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Introducció

Catalunya, i en particular Barcelona és el destí de moltes 
persones LGTBI d’arreu del món. La ciutat té una imatge oberta i 
respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere. Raó per la qual 
moltes persones decideixen venir a viure a Catalunya buscant un 
clima més respectuós que el dels seus països d’origen.

Algunes d’aquestes persones fugen de persecucions i 
discriminacions severes. Arriben a casa nostra amb la esperança 
de poder viure en pau i no haver de patir per la seva seguretat. 

Aquestes persones són sol·licitants de protecció internacional, 
o almenys tenen el dret de demanar aquesta protecció legal, 
i formen part de la nostra societat un cop viuen a Catalunya. 
Aquí tindran una llar i una feina, i faran una vida en la qual 
probablement s’apropin a entitats i col·lectius LGTBI per buscar 
tenir el seu espai.

I aquest fulletó té l’objectiu d’apropar la seva situació de manera 
molt genèrica a totes les persones que participen del moviment 
LGTBI, per poder facilitar la inclusió i el coneixement de l’asil per 
motius d’orientació sexual i identitat de gènere.



Dificultats que afronten les persones sol·licitants 
d’asil i refugiades LGTBI

En general, les persones LGBTI pateixen greus violacions 
dels seus drets fonamentals. Des de violència i abusos, fins 
a discriminació severa i criminalització. Totes aquestes 
vulneracions de drets poden ser raó per demanar protecció 
internacional  a l’Estat espanyol.

La discriminació de la diversitat sexual pel que fa a l’accés a 
molts dels drets dels que la resta de la societat gaudeix és, per 
desgràcia, habitual a la pràctica totalitat dels països. A molts llocs, 
ser una persona LGBTI, fins i tot en l’àmbit privat, pot suposar una 
sanció, una pena de presó o, fins i tot, la mort.

72 països del món encara tenen normatives que prohibeixen 
les relacions homosexuals. I hi ha evidències de que almenys a 
8 estats aquestes relacions es poden arribar a castigar amb la 
pena de mort.

A més a més, més enllà del context legal a una gran quantitat 
d’estats el col·lectiu LGTBI pateix persecució des de sectors de la 
societat que no accepten la seva diversitat sexual, afectiva i/o 
de gènere. 



Trauma: origen i trànsit

Les persones LGTBI que sol·liciten protecció internacional provenen de països 
i contextos en que són perseguides i/o discriminades greument. Sovint la 
persecució que pateixen les porta a haver d’amagar la seva orientació 
sexual i/o identitat de gènere per poder sobreviure o evitar alts nivells de 
violència i inseguretat.

Aquestes situacions traumàtiques es sumen a que durant els seus trajectes 
fins a un país d’acollida segueixen patint greus vulneracions dels seus drets 
fonamentals. Davant la LGTBIfòbia que impera als països pels quals han de 
passar i la discriminació que segueixen exercint altres persones que migren 
amb elles per altres motius fa que la situació de la que fugen les pugui 
acompanyar més enllà de les seves fronteres i que sigui difícil trobar un espai 
segur per elles.

Dificultats en l’acollida de persones LGTBI

L’acollida de persones refugiades LGTBI planteja dificultats específiques, com 
son les diferències en la forma d’entendre la diversitat sexual, afectiva i de 
gènere en persones que provenen de cultures diferents i que han viscut les 
seves realitats de maneres molt diferents. Tenint en compte a més a més que 
es tracta de persones que venen de patir greus violacions dels seus drets i 
que sovint han patit situacions força traumàtiques l’acollida i acompanyament 
d’aquestes persones pot resultar complex.

En el procés d’acollida aquestes persones han de compartir espais sovint 
amb persones refugiades i sol·licitants d’asil que han fugit per altres 
motius i han de buscar la seva inclusió en una societat catalana que si bé 
no discrimina de manera severa al col·lectiu LGTBI, tampoc està lliure de 
LGTBIfòbia. Aquesta situació pot ser conflictiva de vegades, i requereix també 
d’acompanyament i suport.

Procés d’asil

El procés de sol·licitud de protecció internacional és llarg. En la majoria de 
casos comporta anys d’espera poder rebre la resposta definitiva.

Aquesta espera, sumada al fet que es reconeix només una tercera part de 
les sol·licituds d’asil presentades a l’estat espanyol i la complexitat del procés 
sovint crea angoixa i ansietat a les persones sol·licitants d’asil. 

A més a més és un procés especialment dur per moltes d’elles perquè requereix 
reviure totes les seves històries i demostrar que fugen d’una persecució i una 
vulneració greu dels seus drets fonamentals. Això fa que sigui una experiència 
dura que necessita d’acompanyament psicològic.

D’altra banda, les denegacions a les peticions d’asil suposen un xoc emocional 
important més enllà de les implicacions legals que té, ja que el missatge que 
se’ls hi transmet és que no es creu que la seva historia sigui veraç, amb totes 
les implicacions a nivell personal d’aquesta resolució.

Solitud i adaptació

L’adaptació de persones LGTBI al seu entorn d’acollida varia molt segons el 
context cultural i la persona. Hi ha algunes que tenen moltes facilitats  per la 
seva inclusió. Però altres tenen dificultats per relacionar-se, especialment en 
el cas de persones que venen de viure amagant la seva orientació sexual i/o 
identitat de gènere. A més a més, en el cas de les persones LGTBI hi ha un 
factor molt important que potencia la solitud: el fet de ser rebutjades per la 
seva pròpia comunitat del país d’origen majoritàriament, ja que perden la 
que per moltes persones nouvingudes és la seva primera xarxa de suport en 
un nou país.

Quan aquestes persones no es troben amb una comunitat que els faciliti sentir-
se lliures i no veuen espais segurs per elles es poden sentir aïllades i tancar-se 
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en si mateixes, amb la repercussió que té aquest tancament per la seva qualitat 
de vida i l’acceptació d’elles mateixes. 

Discriminació en reconeixement de gènere 

El reconeixement del canvi de gènere i nom és una prioritat per moltes 
persones trans. A més a més, als estigmes que pateix aquesta  comunitat es 
suma la desconfiança que genera una documentació en la qual no coincideix 
el gènere ni el nom de la persona a la que fa referència, dificultant elements 
bàsics per la inclusió social com la recerca de feina o trobar un allotjament de 
lloguer.

Les persones trans han de conviure amb una documentació que no respecta la 
seva identitat de gènere i que recull el nom i gènere que no reconeixen com 
a propi. La legislació espanyola permet el canvi de nom d’una persona però 
només quan és ciutadana espanyola. De manera que la única manera que 
tenen de poder veure el nom amb el que s’identifiquen a la seva documentació 
és esperar els anys necessaris per adquirir la nacionalitat espanyola i llavors 
fer els tràmits pertinents.

Xenofòbia i LGTBIfòbia

Encara que les persones refugiades LGTBI majoritàriament troben una 
experiència positiva davant la seguretat amb que poden viure en la societat 
d’acollida, igualment han d’afrontar una doble discriminació: per ser 
estrangers i per la seva orientació sexual i/o identitat de gènere. Cap país del 
món està lliure ni de racisme ni de LGTBIfòbia, i fins i tot a ciutats amb fama de 
ser obertes i respectuoses existeixen exemples de discriminació per part d’una 
part de la població cap a altres. 

En el cas de les persones estrangeres LGTBI es troben a més a més amb 
una situació que fa que pugui donar-se una discriminació en un entorn que 
hauria de ser segur. La seva identitat té un caràcter interseccional ja que 
tenen una orientació sexual i/o una identitat de gènere no normatives, però 
també son persones migrades. Això fa que es puguin donar situacions en 
que altres persones LGTBI autòctones i/o no racialitzades no les reconeguin 
com integrants del mateix col·lectiu que elles o no reconeguin les seves 
discriminacions i tinguin conductes xenòfobes, de la mateixa manera que es 
poden trobar amb que persones estrangeres tenen conductes LGTBIfòbiques i 
les discriminen per aquesta raó.
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Desmentir rumors

Al voltant de qualsevol col·lectiu desconegut o poc conegut per 
part de la població sempre surten rumors basats en estereotips 
i prejudicis. A continuació intentem resoldre alguns dubtes que 
es donen ocasionalment, així com rumors de caràcter xenòfob o 
LGTBIfòbic que poden afectar a persones LGTBI refugiades.

“N’hi ha de persones refugiades LGTBI aquí?”

No hi ha xifres exactes, ja que el Govern espanyol no publica 
les dades de quantes persones sol·liciten protecció internacional 
per persecucions per motius d’orientació sexual i/o identitat 
de gènere, però sabem que són moltes i que a Barcelona i a 
Catalunya n’hi ha. De fet, n’hi ha persones de molts països i 
contextos culturals diversos. 

“No tenim diners per acollir més persones refugiades”

Acollir a persones refugiades implica una despesa, però el que 
es dedica fins ara és una quantitat petita dins dels pressupostos 



governamentals, finançada per la Unió Europea a més a més. I l’asil és un dret 
humà al que tots i totes tenim dret, i que per tant s’ha de garantir. Però des de 
la ciutadania també es pot fer molt sense que impliquin diners.

Oferir suport a aquestes persones, un espai segur on poder començar una 
nova vida i compartir amb elles informació útil (entitats amb les que contactar, 
com es fan determinats tràmits...) és una forma també d’acollir-les.

“Ja tenim prou amb donar suport als de casa”

Prenent com a punt de partida que sempre hem d’intentar fer el màxim 
possible i defensar els drets de tothom, és una obligació moral defensar contra 
la discriminació LGTBIfòbica a les persones que venen fugint d’altres països de 
la mateixa manera que fem amb les persones locals. És cert que en ocasions 
les discriminacions a les que s’enfronta el col·lectiu local poden semblar 
complexes i prioritàries, però també és important incloure a aquestes persones 
que en molts casos pateixen també aquestes situacions.

“És una responsabilitat del Govern, no nostra”

Certament la responsabilitat d’acollir a les persones refugiades, LGTBI o no, és 
del Govern. Però l’acollida no és només una qüestió logística i de manutenció. 
També és vital que existeixi una inclusió social i que les persones refugiades 
coneguin i passin a formar part de la societat de la que ara formen part.

Per tant, la ciutadania també té responsabilitat i capacitat d’actuar en aquest 
procés d’inclusió. Especialment per aconseguir que aquelles persones que 
no han pogut gaudir d’espais socials segurs als seus països d’origen i trànsit 
puguin ara trobar una comunitat de la que formar part i en la que viure 
lliurement i de manera segura.

“No cal invertir en la seva inclusió perquè no 
es quedaran molt de temps al país”

Catalunya i particularment Barcelona és el destí desitjat per moltes persones 
refugiades LGTBI, especialment de Llatinoamèrica o de l’espai exsoviètic. Però 
no sempre és així, i certament algunes persones volen anar a altres països. 
Especialment als del Nord d’Europa, que tenen fama de tenir un millor nivell de 
vida i de protecció dels drets socials.

Però, encara que hi hagi persones que el seu objectiu no sigui quedar-se a 
l’estat espanyol, poden trobar-se amb que no poden sortir, ja que el Reglament 
de Dublín estableix que cada persona que vulgui demanar asil a la UE ha de 
fer-ho al primer país que trepitgi. D’aquesta manera, si la persona ha accedit 
a Europa per l’estat espanyol ha de demanar asil en aquest estat i no pot  
fer-ho en altres.

“Venen a quedar-se les ajudes i enviar
els diners als seus països d’origen”

Un rumor habitual amb el que conviuen les persones estrangeres és que 
venen al país per quedar-se amb les ajudes socials, i també afecta a les 
persones LGTBI. Però no hi ha cap avantatge per aquestes persones en la 
recepció d’ajudes socials, i les persones refugiades i sol·licitants de protecció 
internacional arriben amb la il·lusió de poder començar una nova vida aquí, 
amb una feina i tots els elements d’una vida normal.
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Principis que han de guiar les actuacions amb col·lectiu LGTBI

Cada persona és diferent

Cada persona és diferent i fins i tot davant de les mateixes 
experiències es poden donar interpretacions i respostes diverses. 
Per aquesta raó, s’ha de tractar de manera individualitzada 
cada cas i no generalitzar amb les necessitats de les persones del 
mateix col·lectiu i/o context cultural.



Empoderar a les persones refugiades i sol·licitants d’asil LGTBI

Ningú sap millor pel que passen les persones LTGBI que sol·liciten asil millor 
que elles mateixes. I moltes d’elles compten a més amb un historial d’activisme i 
de lluita pels seus drets. 

Comptar amb elles per col·laborar en el procés d’inclusió d’altres persones 
LGTBI i deixar espai per a que puguin aportar des de la seva experiència 
i puguin participar en la defensa dels seus drets les empodera, potencia la 
identificació de les persones LGTBI nouvingudes amb el treball que es fa amb 
elles i millora les propostes en aquesta matèria.

Assegurar donar sempre la informació correcta

El procediment per aconseguir protecció internacional, així com l’accés a certes 
ajudes socials, és complex. Les persones que sol·liciten protecció internacional 
necessiten sovint d’acompanyament i suport, i una informació acurada del que 
han de fer.

Aquest procediment, però, és canviant, i en alguns moments pot ser fàcil 
donar informació desfasada o incorrecta. Al fer-ho, es confon encara més a la 
persona, raó per la qual s’ha d’assegurar en tot moment que la informació que 
tenim és correcta o no donar-la. En cas de dubtes, es pot dirigir a la persona a 
entitats especialitzades i/o institucions on puguin orientar-li.
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Quins passos s’han de seguir per oferir un suport social per a la inclusió 
del col·lectiu de persones sol·licitants i refugiades LGTBI

Ajudar-les en el procés de sol·licitar asil

Sol·licitar asil comporta burocràcia i complexitat, raó per 
la qual és molt important donar suport a aquestes persones. 
Dirigir-les a entitats especialitzades i serveis on puguin 
orientar-les és bàsic per tal que puguin aconseguir la seguretat 
legal i la garantia de no ser retornades als seus països que 
comporta l’estatut de refugiat.



...Però no tot acaba amb l’estatut de refugiat

L’estatut de refugiat és un pilar bàsic per aconseguir tranquil·litat i seguretat 
per les persones que sol·liciten asil, ja que les dóna garanties legals 
imprescindibles. Però no tot acaba amb aquest reconeixement. Per aconseguir 
la inclusió social de qualsevol persona cal un treball extens, tant a nivell social 
com laboral i en molts casos psicosocial. I aquesta feina és independent de 
l’estatus legal de la persona, i requereix de suport durant la sol·licitud d’asil i 
un cop rebuda la resposta. 

Potenciar espais segurs

Per afavorir la inclusió de les persones refugiades i sol·licitants d’asil LGTBI 
és important potenciar espais on puguin sentir-se segures. En ocasions poden 
sentir-se excloses per persones i comunitats LGTBI locals que no tenen en 
compte la seva diversitat en la vivència de l’orientació sexual i/o la identitat de 
gènere, i és important atendre a les necessitats de disposar d’espais on sentir-
se lliures per expressar-se.

Potenciar les xarxes de suport

Hi ha diferents entitats i grups que donen suport a persones refugiades i/o 
persones LGTBI. Si vols afavorir la inclusió d’aquest col·lectiu, és positiu 
generalment entrant en contacte amb alguna/s d’aquestes i potenciar el treball 
en xarxa per donar un millor suport entre tots i totes.

Participar en entitats i grups de suport a persones refugiades LGTBI pot millorar 
el teu coneixement d’aquesta realitat i disposar de millors eines, alhora que 
aporta la teva experiència i recursos en el moment de donar respostes a les 
dificultats d’aquests processos d’inclusió social.

Visibilitzar el teu suport

Les persones LGTBI susceptibles de demanar asil sovint no coneixen els seus 
drets quan arriben a Catalunya, i no saben a qui dirigir-se. Visibilitzar el 
suport cap a elles farà que tinguin algú a qui dirigir-se per demanar ajuda 
o consell, alhora que normalitza aquesta posició i pot ajudar a combatre 
discursos LGTBIfòbics o racistes.

Tenir una actitud acollidora

Mostra una actitud oberta i acollidora amb les persones nouvingudes i respecta 
les seves diferències. 

Ser realista amb les teves possibilitats

Per ajudar a una altra persona, lo primer és ser sincer amb les possibilitats 
pròpies. Mai ofereixis informació que desconeixes ni intentis donar un 
suport més enllà del que pots i saps fer. I especialment, no s’han de generar 
falses expectatives ni assegurar el que no sabem si passarà o no, ja que és 
contraproduent a llarg termini.
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Amb el suport de:

Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i no reflecteix necessàriament l’opinió dels finançadors.


