationen i ditt hemland påverkar dig. Ditt biträde och Migrationsverket har också en skyldighet att undersöka hur situationen
för HBT-personers ser ut i ditt hemland. Det är bra att du har
kopior på alla handlingar från Migrationsverket och ditt biträde
och att du förstår vad som står om dig och situationen i ditt
land.

Bra att veta
• Du har möjlighet att framföra önskemål om kön på
tolk, handläggare och biträde för att du ska känna
dig trygg.
• Du har rätt att träffa ditt biträde och din handläggare
ensam utan andra medsökande.
• Du har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning och
vård som inte kan anstå.
• Du har alltid rätt att kontakta frivilligorganisationer
för att få råd och stöd.

Information för dig som är homosexuell,
bisexuell eller transperson. Finns översatt
till arabiska, engelska, franska, persiska och
spanska.

