
برگه معلومات: حقوق مربوط به پناهجویان دگرباش جنسی
ORAM, ilga-europe.org, curia.europa.euمنبع: 

 )2017 سپتامبر 24(آخرین به روز رسانی : 

  ) چیست؟  LGBT  معنی دگرباشان جنسی (

 نام اختصاری برای لزبین، گی، بی سکشوال و ترانسکشوال استLGBTکلمه 
لزبین = زنانی که مایل به ارتباط جنسی با زنان هستند
گی = مردانی که مایل به ارتباط جنسی با مردان هستند
بی سکشوال: کسانی که مایل به ارتباط جنسی با هر دو جنس هستند
ترانسکشوال: اشخاص ترانسکشوال کسانی هستند که با هویت جنسیشان سازگار نیستند ویا از لحاظ اجتماعی جنسیت

واقعی آنها مورد قبول واقع نشده است واحتمال دارد که بخواهند هویت جنسی خود را برای همیشه تغییر دهند

آیا در صورت مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به دلیل میل جنسی یا هویت جنسی خود در کشور مبدأ ، می توانم در اروپا
درخواست پناهندگی بدهم؟

 اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به دلیل میل جنسی یا2011آری. در سال 
هویت جنسی، دلیل موجهی برای دریافت پناهندگی می باشد. شما می توانید در صورتی که جان، آزادی، امنیت فیزیکی و یا

هویت جنسی، سیمای جنسی (به عنوان مثال نحوه لباس پوشیدن) یا میل جنسی (به عنوان مثالحقوق اولیه بشری تان، بر اساس 
 مورد تهدید قرار گیرد، پناهندگی دریافت کنید.میل به جنس موافق)

آیا اینکه چه شخصی مرا مورد آزار و اذیت قرار داده است برای درخواست پناهندگی من مهم است؟

در برخی موارد. مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط حکومت دلیلی برای دریافت پناهندگی می باشد. اما مورد آزار و اذیت
قرار گرفتن توسط اشخاص یا گروه های دیگر مانند اعضای خانواده، سازمان های غیر دولتی، سازمان های مذهبی، اشخاص

بخصوص یا گروه های دیگر اجتماعی نیز می تواند دلیلی برای دریافت پناهندگی باشد. اگر گروهی که شما از مورد آزار و اذیت
قرار گرفتن توسط آن می ترسید غیر دولتی است، فقط در صورتی واجد شرایط دریافت پناهندگی هستید که مراجع دولتی نتوانند

یا نخواهند که از شما حمایت کنند.

آیا در صورتی که فعالیت های همجنسگرایانه بر اساس قانون در کشور مبدأ من جرم شناخته شود، این مساله می تواند مورد
آزار قرار گرفتن تلقی شود؟

خیر، وجود قانونی که فعالیت های همجنسگرایانه را جرم تلقی می کند لزوماً آزار و اذیت تلقی نمی شود. اما حبس که فعالیت های
همجنسگرایانه را تحریم می کند و در کشور مبدأ اجرا می شود و می تواند به عنوان مجازاتی نامتناسب یا تبعیض آمیز تلقی شود،

مورد آزار و اذیت قرار گرفتن شناخته می شود.

من ازدواج کردم چون این خواست خانواده من بود. اما در واقع من همجنسگرا هستم. آیا با وجود این می توانم به دلیل گرایش
جنسی خود پناهندگی دریافت کنم؟

 
با فرض اینکه شما می ترسید که به دلیل همجنس گرا بودن مورد آزار و اذیت قرار گیرید، شما واجد شرایط دریافت پناهندگی

هستید، حتی اگر متاهل بوده و یا هنوز متاهل هستید. بسیاری از کسانی که پرونده های پناه جویان را مورد بررسی قرار
می دهند می دانند که فشار اجتماعی و هنجارهای فرهنگی چگونه می تواند افراد را مجبور کند که تن به ازدواج های ناخواسته
بدهند. بسیاری از آنان همچنین می دانند که روشی که افراد گرایش جنسی خود را ابراز می کنند می تواند در طول زمان تغییر

کند. حتی اگر شخصی که با شما مصاحبه می کند فردی آگاه باشد، آماده باشید تا به سؤالتا زیادی در مورد شرایط ازدواجتان،
گرایش جنسیتان و رابطه کنونی تان پاسخ بدهید. بسته به محلی که شما در آن درخواست پناهندگی می دهید، ممکن است

شخصی با شما مصاحبه کند که نتواند درک کند که شما چگونه می توانید با وجود همجنس گرا بودن ازدواج کنید. مطمئن شوید
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که این مساله را به طور کامل برای شخصی که با شما مصاحبه می کند شرح دهید که چرا در جامعه شما همه اشخاص، بدون
توجه به گرایش جنسیشان باید ازدواج کنند. سعی کنید مشکلتی که شخص همجنس گرا ممکن است در صورتا ازدواج نکردن

با آنها مواجه شود را شرح دهید.

من یک مرد هستم و می خواهم به دلیل اینکه با یک مرد ارتباط داشتم مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، اما در واقع من بی
سکشوال هستم. آیا باید ارتباطم را با زنان از مسئولین مربوط به امور پناه جویان پنهان کنم؟

بی سکشوال بودن می تواند دلیلی برای دریافت پناهندگی باشد، هرچند شما مشکلتی را برای اثباتا این مساله پیش رو خواهید
داشت و همچنین باید انتظار سؤالتا سخت تری را در هنگام مصاحبه خود داشته باشید. با وجود این، شما باید راستگو بوده و
هیچ اطلعاتی را پنهان نکنید. تناقضاتا و و عدم وجود صداقت معمولً در مصاحبه ها با پناه جویان پدیدار می شوند و می توانند
باعث رد شدن کیس آنها شوند. در مورد ارتباطاتا خود با زنان صادق باشید. اگر شما واقعاً به دلیل اینکه سابقاً یا اکنون با یک

مرد در رابطه بودید، از مورد آسیب قرار گرفتن ترس دارید، شما در نهایت باید برنده شوید.

   شناخته می شوند مورد تبعیض و خشونت قرار می گیرند. من دو نفر را می شناسم که به این  LGBT  در کشور من کسانی که 
دلیل کشته شدند. اما اگر این مساله را پنهان کنید در امان خواهید بود. آیا من واجد شرایط دریافت پناهندگی هستم؟

بله، شما واجد شرایط هستید. در گذشته نزدیک، کشورهای زیادی درخواست پناهندگی کسانی که می توانستند از مورد آزار
 دیوان عدالت2013گرفتن با رفتن به خانه و داشتن زندگی «محتاطانه» (در کمد)، در امان باشند را رد می کردند. در سال 

اروپا حکم داد که نیاز نیست که اشخاص، زندگی «پنهانی» داشته باشند تا از آزار و اذیت در امان باشند. بنابراین اجازه ندارند
که درخواست پناهندگی شما را بر این اساس که در صورتی که شما همجنسگرا بودن خود را در کشور اصلی خود پنهان

می کردید، یا در نشان دادن آن خویشتنداری می کردید، می توانستید از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در امان باشید، رد کنند.
(برخی از کشورها بین کسانی که باید «پنهان» شوند تا از مورد آزار و اذیت در امان باشند و کسانی که می خواهند از فشارهای

اجتماعی رها شوند تفاوتا قائل می شوند. قبل از اینکه درخواست پناهندگی بدهید، مطمئن شوید که تمامی قوانین کشوری که
می خواهید در آن درخواست بدهید را متوجه شده اید تا بتوانید به بهترین وجه شانس خود را ارزیابی کنید.)

آیا باید «مدرکی» برای اثبات همجنسگرا بودن، همراه خود به مصاحبه ببرم؟

خیر. تنها کاری که باید بکنید این است که دلیل خود را برای فرار کردن و شرایط مربوط به آن را به صورتا کاملً صادقانه
 دیوان عدالت اروپا اعلم کرد که اعضای اتحادیه اروپا اجازه ندارند که هیچگونه تست یا مدرکی2014توضیح دهید. در سال 

از پناه جویان در خوصوص گرایش جنسی آنان درخواست یا قبول کنند. همچنین شخص مسئول مصاحبه اجازه ندارد که
سؤالتی در مورد جزئیاتا تجربه های جنسی پناه جویان بپرسد. در قوانین اتحادیه اروپا نوشته شده است که اعضای عضو

اتحادیه باید آموزش های لزم را به اشخاص مسئول مصاحبه بدهند تا آنان حساسیت لزم جهت رعایت شرایط فرهنگی،
جنسیت، گرایش جنسی ویا هویت جنسی پناه جویان داشته باشند. اما در عمل، همیشه کمبودی در تعداد کارمندان تعلیم دیده وجود

دارد. بهترین راه حل عملی برای اینکه مطمئن شوید مصاحبه شما به صورتا محترمانه و قابل قبول اجرا شود، این است که
یک وکیل شما را در مصاحبه همراهی کند. در صورتی که هنگام مصاحبه سؤال نا مناسبی از شما پرسیده شود، می توانید بعد

از مصاحبه، با کمک یک وکیل یا یک سازمان غیر حکومتی، شکایتی را در مورد رفتار نامناسب با شما تنظیم کنید. 

اگر از ابتدا این مساله را عنوان نکنم که من به دلیل گرایش جنسی درخواست پناهندگی داده ام، آیا این مساله می تواند تأثیر
منفی بر درخواست پناهندگی من داشته باشد؟

خیر، نباید تأثیر منفی داشته باشد. اعضای اتحادیه اروپا نباید این برداشت را داشته باشند که اظهاراتا پناه جو صرفاً به دلیل
اینکه در اولین فرصتی که برای بیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به وی داده شد، گرایش جنسی خود را اعلم نکرده بود، از

درجه اعتبار ساقط بدانند. اگر شما آماده نیستید که اعلم کنید که بر اساس هویت جنسی، سیمای جنسی و گرایش جنسی خود،
مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، یا احساس امنیت کافی برای اظهار آن ندارید، باید حتما این مساله را عنوان کنید. شما می
توانید بگویید که به دلیل تجربه ها و آسیب هایی که داشته اید و یا به دلیل ترس از مورد آزار و اذیت مستمر قرار گرفتن در
اینجا، یعنی اروپا، نمی توانید دلیل مشخصی را برای ترک کردن کشور خود بیان کنید. این کار به شما اطمینان می دهد که

 اظهاراتا جعلی بیان نموده اید، این گزینه رابدون اینکه متهم شوید که بعد از مصاحبه خود با مراجع ذیصلح امور پناهندگی،
در آینده در حین طی شدن روند پناهندگیتان، دلیل بیشتری را ارائه دهید. داشته باشید که 
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آیا در صورتی که همجنس گرا بودن خود را در مصاحبه به مراجع ذیصلحا اطلعا دهم، باید نگران باشم که خانواده یا دوستان
من از همجنس گرا بودن من مطلع می شوند؟

خیر، اداره پناهندگی در تمامی کشورهای اروپایی باید اطلعاتی را که در مصاحبه در اختیار آنها قرار می دهید، محرمانه تلقی
کرده و با هیچ شخص دیگری در میان نگذارند. 

من از اینکه همجنسگرا بودن من در کمپ آشکار شود می ترسم و از مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار گرفتن در آنجا واهمه
دارم. چه کاری باید انجام دهم؟

اگر شما به دلیل گرایش جنسی خود، در معرض خطر مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار گرفتن هستید، مطمئنا باید درخواست
 در کمپ خود تماس بگیرید. آنها می توانند به شما کمک کنند یا شما را به به سازمانی کهUNHCRکمک کنید. می توانید با 

 است ارجاع دهند. آنها ملزم هستند که اطلعاتی که در اختیار آنها قرار می دهید را محرمانه تلقیLGBTمتخصص پناه جویان 
کنند. 

پناهاطلعاات  سیاار گروه: کنیاد دیادن ما فیاسبوک صفحه از است خواهشمند اطلعاات ایان آنلیان نسخه به دسترسی برای
:یاونان در جویاان

https://www.facebook.com/mobileinfoteam 
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