Mix, LGBT+ in PVDA/PTB, heeft een groot hart voor vluchtelingen!
Mix komt op voor gelijke rechten voor alle LGBT+-personen over heel de wereld.
Wij pleiten voor:
-

een politiek van diplomatiek overleg en vrede, want oorlog is oorzaak nummer één
van de problemen die er zijn. Oorlog destabiliseert en creëert chaos. Het is in zulke
omstandigheden onmogelijk om voor democratische rechten te strijden.

-

geen deals met homofoben: Turkije is geen veilig land voor LGBT+-personen: stop de
deal met Erdogan! Hier zien we duidelijk de hypocrisie van Europa dat niet aarzelt om
deals te sluiten die indruisen tegen het internationaal recht. Iedereen heeft het recht
om asiel aan te vragen waar hij of zij wil. Vervolging omwille van seksuele geaardheid
is in de hele EU een erkende reden om het statuut van vluchteling te krijgen. Nochtans
stuurt Europa vluchtelingen, zonder onderscheid te maken, terug naar Turkije.

-

internationale solidariteit met LGBT+-strijd: De brutaliteit waarmee LGBT+-personen
worden geconfronteerd in Tsjetsjenië is choquerend, maar toont ook de
kwetsbaarheid van de LGBT+-gemeenschap aan. Tsjetsjenië is hierin jammer genoeg
geen uitzondering. In een land als Saoedi-Arabië, een van de favoriete handelspartners
van België, staat op homoseksualiteit de doodstraf. Wanneer internationaal de
rechten van LGBT+-mensen worden geschonden, is het van cruciaal belang dat we
samenwerken met zij die hiermee geconfronteerd worden. Als we handelen zonder
overleg en zonder informatie van lokale activisten en hun advies voor een duurzame
oplossing, lopen we het risico om een kwetsbare groep nog verder in gevaar te
brengen. Interventie vanuit ons perspectief kan een averechts effect hebben.

-

een menselijke benadering van asiel- en migratieprocedures, niet gebaseerd op
westerse stereotypen. Als pijnpunten ervaren vele LGBT+-personen de wijze waarop
de asielprocedure verloopt. Interviewers die niet bekend zijn met het LGBT+-thema,
het gebrek aan tolken, het verwerken van trauma’s en het aanvoeren van bewijzen
voor je geaardheid zijn enkele in het rijtje.

-

een humaan asielbeleid met aandacht voor LGBT+. Asielcentra moeten proactief
kunnen optreden om uitsluiting en geweld tegen LGBT+-vluchtelingen te voorkomen.
Wij zijn dan ook voorstander van het proefproject van Çavaria en Fedasil, waar zij
mensen opleiden om LGBT+-personen in asielcentra te begeleiden. Het is verder
ongehoord om mensen op te vangen in kazernes en gevangenisboten. Er is nood aan
kleinschalige opvang op mensenmaat, met ruimte voor co-habitation en co-housing.
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