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PRE
SENTA
CIÓ

Amb la nova edició de la publicació Perseguit per haver escollit la meva sexualitat. Les persecucions per orientació sexual i
identitat de gènere, volem seguir treballant per donar major visibilitat a totes aquelles persones que veuen vulnerats els seus
drets fonamentals només per fer visible una orientació sexual i/o identitat sexual diferent a la imposada per l’estat o la societat
en els països que viuen, generalment sota un clima d’impunitat. Al mateix temps, volem donar a conèixer el que anomenem
les altres formes de persecució que al no estar explícitament recollides en la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut de Refugiat
de 1951 són més desconegudes.
Al llarg dels anys hem pogut constatar que la defensa dels drets de les persones LGBTI2 ha anat adquirit cada cop més presència a l’agenda internacional. Les associacions defensores de drets humans han aconseguit avenços molt importants en favor
dels drets dels col·lectius LGBTI a tot el món. Les relacions homosexuals han estat despenalitzades en varis països; i a països
dels cinc continents s’ha aprovat, o s’està discutint, la igualtat d’accés al matrimoni i en la constitució d’una família.
Malgrat aquest progrés en el reconeixement de drets, encara hi ha molts països al món on manifestar una identitat de gènere
o una orientació sexual no normativa pot comportar greus discriminacions i persecució, que poden arribar fins a la mort.
Afortunadament, davant aquesta violació generalitzada de drets humans, cada cop són més les persones que s’estan organitzant tant per defensar els seus drets com per reivindicar la possibilitat de poder fer visibles els seus veritables sentiments, amb
independència de la situació de repressió que es visqui en el país.
És per això que la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, organització que treballa en defensa del dret d’asil i dels drets de
les persones refugiades, vol seguir treballant per donar a conèixer la realitat de les persones perseguides per la seva orientació
sexual i identitat de gènere.
Però no només es tracta de fer una denúncia. També s’ha de demanar que es concedeixi a les persones perseguides per la
seva orientació sexual i identitat de gènere una protecció i mesures d’acollida efectives en els països de recepció quan es
veuen forçades a fugir dels seus països, ja que moltes vegades, les seves peticions no troben resposta al ser denegades per
les polítiques cada cop més restrictives dels anomenats països d’acollida o receptors de persones refugiades, o simplement, no
poden arribar per les polítiques de tancament de fronteres.
En definitiva, l’objectiu és aproximar-nos a la situació dels drets de les persones del col·lectiu LGBTI al món, denunciar l’evident
desigualtat que pateix aquest col·lectiu a totes les societats, sense excepció, i defensar el dret d’asil per a les persones perseguides per aquests motius.
Les societats no poden ser autocomplaents quan una part dels seus ciutadans veuen limitats els seus drets fonamentals que
es refereixen a la dignitat de l’ésser humà. No podem restar impassibles. És fonamental impulsar accions que promoguin la
igualtat entre les persones. Ningú pot ser discriminat per motius de: gènere, ètnia, nacionalitat, opinió política, religió, color
de pell i, per descomptat, orientació sexual i identitat de gènere.
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1. L’orientació sexual i la identitat de gènere
El sexe no determina l’orientació sexual ni la identitat de gènere. Néixer amb un sexe determinat no vol dir que s’hagi
de viure d’acord al gènere que s’ha assignat ni que s’hagi de sentir atracció per una persona del sexe oposat.
El fet que no s’hagi entès així durant molt de temps, és fruit de la interacció de dos elements socials que intervenen
en la sexualitat:
• La societat: marca els límits d’allò que és i allò que no és acceptable sexualment, actuant com a procés regulador del control corporal dels instints.
• Els individus (com a actors socials): són els i les protagonistes de la gestió de la seva pròpia sexualitat, acceptant o refusant allò que se’ls imposa, al mateix temps que participen de la societat.
Vivim en un món heteronormatiu. És a dir, la norma acceptada i impulsada per la societat és l’heterosexualitat. On la
identitat de gènere ve definida pel sexe amb el que és neix. És per aquests motius que les persones LGBTI pateixen
discriminació i persecució encara ara en ple segle XXI.
Per deslegitimar les orientacions sexuals i identitats de gènere no normatives s’utilitzen arguments biologistes que posen
aquestes pràctiques com a antinaturals. Però la interpretació de les mateixes pràctiques a diferents societats i cultures
desmenteix aquest determinisme biològic. Perquè la sexualitat i el gènere no són característiques essencials, sinó que
es construeixen social i culturalment.
Podem concloure per tant que:
1. És la cultura i no la biologia la que explica la sexualitat i els seus actes.
2. El desig sexual no és fix, existeixen diversos tipus de desitjos sexuals.
3. El sexe no determina la identitat de gènere

1.1- Conceptes
Abans de passar a analitzar quina és la situació de les persones LGBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals) des de la perspectiva dels drets humans, cal definir els principals conceptes que utilitzarem al llarg de l’estudi.
En primer lloc, hem de diferenciar entre orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
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1- Nacions Unides, Principis de Yogyakarta, pág. 6

• L’orientació sexual1 es refereix a la capacitat de cada persona de sentir una atracció emocional, afectiva i/o

sexual per persones d’un gènere diferent del seu, del seu mateix gènere, o de més d’un gènere, així com la
capacitat de mantenir relacions íntimes i sexuals amb aquestes persones.
• La identitat de gènere2 es refereix a la vivència interna i individual del gènere tal com cada persona el sent,
la qual pot correspondre o no amb el sexe assignat al moment del seu naixement, incloent-hi la vivència
personal del cos (que podria involucrar o no la modificació de l’aparença o la funció corporal a través de
mitjans mèdics, quirúrgics o d’altre tipus, sempre que la mateixa hagi estat lliurement escollida).

2- Nacions Unides, Principis de Yogyakarta, pág. 6

• L’expressió de gènere3 es refereix a la manifestació externa de la pròpia identitat de gènere, generalment,
expressada a través del comportament de gènere “masculí” o “femení”, roba, tall de cabell, veu o característiques del cos.

3- CEAR, Perseguidoslgtb.org

En segon lloc, també hem de tenir clars els conceptes de sexe i gènere:
• El sexe es refereix a una descripció biològica d’home i dona que no determina necessàriament el comportament.
• El gènere es refereix a la relació d’homes i dones basada en la identitat, les condicions, les funcions i les responsabilitats -segons han estat construïdes i definides per la societat i la cultura-, assignades a un sexe i l’altre.
Per tant, el gènere no és estàtic ni innat, sinó que adquireix un sentit, tenint en compte una base sociocultural
al llarg del temps.
Amb aquests primers conceptes definits, ja podem parlar més específicament del col·lectiu LGBTI i de les seves
particulars necessitats. Per comprendre millor qui són els que conformen aquests grups podem mirar les directrius
de l’ACNUR4:
• Lesbiana és una dona que se sent atreta física, romàntica i/o emocionalment de manera perdurable per
altres dones.

4- ACNUR, Directrius sobre Protecció
Internacional N9 : Sol·licituds de la condició
de refugiat relacionades amb l’orientació sexual
i/o la identitat de gènere en el context de l’artícle
1A(2) de la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut
de Refugia de 1957 i/o el seu Protocol de
1967, pág. 6

• Gai normalment descriu a un home que se sent atret física, romàntica i/o emocionalment de manera perdurable per altres homes. El terme gai també es pot utilitzar per a descriure tant homes com dones lesbianes.
• Bisexual és aquella persona que se sent atreta física, romàntica i/o emocionalment tant per homes com per
dones. No ha d’implicar atracció dels dos sexes al mateix temps, ni tampoc una atracció per igual.
• Transgènere són persones els quals la seva identitat de gènere no es correspon amb el sexe biològic assignat
al néixer. És important remarcar que el transgènere és una persona amb una identitat de gènere no convencional i que això no té res a veure amb la seva orientació sexual. Una persona transgènere pot ser heterosexual,
homosexual o bisexual.
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Cal remarcar també que una persona que fa la transició per a canviar el seu sexe es diu transsexual. I el procediment quirúrgic al que es sotmeten les persones transgènere que volen canviar els seus òrgans sexuals es
diu reassignació de sexe. No totes les persones transgènere volen fer aquest canvi. Moltes mantenen els seus
òrgans sexuals tota la seva vida perquè així ho prefereixen.
Totes les persones transgènere i transsexuals es poden designar com a persones trans.
• Intersexual defineix la condició de l’individu que neix amb una anatomia reproductiva o sexual i/o amb patrons dels cromosomes que semblen no ajustar-se a les típiques nocions biològiques d’home o dona. Aquestes
condicions poden ser evidents al néixer, a la pubertat, o poden descobrir-se en una revisió mèdica. Una
persona intersexual pot identificar-se com home o com dona i la seva orientació sexual pot ser lesbiana, gai,
bisexual o heterosexual.
Les persones LGBTI són considerades part d’una minoria i estan discriminades i perseguides en molts països doncs,
com hem comentat amb anterioritat, encara ara la majoria de les societats són heteronormatives. La heteronormativitat
és un terme que fa referència a una societat en la qual es considera normal ser heterosexual i tota conducta que surti
d’aquesta línia és marginada i, en molts casos, perseguida.
El terme per definir l’aversió o discriminació contra les persones homosexuals és homofòbia. Aquest terme
s’utilitza molt sovint com a paraigües sota el qual posar totes les discriminacions de les persones LGBTI, com
a suma dels termes homofòbia, bifòbia (aversió o discriminació contra els bisexuals) i transfòbia (aversió o
discriminació contra les persones trans), ja que la reivindicació històrica més visible d’aquest col·lectiu ha sigut
la dels homes gais. Hi ha un terme, però, més inclusiu per parlar de totes aquestes discriminacions, tot i que
no sempre s’utilitza: LGBTIfòbia.

1.2 Drets
Com en tants altres drets, el procés de reconeixement dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals va iniciar-se quan el col·lectiu va decidir fer-se visible i lluitar contra els prejudicis, estereotips negatius
i la discriminació que patien i que formen part del sistema de valors tradicionals. Aquesta lluita no ha estat fàcil, i
encara no ho és, doncs queda molt per fer.
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Les persones LGBTI tenen els seus drets limitats, en major o menor intensitat, a la totalitat dels països del món,
bé sigui per lleis discriminatòries i/o culpabilitzadores, o per costums i/o pràctiques socials que menyspreen
els seus drets.

D’aquesta manera, a diversos indrets del món a les persones LGBTI se’ls nega l’accés als drets bàsics com els civils,
polítics, culturals, socials i econòmics, bé sigui a través de les lleis, o a través de pràctiques consagrades per la comunitat.
A quins tipus de vulneracions de drets ens referim?
• Es vulnera el dret a la vida en els Estats que contemplen la pena de mort.
• El dret a no ser torturat ni a rebre un tracte cruel, inhumà o degradant per les forces policials en els casos de
persones LGBTI detingudes. La detenció arbitrària de persones sospitoses per la seva orientació i/o identitat
de gènere no és una excepció sinó una norma encara avui a molts països.
• Es nega la llibertat de moviment a parelles de persones LGBTI de diferents nacionalitats perquè no es reconeix
la relació i el vincle entre persones del mateix sexe.
• Es nega el dret a la intimitat per l’existència de lleis que poden ser aplicades encara que la relació es dugui
a terme en l’àmbit privat.
• Se’ls nega explícitament el dret a la llibertat d’expressió, manifestació, reunió i associació.
• Els estats que no reconeixen les famílies de parelles homosexuals neguen el dret de formar una família. Això
pot comportar, des de la negació del dret a la reproducció (assistida o subrogada en aquests casos) fins a
la pèrdua de la custòdia dels seus fills d’acord amb la seva orientació sexual.
• Es restringeix la pràctica religiosa ja que moltes confessions i esglésies consideren que les persones LGBTI
actuen en contra de l’ordre moral i contra natura, mantenint-los d’aquesta manera fora de les seves estructures
i negant la seva existència.
• Entre els drets econòmics, un dels més afectats és el dret al treball. No només existeix una clara discriminació
en polítiques laborals i en pràctiques dutes a terme per alguns estats respecte les persones LGBTI, sinó que de
vegades també són víctimes d’acomiadaments injustificats com a conseqüència de la seva orientació sexual
i identitat de gènere.
• El dret a un procés just es pot veure afectat pel prejudici de l’administració i de la judicatura.
• De la mateixa manera, el dret a la salut física i mental entra en conflicte amb polítiques i pràctiques discriminatòries per l’actitud homòfoba d’alguns tècnics i professionals de la salut, així com per la seva falta
de preparació adequada en referència a allò que implica l’orientació sexual en el tracte amb els seus
pacients.
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• Relacionat amb aquest punt, existeixen determinats Estats que consideren el fet de tenir una orientació sexual
i identitat de gènere diferent a la imperant com una malaltia o un desordre psiquiàtric, fet que provoca l’internament de les persones LGBTI en institucions mentals.
• Les persones LGBTI no poden gaudir del dret a l’educació en plenitud perquè es troben en una ambient insegur generat als centres educatius pels seus companys i educadors.
5- Tot/a aquell/a que se sent del gènere que li va ser
atribuït segons les seves característiques biològiques
quan va néixer.

Allò que s’està reclamant no és cap tipus de “dret especial o addicional”, sinó l’equiparació dels mateixos drets que
tenen les persones heterosexuals i cissexuals5 i que són reconeguts per la societat en general.
No es pot negar que les persones LGBTI es troben discriminades sense excepció en les societats de tots els països i
que aquesta discriminació rau en les lleis o els costums socials, o en ambdues.
La conseqüència final és que, depenent de la intensitat, gravetat o l’acumulació de diferents mesures d’aquesta actitud LGBTIfòbica, ens trobem davant d’una greu discriminació o davant d’una persecució i, per tant, serà susceptible
de protecció internacional.
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2. Violència per orientació sexual i identitat de gènere al món
La discriminació de les minories sexuals pel que fa a l’accés a molts dels drets dels que la resta de la societat gaudeix
és, per desgràcia, l’estat natural d’aquests col·lectius 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.
6- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 38

7- Agencia pels drets fonamentals de la Unió
Europea, Actitudes erróneas y desfasadas
hacia el colectivo LGBT ponen en peligro sus
derechos fundamentales

72 països del món encara tenen normatives que prohibeixen les relacions homosexuals. I a 13 estats o províncies
d’estats aquestes relacions es poden castigar amb la pena de mort6.
A molts indrets del món una orientació sexual diferent de l’heterosexual es cataloga com a malaltia mental, malgrat
que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l’homosexualitat del seu catàleg de malalties el 1991. De
fet, la Unió Europea ha denunciat que molts metges europeus encara consideren l’homosexualitat com a una malaltia7.
Pitjor encara és el cas de les persones trans, ja que al catàleg de la OMS encara es troba com a malaltia mental la
disfòria de gènere, el que vol dir que són considerades malaltes.
Per tal d’il·lustrar les discriminacions i persecucions que pateixen encara avui les persones LGBTI, farem un breu repàs
de la situació del col·lectiu pels cinc continents. Els països seleccionats no són els únics que castiguen les pràctiques
homosexuals ni a les persones trans, ni tampoc els més severs necessàriament. Tan sols hem fet una petita selecció per
denunciar que la LGBTIfòbia està massa estesa al món.
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ÀFRICA I MAGRIB
8- ILGA és una federació mundial amb 1.200
organitzacions membres de 125 països que lluiten
pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i
intersexuals des del 1978. www.ilga.org
9- LGA, Homofobia de Estado, pág. 38

10- Transgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas Trans
Asesinadas (TMM)

El continent africà és, majoritàriament, un continent LGBTIfòbic. Segons apunta la ILGA8, ”la majoria dels països a
l’Àfrica, 34 de 54, mantenen lleis que criminalitzen les pràctiques sexuals consensuals entre homes adults, amb
24 d’aquestes lleis que també criminalitzen les pràctiques sexuals consensuals entre dones”9.
I tot i que ja hi ha una vintena de països que no tenen lleis que persegueixin a aquests col∙lectius, i fins i tot alguns
disposen de normatives que els protegeixen específicament, segueix havent-hi un alt grau d’hostilitat cap a les persones LGBTI en les societats africanes (fins i tot en l’avantguardista Sud- àfrica, únic país que reconeix el matrimoni
homosexual).
D’altra banda, la població transsexual està altament invisibilitzada a tota l’Àfrica, i pateix una forta discriminació.
Àfrica és el segon continent en el qual es reporten menys assassinats de persones trans10. Però no perquè la seva
situació sigui millor, sinó per la manca de dades i organitzacions que reportin aquestes morts, així com pel fet que per
a gran part de la població i mitjans de comunicació africans, aquestes persones no existeixen o no tenen cap dret.
[Testimoni] George (Sierra Leona)

“Vivim amb la por constant de que ens poden detenir simplement a causa de la nostra
orientació i la identitat de gènere”
George sabia des de petit que era gai. La seva mare, somali amb nacionalitat nord-americana, va començar els
tràmits perquè ell també fos ciutadà dels Estats Units. Però, ella va morir sense que això arribés a passar i el pare d’en
George el marginava per la seva orientació sexual. Amb el temps va fer activisme pels drets humans i va defensar
al col·∙lectiu LGBTI del país. Fins que un diari local va publicar una entrevista que va titular “Jo vaig néixer gai”.
L’endemà, dos homes el van assaltar quan anava al seu cotxe i va veure que la violència que havia patit diferents
cops arribava a punts extrems. Llavors va decidir que havia de deixar el seu país.

Sierra Leona:
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Situació legal: encara manté una llei del segle XIX per criminalitzar la sodomia. Aquesta llei del 1861, quan el país
era una colònia anglesa, permet condemnar als homes gais amb una pena de presó que vagi fins a la cadena perpetua. A la pràctica, segons activistes, les actuacions policials i judicials contra els col·lectius homosexuals són molt
irregulars i més intimidatòries que punitives.

Però, davant la invisibilitat històrica de la dona i l’homosexualitat femenina, no hi ha cap llei que prohibeixi les relacions entre dones. Tot i que la forta homofòbia de la societat del país fa que tampoc puguin viure la seva sexualitat
lliurement.
Situació social: la LGBTIfòbia està molt arrelada a la societat de Sierra Leona. Com a mostra es pot observar l’actitud
dels seus mitjans de comunicació, que han fet dures campanyes contra activistes LGBTI.
Situació trans: no hi ha una comunitat trans visible que pugui denunciar les actituds transfòbiques. L’actitud de la
població i dels mitjans de comunicació, però, fa pensar que la persecució de les persones trans a Sierra Leona sigui
molt forta.

Camerun:
Situació legal: les relacions homosexuals estan penades, segons el Codi Penal del país, amb una condemna a presó
d’entre 6 mesos i 1 any, a més d’una multa que va dels 20.000 als 200.000 francs11.

11- Art. 347 bis

A més a més, l’Estat no mostra signes de millora en aquest sentit. A l’Examen Periòdic Universal (EPU) de la situació
dels drets humans als països membres de l’ONU, ha rebut moltes recomanacions per posar fi a la discriminació del
col∙lectiu LGBTI. Fins al moment, ha rebutjat una àmplia majoria d’aquestes.
Situació social: tot i que els pocs advocats que defensen a persones LGBTI al Camerun han assenyalat que hi ha
una distensió de les actituds oficials vers al col·∙lectiu, el país encara està molt lluny de ser segur, segons l’últim
estudi de Humanity First, organització amb seu a Yuandé que defensa els drets i la salut de les persones LGBTI
cameruneses12.

12- LGA, Homofobia de Estado, pág. 65

Situació trans: no hi ha cap indici de l’existència d’una comunitat trans al Camerun, allò demostrant els riscos d’exposar-se com a trans al Camerun.

Egipte:
Situació legal: les relacions homosexuals no són delicte com a tal. Però, a la pràctica sí que s’arresta a moltes persones homosexuals, principalment homes gais, sota les lleis contra la prostitució i la indecència.
Així mateix, aquestes lleis també restringeixen la llibertat d’expressió de les persones LGBTI, ja que en cas “d’ofensa
de la decència pública”, la persona responsable pot ser condemnada fins a 2 anys de presó i/o multes de 5.000
a 10.000 libres egípcies13.

13- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 67
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Situació social: les persones LGBTI han de viure amagant la seva realitat davant la discriminació i persecució que
pateixen.

14- Transgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas
Trans Asesinadas (TMM) (tablas)

Situació trans: Egipte no reconeix els seus drets. L’Estat persegueix als seus habitants no cissexuals, així com als travestis. L’estat del col·∙lectiu trans és molt deficitari, encara que no s’ hagin enregistrat assassinats de persones trans en
aquest país durant els últims anys14.

Marroc:
Situació legal: els marroquins i marroquines que tenen relacions amb una altra persona del seu mateix sexe s’enfronten a penes de presó per “delictes contra natura”. A l’article 489 del Codi Penal marroquí es pot llegir:
“Tota persona que cometi actes lascius o contra natura amb una altra persona del seu mateix sexe serà castigada amb
una pena de presó d’entre 6 mesos i 3 anys, i una multa de 120 a 1.000 dírhams, a excepció de què ocorreguessin
circumstàncies agreujants”.
Al mateix temps, la Llei contra l’obscenitat restringeix amb termes molt vagues la llibertat d’expressió de les persones
LGBTI, que es poden enfrontar a penes d’entre 1 mes i 2 anys de presó, i multes de 200 a 500 dírhams.

15- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes
Survey On LGBTI People In
Partnership With Logo, pág. 5 i 10

Situació social: la població marroquina es troba dividida davant la criminalització de les persones LGBTI. Segons un
estudi de l’ILGA, un 39 per cent dóna suport a aquesta persecució mentre que el mateix percentatge de la població
es situa en contra. Un 67 per cent de la població, però, afirma que se sentiria molt incòmoda si el seu veí fos LGBTI15.
(RIWI)
Situació trans: no hi ha dades ni informació del col·∙lectiu trans al Marroc, el que no vol dir que no existeixi.

Líbia:
Situació legal: Líbia es troba dividida políticament des de la guerra que va començar el 2011. Una part del país
està controlada pels islamistes i l’altre es troba un procés d’unificació dels dos governs que fins fa poc es disputaven
el poder legítim del país. Però hi ha un punt en què la majoria sí que està d’acord: el rebuig a les persones LGBTI.
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L’ordenament jurídic libi es regeix per les normes de la Xaria. Segons el Codi Penal nacional, aquells que tinguin relacions amb una altra persona del mateix sexe s’enfronten a penes de fins a 5 anys de presó. I en cas “d’ofensa a la
decència pública” de fins a un any de presó, quedant per tant la llibertat d’expressió dels ciutadans LGBTI fortament
restringida.

Situació social: les persones LGBTI pateixen una forta persecució. Tot i que la seva situació pot variar segons la zona
en que es trobin, s’han enregistrat detencions i incidents per tot l’Estat.
Situació trans: no hi ha una comunitat transsexual visible i això fa que no hi hagin dades de les potencials discriminacions que pateixin aquestes persones. Però, el que sí que es pot saber, és que els drets de les persones trans no es
respecten a cap part del país.

Uganda:
Situació legal: a l’ordenament jurídic ugandès, l’homosexualitat és contemplada com a “delicte contra natura”, de
la mateixa manera que la zoofília, i pot comportar la cadena perpetua. Així mateix, la temptativa d’aquest tipus de
relacions es castiga amb 7 anys de presó.
Però el més greu del cas d’Uganda és la llei que el Parlament va aprovar el febrer del 2014, coneguda com a “Llei
anti-gais”. En la seva versió original, aquesta llei preveia la pena de mort per casos com per exemple que la persona
jutjada fos seropositiva i prohibia la “propaganda homosexual”. La pena de mort va ser canviada al projecte de llei
final per cadena perpetua, i la llei va ser aprovada pel Parlament ugandès.
L’agost del 2014, però, la Cort Constitucional del país va anul·∙lar la llei per un defecte de forma a la seva aprovació.
El Govern ha estat treballant en una nova normativa per perseguir a les persones LGBTI, tot i que ara per ara no s’ha
posat en marxa cap altre procés legislatiu d’aquest tipus.
Situació social: la societat en general ugandesa és altament homòfoba. Segons un estudi de la federació ILGA, un
53 per cent de la població està d’acord en el fet que ser LGBTI ha de ser un delicte, i un 60 per cent es sentirien
incomodes si un veí seu fos LGBTI16.

16- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes
Survey On LGBTI People In Partnership With Logo,
pág. 5 i 10

Situació trans: no hi ha dades ni informació del col·∙lectiu trans a Uganda, el que no vol dir que no hi hagui persones
trans. Els seus drets no hi són reconeguts.

Nigèria:
Situació legal: Nigèria té dues realitats vers a les persones LGBTI.
Al nord, a les zones controlades per Boko Haram, s’ha imposat la Xaria i les relacions homosexuals masculines poden
ser castigades fins amb la pena de mort mentre que les femenines poden contemplar la flagel∙lació i presó.
Al sud, on encara governa la Federació de Nigèria, la llei castiga les relacions homosexuals amb 14 anys de presó i
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17- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 83-84

la temptativa amb 7. També prohibeix la pertinença i participació en organitzacions LGBTI i el fet de sortir de l’armari
públicament amb fins a 10 anys de presó17.

18- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global
Attitudes Survey On LGBTI People In Partnership With
Logo, pág. 5 i 10

Situació social: la població dóna suport a aquesta persecució, i segons els estudis d’ILGA, més de la meitat dels
nigerians i nigerianes estan d’acord amb que ser LGBTI ha de ser considerat com a delicte18.
Situació trans: tampoc les persones transsexuals i transvestits viuen una millor situació, ja que tenir una identitat de
gènere o una expressió de gènere que no es correspongui amb el teu sexe està també criminalitzat i es persegueix
amb força a Nigèria.
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Amèrica
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AMÈRICA

19- ILGA, Leyes sobre orientación sexual – Mapa
general
20- ILGA, Leyes sobre orientación sexual – Protección

21- Acnur, Directrices de elegibilidad para la
evaluación de las necesidades de protección
internacional de los solicitantes de asilo procedentes
de El Salvador, pag. 41

El continent americà compta amb una gran diversitat d’actituds respecte a les realitats LGBTI. Mentre la immensa majoria dels estats fa temps que van descriminalitzar l’homosexualitat, queda un nucli de petites illes al Carib que encara
persegueixen als que se surten de la heteronormativitat, igual que passa a la Guyana19.
A la resta de països no es persegueix a les persones homosexuals i bisexuals en l’àmbit legal i fins i tot gaudeixen
d’una protecció específica a alguns d’ells20. I les persones transsexuals, tot i que es troben moltes traves legals, tampoc
veuen les seves identitats de gènere criminalitzades en la majoria d’estats. No obstant això, aquesta panoràmica no
vol dir que les persones LGBTI no pateixin persecucions.
La majoria d’estats de l’Amèrica Central no protegeixen a la ciutadania LGBTI dels abusos i agressions que pateixen,
arribant en molts casos a l’assassinat d’aquestes persones21.
Especialment greu és la situació de les persones transsexuals en aquesta zona. Les nombroses agressions són altament
normalitzades i invisibilitzades.
D’altra banda, a Amèrica del Sud s’observen diferents actituds respecte a la comunitat LGBTI, i fins i tot alguns països,
com Paraguai i Perú, no han establert cap protecció legal específica per al col·lectiu. A Canadà i a la majoria dels
estats dels Estats Units, els drets de les persones LGBTI estan blindats legalment, però accions com la matança que va
tenir lloc al juny del 2016 a Orlando demostren que ni tan sols la gran potència mundial està fora de perill.
[Testimoni] Vicenta (Veneçuela)

“Volia ser dona, però veia el que passaven les meves companyes trans”
Vicenta va néixer a Colòmbia, però va créixer a Veneçuela. Va néixer noi a una família molt pobre. Tot i que va sentir
atracció pels altres nens des de petita, es va haver d’amagar per a “jugar” amb ells i fer-se tocaments. Quan els seus
pares es van adonar, la van marginar, i als 14 anys va marxar de casa seva. Va anar a San Andrés (Colòmbia),
on va acabar a una xarxa de tràfic de drogues que la va enviar viatjant per països d’Amèrica del Sud i finalment,
a Espanya. Quan va arribar a l’aeroport de Barcelona, la Guardia Civil la va registrar i va anar a presó, on no va
haver de passar més de 6 anys gràcies al seu comportament. Allà finalment va poder fer el seu somni realitat i va
començar el seu trànsit cap a dona.
24

Veneçuela
Situació legal: Les persones homosexuals i bisexuals no s’enfronten a cap pena de presó o multa i l’Estat prohibeix
la discriminació laboral de les persones LGBTI. No els protegeix, però, dels delictes d’odi de manera específica,
considerant tota agressió LGBTIfòbica com a una agressió qualsevol.
Situació social: la prohibició de discriminació en l’àmbit laboral no és efectiva al país. I les famílies LGBT es van
veure excloses del Pla Nacional d’Habitatges del Govern i van començar una protesta per exigir la seva inclusió22.

22- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 182

A més a més, els cossos policials no estan lliures d’homofòbia, com va demostrar el Director de la Comissió Presidencial Veneçolana per a la Reforma de la Policia, que va afirmar que els homes gais que vulguin servir a la policia
veneçolana no poden declarar públicament la seva homosexualitat23.

23- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 178

Situació trans: no tenen cap instrument per poder viure segons marca la seva identitat de gènere. Tot i tenir des de
finals de 2015 la seva primera parlamentària trans a l’Assemblea Veneçolana, Tamara Adrián, la situació d’aquesta
comunitat és molt deficitària. De fet, la pròpia Adrián va aconseguir el seu canvi de sexe lluny del seu país, a Tailàndia.
Per si la seva situació legal no fos suficient, Veneçuela és el cinquè país del món en que més persones transsexuals
han estat assassinades des del 2008 a l’abril del 2016 amb 104 morts. Als primers 4 mesos de 2016, han estat 6
les persones transsexuals assassinades.

Estats Units
Situació legal: és un dels països que s’ha sumat a la llista dels que reconeixen el matrimoni homosexual als últims
anys, reconegut pel govern federal des del 2015.
Situació social: l’homofòbia a la societat és molt forta a alguns estats del país, i el col·lectiu LGBTI no es veu lliure de
violència. L’atac a un local gai a Orlando que va tenir lloc el juny de 2016 és un exemple d’això. El fàcil accés a les
armes fa, a més, més senzill que es donin casos com aquest.
A més a més, segons ILGA s’ha produït “un augment en les sol·licituds per part de col·legis amb filiació religiosa
sol·licitant exempcions de les lleis federals en contra de la discriminació, que els permet a les institucions discriminar
obertament a estudiants LGBT24”, el que és molt preocupant davant un dels reptes més grans del col·lectiu en aquest
moment: la inclusió de les persones LGBTI en l’àmbit educatiu i la lluita contra el bullying LGBTIfòbic.
Situació trans: les persones trans veuen els seus drets reconeguts de diferent manera als diferents Estats federats del

24- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 180
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25- Transgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas Trans
Asesinadas (TMM) (tablas)

país. I també són un col·lectiu que pateix una gran violència: des del 2008 al abril del 2016 s’han enregistrat 141
assassinats als Estats Units de persones transsexuals25, 9 d’elles durant els primers 4 mesos del 2016. Aquestes
xifres el situen com a tercer país amb més transsexuals morts durant aquest període, tan sols per darrere de Brasil
i Mèxic.

Jamaica
Situació legal: es penalitzen les relacions entre homes i però no les relacions entre dones.
26- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 134

Al Codi Penal es descriu com a delicte contra natura la penetració anal, amb una pena de presó fins a 10 anys i
treballs forçats. Igualment, la temptativa de cometre un “delicte contra natura” es castiga amb 7 anys de presó26.

27- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 182

Situació social: a més de la situació legal, el col·lectiu LGBTI pateix una discriminació social molt forta. Més enllà
de la pena a la que s’enfronten, aquestes persones pateixen amenaces i assetjament. Són exclosos de l’habitatge, i
durant molt de temps hi han hagut moltes d’aquestes persones vivint a les clavegueres, sobre tot a la capital, Kingston.
I l’any 2015 a molts d’ells els van fer fora fins i tot d’allà27.
Tot i així, es comencen a veure avanços en el país, que l’any 2015 ha celebrat la seva primera Setmana del Orgull
Gai. La societat jamaicana registra cada cop índexs de suport a la comunitat LGBTI més alts.
Situació trans: tampoc els i les trans de Jamaica poden viure la seva identitat de gènere de manera lliure, i son perseguits per l’Estat. Hi ha poca informació sobre la violència contra les persones trans al país, però tampoc hi ha una
comunitat trans visible que ho pugui denunciar.

Hondures
Situació legal: en teoria la llei protegeix a les persones LGBTI, amb un mandat de no discriminació inclòs a l’article
321 del Codi Penal.
Situació social: les forces estatals no ofereixen una protecció efectiva als ciutadans LGBTI d’Hondures, que pateixen
més que cap altre col·lectiu la violència que impera al país. De fet, hi ha hagut denúncies que apunten als cossos
policials com a agressors, com va ser el cas de la Nohelia Cadenas, dona transsexual refugiada a l’estat espanyol
des del 2013 que va ser apunyalada per un oficial de policia als 19 anys.
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28- Transgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas Trans
Asesinadas (TMM) (tablas)

Situació trans: l’Estat centreamericà és el sisè país del món (dels que hi han dades) en el que més persones trans han
estat assassinades des del 2008 fins a l’abril de 2016 amb 80. I és el que té l‘índex més alt si es compara amb la
seva població: 9,68 assassinats per milió d’habitants28.

A més a més, en molts casos les morts d’aquestes persones es duen a terme amb una violència enorme, amb tortures
i fins i tot amputacions en alguns casos. Algunes d’aquestes víctimes són activistes pels drets de les minories sexuals,
que pateixen una persecució molt greu al llarg del país.

Colòmbia
Situació legal: disposa de lleis per a la no discriminació, la prohibició de la incitació a l’odi per orientació sexual,
el matrimoni igualitari legalitzat i una actitud davant la transsexualitat més comprensiva que els seus veïns. També la
discriminació de nens i nenes LGBTI a les escoles està prohibida des del 2015.
Situació social: segons un estudi de Colombia Diversa, des del 2006 al 2014 van morir assassinades 824 persones
LGBTI al país. 164 d’elles ho van fer entre 2013 i 201429.
En aquest mateix estudi, la organització també denúncia que és molt difícil obtenir aquestes dades davant les “debilitats estructurals en els sistemes d’informació disponible de les entitats de l’Estat”30, que fan que les autoritats no registrin
tots els homicidis LGBTIfòbics com a tals. I la situació és més greu encara en els casos en que la violència l’exerceixen
membres dels cossos policials. En aquests casos, els informes són incongruents i defectuosos.

29- Colombia Diversa, Cuando la guerra se va la
vida toma su lugar, pág. 22

30- Colombia Diversa, Cuando la guerra se va la
vida toma su lugar, pág. 96

Al mateix temps, Colombia Diversa assenyala que hi ha una absència de mesures de prevenció de la violència vers
al col·lectiu, que aquesta queda impune a la majoria de casos i que hi han greus deficiències a la protecció i atenció
de les persones LGBTI.
Situació trans: amb 108 assassinats, és el quart país on moren més persones trans. I és molt preocupant l’augment
de morts l’any 2015, quan van ser assassinades 20 transsexuals (al 2014 i 2013 van morir 8 cada any).

Xile
Situació legal: la descriminalització de l’homosexualitat a Xile va trigar més en arribar que a la majoria dels seus
estats veïns. Però, va arribar el 1999, així com les posteriors lleis anti-discriminació dels governs xilens.
El reconeixement de drets de les persones LGBTI no és total, però. Un exemple és la desigual edat de consentiment
legal per a relacions heterosexuals i homosexuals. En el primer cas, el consentiment és vàlid a partir dels 14 anys,
sempre que no hi hagi un abús del major d’edat sobre el menor. En el cas de les persones homosexuals, l’edat legal
de consentiment és sempre a partir dels 18 anys.
A més a més, l’ordenament xilè no protegeix als seus ciutadans LGBTI amb un agreujant per delictes d’odi en cas de
que pateixin una agressió LGBTIfòbica, ni tampoc penalitza el discurs d’odi.
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31- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes
Survey On LGBTI People In Partnership With Logo,
pág. 6 i 11

Situació social: l’actitud cap a les persones LGBTI ha millorat molt als últims anys i els últims estudis d’ILGA apunten
que la majoria de la població xilena es posiciona contra la criminalització del col·lectiu LGBTI31.
Situació trans: però els que més difícil ho tenen, com a tants països, són els transsexuals. Els seus drets encara són
vulnerats pel no reconeixement de la seva realitat i la impossibilitat de canviar el seu gènere d’acord amb la seva
identitat de gènere.

Brasil
Situació legal: les relacions homosexuals i bisexuals estan permeses i protegides al Brasil. Pel que fa a les persones
trans, però, encara no reconeixen la possibilitat de canviar de gènere sense passar per una operació de reassignació
de sexe, cosa que sí és possible per exemple a la veïna Argentina.
Situació social: malgrat ser un dels països d’Amèrica del Sud amb una major protecció del col·lectiu LGBTI i amb una
comunitat més visible, també és un dels més perillosos per aquestes persones. La protecció de la població LGBTI del
Brasil canvia segons l’Estat i regió, però en general és insuficient.

32- Transgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas Trans
Asesinadas (TMM) (tablas)

Situació trans: Brasil és el país del món on més persones transsexuals són assassinades: des del 2008 fins a l’abril
del 2016 es van enregistrar 845 morts, un 40 per cent de les que s’han pogut enregistrar a tot el món. Més de 100
assassinats l’any des del 2011, estadística que sembla que també es complirà al 2016, en el que porten 42 morts
als primers 4 mesos32.
Brasil és un país molt gran, i això influeix clarament en aquestes xifres. Però també en termes relatius ocupa un lloc
preocupant, ja que és el quart país amb més assassinats de transsexuals per milió d’habitants: 4,22, tan sols per
darrere d’Hondures, Guyana i El Salvador.
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Europa
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EUROPA
És un continent amb dues realitats per a les persones LGBTI: la de l’est i l’oest. Mentre Europa occidental protegeix
majoritàriament a aquests col·lectius, i fins i tot, ha estat pionera en el reconeixement del matrimoni homosexual, Europa de l’Est es mostra altament intolerant.
Tot i que els codis penals dels països de l’espai ex soviètic no recullen penes per mantenir relacions amb persones
del mateix sexe ni per ser trans, la famosa “Llei contra la propaganda homosexual” russa és tot un atac al col·lectiu i
la seva llibertat d’expressió. Així mateix, els “grups de caça” de radicals homòfobs que busquen joves gais per donar-los pallisses són la constatació d’una homofòbia social urgent, que fa que Rússia i alguns dels països relacionats
històricament amb ella siguin un lloc del qual fugir per a la població LGBTI .
Cal no oblidar que tampoc les persones LGBTI que viuen a Europa Occidental estan fora de perill. La LGBTIfòbia és
un problema global que està lluny de ser eradicat en qualsevol regió del món, i ni tan sols tots els Estats d’aquesta
zona tenen un reconeixement comú i ampli dels drets del col·lectiu. A més a més, països com Portugal o Irlanda no
tenen una població transsexual visibilitzada, de moment, i altres com França, Itàlia o Noruega mantenen la necessitat
d’esterilització de les persones trans que vulguin canviar el seu gènere en el registre civil.
[Testimoni] Vadym (Ucraïna)

“Al meu país no hi ha lloc per a gent com jo”
Vadym és de Jerson, ciutat propera a Crimea. És gai, cosa que va fer la seva vida molt difícil. Ell i la seva parella
van patir burles i insults i van veure com creixia l’homofòbia després de la revolució de l’”Euro-Maidan” i l’esclat del
conflicte a l’est del país, al començament del 2014. El discurs era cada cop més homòfob i la violència física més
comuna. Vadym i la seva parella van patir abusos i extorsió, fins i tot de membres de la policia. Al juny del 2014,
aprofitant que el govern espanyol encara donava visats de turisme als ucraïnesos, ell i la seva parella van viatjar a
Barcelona, on van demanar asil.

Ucraïna
30

Situació legal: des del 1991 les relacions homosexuals són legals a Ucraïna. Al 2012, però, es va posar en marxa
una llei contra la “propaganda gai”, molt semblant a la russa, que finalment va quedar oblidada sense aprovar.

La transsexualitat és recollida a l’ordenament jurídic com a malaltia mental, pel que les persones que vulguin canviar
el seu gènere han de passar 30 dies en un hospital psiquiàtric, i no es pot aconseguir el canvi de nom sense una
reassignació de sexe.
Situació social: la discriminació de les persones LGBTI és molt forta al país. Molts polítics ucraïnesos han fet referència
a l’homosexualitat com a malaltia, amb la complicitat dels seus votants.
El més greu, però, és l’alt nivell de LGBTIfòbia entre la població. A l’enquesta que ILGA elabora sobre l’actitud dels
habitants dels diferents continents i països del món vers al col·lectiu LGBTI, els habitants d’Ucraïna van donar uns dels
resultats més hostils d’Europa, tan sols comparables als de Rússia i Polònia33.

33- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes
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Els atacs contra les persones LGBTI no es castiguen amb cap agreujant per ser un delicte d’odi, i la majoria dels casos
queden impunes. A més a més, la fustigació del col·lectiu fa que hi hagin poques organitzacions i activistes disposats
a arriscar-se a lluitar pels seus drets de manera visible, pel que el conflicte s’invisibilitza encara més per la manca de
denuncies de les pràctiques LGBTIfòbiques al país.
A més a més, la fustigació del col·lectiu s’ha fet més intensa des del inici del conflicte al país.
Situació trans: No hi ha un col·lectiu trans visible a Ucraïna davant la hostilitat social.

Rússia
Situació legal: les relacions homosexuals van ser despenalitzades a Rússia al 1993 i el canvi de gènere és legal
des del 1997. Especial importància té, però, l’anomenada “Llei contra la propaganda gai”, que amb el pretext de
protegir als nens i la “família tradicional” acota la llibertat d’expressió de les persones LGBTI des del 2013. Segons
aquesta normativa, la difusió de tota “propaganda” de relacions sexuals no tradicionals és punible amb multes que
poden arribar fins al milió de rubles i el cessament de l’activitat en el cas de que es faci des d’organitzacions.
Situació social: la Federació Russa és probablement el país d’Europa amb una posició més forta i influent
contra el col·lectiu LGBTI. Perquè l’abús de la comunitat LGBTI a Rússia no es limita a la llibertat d’expressió.
Sense lleis que protegeixin al col·lectiu, l’alt nivel d’homofòbia al país es plasma en agressions i crims d’odi.
La forma més salvatge i comuna d’aquestes agressions que han crescut als últims anys són les “caceres de gais”.
Grups homòfobs busquen per Internet joves homosexuals, els enganyen per quedar amb ells, i els agredeixen en
grup, gravant tot en vídeo per després posar-ho a les xarxes i identificar d’aquesta manera a aquesta persona.
Situació trans: pateixen una forta discriminació social al temps que l’Administració posa dificultats pel canvi de
gènere, que no es pot aconseguir sense reassignació de sexe.
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Lituània
Situació legal: les relacions sexuals entre persones del mateix sexe són legals des del 1993. Tot i així, Lituània és un
dels dos països d’Europa que prohibeixen la “propaganda gai”, en aquest cas des del 2010.
Les lleis del país suposadament prohibeixen qualsevol discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. A la
pràctica, però, és molt diferent, i encara s’aplica per sobre d’aquestes normatives la “Llei de Protecció de Menors
contra l’Efecte Perjudicial de la informació pública”, que retalla la llibertat d’expressió del col·lectiu LGBTI. I encara
s’han proposat normes més restrictives els últims anys, que no s’han arribat a aprovar de moment.

34- LGL, “We Are People, Not Propaganda”:
Situation of LGBT* People in Lithuania, pág. 2

Situació social: segons LGL, principal organització LGBT del país, “en el període entre 2012 i 2016 les autoritats
de Lituània no van tractar d’abordar de manera integral els casos de discriminació social, jurídica i institucional per
motius d’orientació sexual i/o identitat de gènere. Per contra, certs aspectes indiquen clarament que el respecte dels
drets humans de les persones LGBTI a Lituània s’està deteriorant”. També denuncien que les autoritats lituanes fracassen sistemàticament en la investigació dels casos denunciats d’incitació a l’odi i delictes d’odi per motius d’orientació
sexual i/o identitat de gènere34.
Situació trans: és força preocupant la situació de les persones trans a Lituània. El Codi Civil els permet canviar de
sexe a les que no estiguin casades. El Parlament, però, no ha regulat aquesta realitat i la seva situació es que queden
desproveïdes de drets.

Turquia
Situació legal: les relacions entre persones del mateix sexe estan despenalitzades des del 1858, quan encara era
l’Imperi Otomà. Tot i que aquestes relacions estan permeses (sempre que sigui a l’àmbit privat), al Codi Penal hi han
mencions a “l’exhibicionisme públic” i els “delictes contra la moral pública” que s’utilitzen molt sovint per atacar a les
persones LGBTI.
Situació social: la seva població LGBTI s’enfronta a un context molt dur per poder viure la seva sexualitat i/o identitat
com volen.
Més enllà de la legislació, que no ofereix cap eina per defensar-se dels atacs, aquest col·lectiu pateix una violència
que cada any es tradueix en un nombre de morts alarmant. A més a més, es donen casos de “crims d’honor”, sobre
tot quan es descobreix que una dona és lesbiana.
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Però, la persecució no és tradueix tan sols en violència física. Les persones públicament LGBTI o percebudes com a
tals es veuen marginades a tots els aspectes de la vida, com el laboral i educatiu.

Situació trans: les persones trans són les que pateixen la discriminació i persecució més forta a Turquia. Des de l’any
2008, han estat assassinades 43 persones transsexuals, una mitjana de 5 l’any.35

35- Transgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas Trans
Asesinadas (TMM) (tablas)

Itàlia
Situació legal: les unions civils de parelles homosexuals són legals des del maig de 2016. Un dels últims països del
Sud d’Europa en sumar-se a aquesta regulació ho ha fet finalment.
Situació social: tot i els avanços legals, les persones LGBTI pateixen discriminació a moltes zones del país. Cap país
del món està lliure de LGBTIfòbia i encara queda molt per fer per a que la societat italiana accepti totalment les diferents opcions respecte a l’orientació sexual i la identitat de gènere de les persones que viuen al país.
Situació trans: sobre tot un col·lectiu té moltes raons per preocupar-se: els transsexuals. 34 persones transsexuals
han estat assassinades a l’Estat des del 2008, el que fa que Itàlia sigui el segon país d’Europa amb més assassinats
de transsexuals en aquest període dels que es tinguin dades. Des del 2013 aquestes xifres han baixat, però encara
segueixen morint persones trans cada any.36

36- Iransgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas Trans
Asesinadas (TMM) (tablas)

Polònia
Situació legal: mai ha tingut una llei que criminalitzi les relacions homosexuals.
Situació social: és un dels països més homòfobs d’Europa. Segons l’estudi de la federació ILGA Global Attitudes
Survey on LGBTI people, la societat polonesa mostra uns índex de LGBTIfòbia que es troben dels primers del continent,
juntament amb els de Rússia i Ucraïna37.
Aquesta actitud també es plasma al parlament, on durant els últims anys la majoria conservadora ha rebutjat les diferents propostes per legalitzar les unions civils homosexuals. Però, encara que s’haguessin aprovat, potser s’haurien
trobat amb una anul·lació per anticonstitucionalitat. La carta magna polonesa tan sols reconeix el matrimoni com a la
unió d’un home i una dona, i segons l’Alt Tribunal del país això fa que la unió entre dues persones del mateix sexe
estigui en conflicte amb la norma, tot i que siguin civils.

37- ILGA, The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes
Survey On LGBTI People In Partnership With Logo,
pág. 6 i 11

Tot i haver tingut des del 2011 al seu parlament un representant gai i una altra trans, l’actitud de la majoria de polítics
conservadors de Polònia és molt dura amb les persones LGBTI. Al menys amb les que ho són obertament, ja que el
que critiquen més és la “propaganda” que segons ells fan els activistes LGBTI.
Situació trans: el canvi de gènere és possible, però tan sols amb la reassignació de sexe i el divorci si la persona
estava casada. També hi ha lleis contra la discriminació de les persones trans, però a la pràctica no s’apliquen.
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Geòrgia
Situació legal: l’homosexualitat està despenalitzada oficialment des del any 2000. Els últims anys s’han elaborat lleis
per protegir al col·lectiu LGBTI, com la inclusió de l’agreujant per delicte d’odi per raó d’orientació sexual al 2012 o
la llei de 2014 que prohibeix tot tipus de discriminació basada contra les persones LGBTI.
Situació social: el col·lectiu pateix una discriminació sistemàtica a Geòrgia. Les lleis de protecció tenen poc o cap
efecte sobre la població davant la deficitària protecció de la policia.

38- Tribunal Europeu de Drets Humans, Case of
Identoba and Others v. Georgia

Tot i així, hi ha excepcions, i el maig de 2015 el Tribunal Europeu de Drets Humans va donar la raó a la organització
LGBTI de Geòrgia Identoba davant l’Estat per la manca de protecció de la policia a una manifestació a favor dels
drets del seu col·lectiu al 201238. Els assistents a aquesta protesta es van trobar amb dos grups de contramanifestants
que els superaven en nombre i els van insultar i agredir.
Ha trigat tres anys, però el Tribunal Europeu ha posat un antecedent que pot propiciar canvis reals a Geòrgia. Però,
pel moment, la situació de les persones LGBTI està molt lluny de ser bona.
Situació trans: més forta encara és la discriminació que pateixen les persones trans, invisibilitzats fins al punt de que
no n’hi ha cap indici d’una comunitat trans visible.
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ÀSIA I OCEANIA
39- ILGA, Leyes sobre orientación sexual –
Mapa general
ILGA, Leyes sobre orientación sexual – Criminalización
ILGA, Leyes sobre orientación sexual –
Protección

Un territori molt ampli amb molt poques zones en què les persones LGBTI puguin sentir-se protegides39.
Orient Pròxim i Àsia del Sud disposen d’ordenaments legals altament homòfobs. Majoritàriament, amb penes que
arriben en molts casos a la pena de mort. La interpretació, altament restrictiva, de la doctrina musulmana que es dóna
en aquests països fa que siguin potencials emissors de persones refugiades LGBTI, tot i que per a moltes d’elles pot
ser molt complicat arribar a un país segur vives.
A la resta d’Àsia, els Estats alternen la protecció amb la persecució d’aquest col·lectiu. Una cosa similar al que passa
a Oceania, on Nova Zelanda aprova el matrimoni homosexual mentre que en moltes de les illes es persegueix a les
persones homosexuals i fins i tot l’Estat líder del continent, Austràlia, no reconeix el matrimoni entre persones del mateix
sexe (encara que sí que reconeix les unions civils).
[Testimoni] Ahmad (Irán)

“Des que la meva família coneix la meva orientació sexual vaig haver de evitar les relacions”

40- CEAR, perseguidoslgtb.org

Ahmad va néixer a Teheran i als 16 anys va ser conscient que era gai. Va començar a mantenir relacions amb un altre
noi del seu barri fins que un dia els van agafar als dos al bosc. Els van tenir detinguts 48 hores sense menjar ni beure
res, i després els van portar a presó, on van passar 40 dies esperant el judici. Gràcies a la influència d’un oncle seu,
va poder canviar la pena d’un any de presó per 18 fuetades, cosa que el seu amic no va poder fer. Quan va sortir
de la presó, ja no podia mantenir relacions amb ningú. Els seus pares el van voler casar. El 2008 va decidir sortir
d’Iran i dos anys més tard va arribar a l’Estat espanyol.40

Iran
Situació legal: el cas d’Iran és molt particular. Les relacions homosexuals estan criminalitzades amb penes que arriben
fins a la pena de mort mentre que el canvi de gènere està legalitzat al país des del 1987.
Malauradament, hi ha diferència amb d’altres països que no apliquen normalment els càstigs més greus. Les condemnes per sodomia o lesbianisme previstes al codi penal iranià són sovint portades a la pràctica.
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Les lleis iranianes també acoten la llibertat d’expressió del col·lectiu LGBTI, ja que hi ha una sèrie d’articles en la Llei
de Premsa que directament impedeixen la llibertat d’expressió relacionada amb temes d’orientació sexual i identitat
de gènere.
Situació social: el col·lectiu pateix una forta discriminació sense excepcions. A més a més, les persones homosexuals
sovint es veuen pressionades per fer la reassignació de sexe i així poder viure la seva sexualitat sense ser perseguits,
tot i que no tinguin cap problema amb la seva identitat de gènere.
Situació trans: la situació de les persones trans tampoc és molt millor. Tot i no estar perseguides pròpiament per la llei,
pateixen una gran discriminació a la societat iraniana, que els estigmatitza i aparta.

Aràbia Saudita
Situació legal: la legislació saudita es basa en la interpretació de la Xaria d’acord amb les costums del país i la
corrent jurídica wahabista. Sense una regulació pròpia, les relacions homosexuals estan perseguides al país. Però, la
pena canvia segons les circumstàncies i pot anar des dels 100 assots fins a la mort per lapidació.
Situació social: el col·lectiu LGBTI pateix una forta persecució al país. La Constitució saudita tampoc contempla el
dret a la privacitat, raó per la qual la policia pot accedir a llars i comunicacions sense permís judicial. Aleshores les
persones LGBTI no es troben segures ni a casa seva.
A més a més, el Govern controla la discussió sobre les orientacions sexuals i identitats de gènere no normatives, discussió que permet que existeixi, però sempre que tan sols manifestin opinions els que estan a favor dels “valors tradicionals”. Cosa que tampoc ha de ser difícil, ja que la majoria de la població es posiciona contra el col·lectiu LGBTI.
Situació trans: no hi ha cap dada ni indici d’una comunitat trans a Aràbia Saudita.

Afganistan
Situació legal: les penes per mantenir relacions homosexuals poden arribar fins a la pena de mort. Els últims anys,
però, no hi ha registres que confirmin si s’aplica aquesta pena o no. La condemna a morir per mantenir relacions amb
algú del mateix sexe prové de la Xaria, que generalment té més tendència a utilitzar-se a zones rurals i no gaire a les
principals ciutats.
El Codi Penal, del 1976, estableix a l’article 427 que “la persona que cometi adulteri o pederàstia serà condemnada
a una pena de presó major”. A l’Afganistan, com a molts altres països, el terme pederàstia s’entén com a relació entre
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homes, de manera independent de la seva edat. Això ho confirmen les circumstàncies agreujants d’aquests fets al punt
2(a) del mateix article, en el que es considera un agreujant que l’altre persona sigui menor d’edat.
Les penes de presó, castic més comú que la pena de mort al menys a les ciutats afganeses, poden arribar fins a la
cadena perpetua.
Situació social: el col·lectiu LGBTI d’Afganistan pateix una forta discriminació i persecució al seu país. La població
afganesa rebutja a les persones LGBTI, el que fa del país un potencial focus emissor de refugiats.
Situació trans: no hi ha cap indici d’una comunitat trans al país. La difícil situació del col·lectiu LGBTI en general fa
pensar que les persones trans probablement estiguin especialment perseguides a l’Afganistan.

Índia
Situació legal: l’article 377 del seu Codi Penal criminalitza les relacions entre persones del mateix sexe amb un
màxim de 10 anys de presó i una multa. Al 2009 es va derogar aquesta llei per inconstitucionalitat, fet que obria la
porta a la legalitat d’aquestes relacions en l’àmbit privat. Aquesta interpretació, però, va ser tirada enrere per dos magistrats de la Cort Suprema que van declarar totalment constitucional el citat article, fent de nou que l’homosexualitat
estigui prohibida de manera total a l’Índia.
Situació social: la ciutadania LGBTI índia pateix una discriminació molt forta al seu país. Perseguits pel Govern i
estigmatitzats, sovint són rebutjats pel seu entorn.
Situació trans: Les persones trans, reconegudes des del 2014 sota el paraigües del “tercer sexe”, sí que veuen reconegut el seu accés a diversos drets, com a la reassignació de sexe, que es fa de manera gratuïta per a aquells homes
que vulguin fer la transició cap a dona (no així en el cas invers) i la creació de programes socials específics. Moltes
persones trans índies, però, es troben amb problemes legals, com la manca d’instal·lacions mèdiques segures, apart
de la discriminació transfòbica de la majoria de la població que els obliga molt sovint a viure al marge de la societat.

Indonèsia
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Situació legal: les relacions homosexuals no estan prohibides com a tal a Indonèsia, tot i que sí que hi ha dos províncies que la prohibeixin: Aceh i Sumatra. El que sí es pot trobar a nivell nacional són normes estigmatitzants de
salut que associen tenir una orientació sexual no heterosexual amb una vida insana. Respecte a les dues províncies
on es prohibeix l’homosexualitat, es fa de vagues maneres, amb normes que assimilen aquestes relacions amb
la prostitució.

L’últim canvi va ser a Aceh. El parlament nacional va permetre al govern provincial aplicar la Xaria i des del octubre
de 2015 castiga a les persones gais, lesbianes i bisexuals amb 100 fuetades i/o fins a 8 anys de presó.
Situació social: segons la ILGA, “durant l’última dècada han existit atacs esporàdics en esdeveniments LGBTI per part
del Front de Defensors Islàmics i altres agrupacions musulmanes fonamentalistes locals”41
Al principi del 2016 hi ha hagut un creixement de la violència. Davant la creació d’un “Grup de Suport i Centre
d’Investigació sobre Estudis Sexuals” a la Universitat d’Indonesia, les autoritats han extremat encara més el seu discurs
i han començat una persecució de organitzacions i mitjans pro-LGBTI.

41- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 160

Situació trans: les persones trans no veuen els seus drets reconeguts a Indonèsia. No poden canviar de gènere ni es
poden sotmetre a la reassignació de sexe. També els seus actes públics són sovint perseguits.

Síria
Síria es troba des del 2011 en una situació de conflicte armat que ha provocat un dels majors èxodes de la historia
recent. Tres parts lluiten pel domini del país: el govern d’Al-Assad, els rebels i l’Estat Islàmic. I mentrestant, les milícies
kurdes lluiten al nord en busca de la seva sobirania.
Situació legal: l’homosexualitat a Síria no esta prohibida, però sí els delictes contra natura, excusa sota la qual es
persegueix al col·lectiu LGBTI. Aquestes delictes, segons la llei, se sancionen amb 3 anys de presó. També es restringeix la llibertat d’expressió d’aquestes persones amb els “delictes contra la decència pública”, que també poden
portar fins a 3 anys de presó.
Situació social: però més enllà del que preveu la llei, l’homofòbia imperant a la societat siriana és molt greu i fa la
vida d’aquestes persones molt difícil.
I més greu encara és la situació de les persones LGBTI que viuen a les zones controlades pel Estat Islàmic. A l’agost de
2015, la primera reunió del Consell de Seguretat de l’ONU sobre temes relacionats amb persones LGBTI, ha destacat
la difícil situació dels homes gais que viuen sota l’Estat Islàmic42. No obstant això, aquestes persones s’enfronten a
excessives dificultats per trobar asil, bé als països del seu voltant, també homòfobs, o per arribar a altres estats més
respectuosos i llunyans.

42- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 170

Situació trans: no hi ha cap indici d’una comunitat trans a Síria, ni tampoc cap regulació dels seus drets.
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Kiribati
Situació legal: aquest país, de majoria cristiana i catòlica, prohibeix les relacions sexuals entre homes al seu Codi
Penal. Les relacions entre dones no es mencionen a la llei, però a la pràctica també són perseguides.

43- ILGA, Homofobia de Estado, pág. 142

A les illes del Kiribati, estat del món amb major densitat de població, mantenir relacions homosexuals pot comportar
fins a 14 anys de presó i la sola temptativa de tenir un contacte d’aquest tipus pot significar fins a 7 anys de condemna. També limita la llibertat d’expressió dels homes gais al imposar fins a 5 anys de presó per indecència pública
a qui “indueixi a un altre home a [un acte d’indecència greu] amb ell, o intentare induir a que qualsevol altre home
comet aquests actes amb ell o amb un tercer, ja sigui en públic o en privat”43
Situació social: l’homofòbia al Kiribati no és una qüestió merament legal. La població dona suport a aquesta
persecució.
Com a mostra de la seva lluita contra el col·lectiu LGBTI aquest país, referència entre les illes del Pacífic, es resisteix
a eliminar aquestes lleis discriminatòries, al contrari de alguns dels seus veïns, com les Illes Cook. Cal dir, però, que
aquesta tendència homòfoba és majoritària als diferents països insulars de la regió.
Situació trans: no hi ha cap indici d’una comunitat trans visible al Kiribati ni cap regulació dels seus drets.
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3. El dret d’asil i les persecucions per orientació sexual i identitat de
gènere en el sistema universal
La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 reconeix el dret de tota persona a buscar asil en cas de persecució en el seu article 14. Amb la finalitat de fer efectiu aquest dret i donar així resposta als milers de persones refugiades que havia generat la II Guerra Mundial s’adoptà, en el marc de les Nacions Unides, al 1951 la Convenció
de Ginebra sobre l’Estatut dels Refugiats i posteriorment, al 1967, el Protocol de Nova York.
Aquests són instruments vinculants pels països que els han signat. La Convenció defineix com a persona refugiada a:
(...) aquella persona que per tenir fonamentats temors de ser perseguida per motius ètnics, religiosos, polítics, de nacionalitat, o per pertinença a un determinat grup social es troba fora del país de la seva nacionalitat, i no pot, a causa dels esmentats temors, o no vol, acollir-se a la protecció de tal país. O que mancant-li
nacionalitat (apàtrides) i trobant-se fora del seu país on abans tenia la seva residència habitual, no pugui, o
no vulgui, a causa dels temors esmentats, tornar a aquell país.
I sempre que no li siguin d’aplicació Clàusules d’exclusió perquè existeixin motius fonamentats per a pensar que la
persona ha comès un delicte contra la pau, o un delicte de guerra, contra la humanitat, o actes contraris a les finalitats i principis de les Nacions Unides.
La interpretació tradicionalista de la Convenció de Ginebra ha portat a què la majoria d’estats signants no reconeguin aquelles formes de persecució que no s’expliciten a la Convenció. Malgrat que els supòsits que es descriuen
són suficientment amplis per incloure-hi altres formes de persecució, com les que es donen per l’orientació sexual i
les persecucions per gènere, no ha estat fins al cap de 50 anys que aquestes formes de persecució han entrat en el
debat sobre el dret d’asil.
En el moment de la seva aprovació es va considerar que era prou àmplia per incloure-hi la majoria de les situacions
de persecució documentades fins a aquella data. Encara que el pas del temps i les diverses transformacions socials
i polítiques ocorregudes a tot el món, han evidenciat que existeixen moltes violacions dels drets humans que no
estan contemplades en l’actual definició de persona refugiada.
Tal com s’analitzarà a continuació, els Principis de Yogyakarta han tingut un paper molt rellevant en l’avenç del
reconeixement del dret a buscar asil de les persones LGBTI que pateixen persecució, és a dir la vulneració greu i/o
sistemàtica dels seus drets humans, fruit de la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.
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3.1 Els Principis de Yogyakarta44
Malgrat que la realitat de les persones LGBTI ha estat cada cop més present en els debats sobre drets humans, cap
dels tractats anteriorment esmentats havien fet referència a la situació d’aquests col·lectius de manera específica. El
2003 es va presentar una proposta per incloure en la definició de persona refugiada les persecucions que pateix el
col·lectiu LGBTI a iniciativa de Brasil. Aquesta, però, va ser bloquejada per una coalició de països encapçalats per
la Conferència Islàmica i el Vaticà45.

44- Nacions Unides, Principis de Yogyakarta

45- ILGA, E/CN.4/2003/L92*

El 2006, l’antiga Alta Comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans, Louise Harbour, va demanar a un
grup d’experts en drets humans i dret internacional l’elaboració d’un document base per poder començar a abordar
el tema en els diferents organismes internacionals.
Aquest document base és el que s’anomena “els Principis de Yogyakarta”. En ells es recull, a partir dels tractats i
de la legislació internacional existent, la naturalesa, l’abast i l’aplicació dels drets humans en relació a l’orientació
sexual i la identitat de gènere.
El text reconeix les violacions de drets humans basades en l’orientació sexual i/o la identitat de gènere, entenent-les
com a part integral de la persona. També enumera els diferents drets dels que totes aquestes persones han de poder
gaudir sense cap mena distinció, exposa exemples de violacions reals d’aquests i aporta recomanacions per als
estats.
Entre els diversos drets que hi apareixen s’hi troben: el dret al gaudir universal dels drets humans; el dret a la no
discriminació i la personalitat jurídica pròpia; el dret a la seguretat humana i personal; els drets econòmics, socials
i culturals; el dret d’expressió, opinió i associació; la llibertat de moviment; el dret a participar a la vida cultural i
familiar; i el dret a rebre asil, entre altres. En referència al dret d’asil estableix en el principi 23 que:
En cas de persecució, inclosa la relacionada en l’orientació sexual o la identitat de gènere, tota persona
té dret a procurar asil i a obtenir-lo a qualsevol país. Un estat no pot expulsar o extraditar a una persona
a cap estat al qual pogués veure’s subjecta a patir tortura, persecució o qualsevol altra forma de pena o
tracte cruel, inhumà o degradant per la seva orientació sexual o identitat de gènere o inclús tingui pors
fonamentades de que pugui patir qualsevol d’aquestes circumstàncies.
També realitza unes recomanacions als estats en el sentit de garantir el dret d’asil a les persones que per la seva
orientació sexual o identitat de gènere tinguin una por fonamentada de persecució, assegurar la no disseminació
per als sol·licitants d’asil per aquests motius i garantir la no devolució.
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3.2 Les persecucions per orientació sexual i/o identitat de gènere i la pertinença a un
determinat grup social

46- ACNUR, Directrices sobre protección
internacional: La persecución por motivos de género
en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o
su Protocolo de 1967
47- ACNUR, Directrices sobre protección
internacional: “Pertenencia a un determinado grupo
social” del Artículo 1A(2) de la Convención de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su
Protocolo de 1967
48- ACNUR, Directrices sobre protección
internacional: solicitudes de asilo por motivos
religiosos bajo el Artículo 1A(2) de la Convención
de 1951 y/o Protocolo de 1967 sobre el Estatuto
de los Refugiados
49- ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios
para Determinar la Condición de Refugiado y
las Directrices sobre Protección Internacional del
ACNUR
50- ACNUR, Nota de orientación del ACNUR
sobre las solicitudes de la condición de refugiado
relacionadas con la orientación sexual y la
identidad de género
51- ACNUR, Directrices sobre protección
internacional: solicitudes de la condición de
refugiado relacionadas con la orientación sexual
y/o la identidad de género en el contexto del
artículo 1(2) de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967
52- ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios
para Determinar la Condición de Refugiado y
las Directrices sobre Protección Internacional del
ACNUR.
ACNUR, Directrices sobre protección internacional:
“Pertenencia a un determinado grupo social” del
Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de
1967.
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L’ACNUR el 2001, amb motiu de la celebració dels 50 anys de la Convenció de Ginebra, va impulsar un procés de
consultes per promoure la seva aplicació i desenvolupar nous criteris que asseguressin la seva actualització. En aquest
sentit, s’aprovaren diverses directrius sobre gènere46, sobre pertinença a un determinat grup social47 i sobre motius
religiosos48. Aquestes responen a la necessitat d’ampliar la definició de persona refugiada davant dels avenços
aconseguits en matèria de drets humans en les últimes dècades, i alhora ser una guia tècnica/legal, juntament amb el
Manual de Procediment i Criteris per a la Determinació de la Condició de Refugiat49, per als governs, practicants del
dret, encarregats de la presa de decisions i jutges, així com al personal de l’ACNUR encarregat de la determinació
de la condició de refugiat en el terreny.
El 2008, l’ACNUR va publicar una Nota d’Orientació sobre les sol·licituds de la condició de refugiat relacionades
amb l’orientació sexual i la identitat de gènere50. Aquesta va ser substituïda a l’octubre del 2012, amb la Directriu
sobre Protecció Internacional número 9 sobre les peticions de la condició de refugiat relacionades amb l’orientació
sexual i/o la identitat de gènere en el context de l’article 1A(2) de la Convenció de Ginebra de 1951 i del Protocol
Nova York de 196751.
L’ACNUR, a través d’aquesta Directriu, estableix que les persecucions motivades per l’orientació sexual i/o identitat
de gènere s’han d’incloure i entendre, d’acord amb la definició de la Convenció i del Protocol, com a persecucions
motivades per pertànyer a un determinat grup social. Alhora, recomana que s’ofereixi protecció a les persones LGBTI
que pateixen persecució per aquest motiu.
La Convenció de 1951 no inclou una llista específica sobre determinats grups socials. En la directriu de l’ACNUR
sobre la interpretació del concepte “pertinença a un determinat grup social” estableix que el terme s’ha de llegir d’una
manera evolutiva, oberta al caràcter variat i canviant dels grups en les diferents societats i a l’evolució de la normativa
internacional dels drets humans. Alhora defineix “determinat grup social” com:
Un grup de persones que comparteixen una característica en comú diferent del fet de ser perseguides, o que són
percebudes com un grup per la societat. La característica serà innata i immutable, o fonamental de la identitat, la
consciència o l’exercici dels drets humans52.
Així doncs, les lesbianes, els homes gais, els i les bisexuals, les persones transgènere o intersexuals són membres de
“determinats grups socials” en el marc de la definició de refugiat. L’orientació sexual i/o la identitat de gènere són considerades característiques innates i immutables, o com característiques tan fonamentals per a la dignitat humana que la
persona no pot ser obligada a abandonar-les. La definició no requereix que els membres del grup social s’associïn o

que siguin socialment visibles. Pot ser que els membres d’un grup social no siguin reconeixibles ni per a ells mateixos.
Les sol·licituds més freqüents inclouen persones homosexuals, transsexuals i intersexuals que són sotmeses a una
hostilitat pública excessiva, violència, abús o discriminació severa o concorrent per part de les autoritats i/o de la
societat. En moltes societats es considera que pateixen una malaltia i s’apliquen mesures que inclouen la força per
canviar l’orientació sexual o la identitat de gènere de la persona.
En certs països on les relacions homosexuals són il·legals, la seva penalització suposa persecució. Fins i tot, en els
casos on no es penalitzen les pràctiques homosexuals, un sol·licitant d’asil podria establir una sol·licitud vàlida en
situacions en què l’Estat condoni o toleri les pràctiques discriminatòries o els perjudicis perpetrats en contra seva; o
en aquelles situacions en què l’Estat no estigui capacitat per oferir protecció eficaç contra tals perjudicis.
En altres casos ens trobem davant de “crims d’honor”, la desaprovació de la família o comunitat no equival a
persecució, però si la desaprovació familiar o social es concreta en violència física i/o amenaces, sí que equival a
persecució. També trobem matrimonis forçosos, violacions maritals, o altres mesures “correctives”. L’ostracisme social
continuat en el temps també pot ser considerat persecució.
El dret a la llibertat d’expressió en el marc de les persones LGBTI es tradueix en no haver d’amagar la seva orientació sexual i/o identitat de gènere, ja que s’entén que si es veuen obligades a amargar-ho fruit de la por al rebuig,
altres tipus de càstigs o penes, s’està parlant de persecució, ja que aquesta situació pot generar greus danys
psicològics.

LES PERSONES TRANSGÈNERE I TRANSSEXUALS
Entre totes les persones LGBTI, les més estigmatitzades i discriminades són les transgènere i les transsexuals. És
per això que mereixen atenció especial.
Davant del tabú i l’estigmatització que encara suposa que el sexe d’una persona no coincideixi amb la
seva identitat de gènere i que aquesta vulgui viure d’acord a aquesta identitat. Se li suma el fet que, sovint, a més a més, han de patir la marginació i la violència cap a ells i elles. La seva vida és molt difícil,
no només per l’ampli rebuig social que pateixen sinó perquè aquest sovint comença en les seves famílies
i entorn més proper.
És necessari assenyalar la forta discriminació que tots els estudis revelen en dues àrees molt importants
de les seves vides: la recerca de feina i habitatge53. Dos calvaris per a moltes d’aquestes persones. Això

53- ILGA, Homofobia de Estado

45

les situa com pàries, apartades de la societat, desprotegides i, per tant, altament vulnerables a la violència i
l’extorsió.
A més a més, són fortament estigmatitzades com a malaltes mentals, ja que encara avui en dia la disfòria de
gènere és al Catàleg de Malalties Mentals de l’OMS, i per aconseguir ser reconegudes amb el canvi de gènere,
normalment han de ser diagnosticades amb aquesta patologia. Aquesta psiquiatrització de les identitats trans
contribueix fortament a l’estigmatització i la violència contra persones trans i de gènere divers.

54- Transgender Europe, IDAHOT 2016 –
Actualización del Observatorio de Personas Trans
Asesinadas (TMM)
55- Ibid.

56- Transgender Europe, Legal and Social Mapping
#1
Transgender Europe, Legal and Social
Mapping #2

57- Ibid.

2115 persones van ser assassinades a 65 països entre el 2008 i l’abril del 2016 pel sol fet de ser transsexuals,
una mitjana de 21 morts cada mes. 254 a l’any. I això sense tenir en compte els més de 100 països dels quals
no hi ha dades54.
Cal recalcar que un 45 per cent d’aquestes persones assassinades tenien entre 20 i 29 anys quan van morir i
que més del 85 per cent no passaven dels 39 anys55, fet que a més, apunta a una curta esperança de vida per
la població trans a molts llocs del món.
Més de 60 països prohibeixen als seus habitants canviar el seu gènere i són encara més els que no donen cap
suport ni protecció a la ciutadania trans56.
A més a més, pocs països han fet una regulació per a què les persones trans puguin viure com desitgen. Molts
dels que permeten als seus ciutadans i ciutadanes canviar el seu gènere al registre civil, tenen lleis que els i les
obliguen a passar per un procés d’esterilització i/o reassignació de sexe, cosa que no tots volen fer a la seva
vida57. Aquest fet, que es pot observar, entre altres, a molts països d’Europa, és un atemptat contra la seva llibertat per escollir com viure la seva identitat de gènere, com viure la seva sexualitat i que a més els i les despulla
d’una possible paternitat/maternitat.

3.3 Les persecucions per orientació sexual i/o identitat de gènere i els altres motius recollits en la Convenció de Ginebra
La definició de persona refugiada en la Convenció del 1951 recull cinc motius: ètnia, religió, nacionalitat, pertinença
a un determinat grup social i opinió política. És important remarcar que aquests no són mútuament excloents i que poden solapar-se. El context polític, social i cultural del sol·licitant també ha de tenir-se en compte doncs són fonamentals
com s’analitzarà a continuació.
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Motius polítics
El concepte d’opinió política com a motiu subjacent o alternatiu per justificar la petició d’asil s’ha d’entendre en un
sentit ampli que inclogui qualsevol opinió o assumpte en el que estigui involucrat l’aparell estatal, governamental,
social o polític. El fet que les persones LGBTI facin visible no només la seva orientació sexual, sinó també les seves
opinions respecte la situació de defensa dels seus drets, pot ser vist per l’agent perseguidor com un desafiament i, per
tant, motivar una resposta repressiva. No existeixen activitats de caràcter polític o apolític com a tals, sinó que és el
context del cas concret el que determinarà el seu caràcter.
Una sol·licitud per motius d’opinió política suposa que la persona sol·licitant d’asil posseeix, o es pressuposa que
posseeix, opinions que no són tolerables per les autoritats o la societat, que són crítiques amb les seves polítiques,
costums o mètodes. També pressuposa que aquestes opinions puguin ser atribuïdes a la persona sol·licitant d’asil per
part de les autoritats o sectors importants de la societat. No és sempre necessari que l’opinió hagi estat expressada,
ni que la persona hagi patit anteriorment alguna forma de discriminació o persecució per tenir un temor fonamentat
que mereixi protecció.

Motius religiosos
Les persones LGBTI poden ser perseguides per grups religiosos al considerar l’homosexualitat com un “pecat” o un
“trastorn”. Les actituds de persecució dels grups religiosos cap a les persones LGBTI poden revestir multitud de formes,
sent les més significatives, pallisses, mals tractes i l’excomunió.
Hi ha supòsits en que les persones LGBTI continuen professant una fe que els ha amenaçat.

Grup social determinat i gènere
Les sol·licituds d’asil a causa de l’orientació sexual i identitat de gènere sempre contenen un component de gènere. La sexualitat, les pràctiques sexuals o els comportaments d’una persona sol·licitant d’asil poden ser rellevants
per la sol·licitud quan la persona interessada ha estat víctima d’abusos d’aquest tipus. En molts casos la persona
sol·licitant d’asil es nega a exercir els rols i les expectatives socials o culturals atribuïdes als membres del seu
sexe.
Les sol·licituds d’asil per motius de gènere engloben generalment actes de violència sexual, violència domèstica i
familiar, planificació familiar forçada, mutilació genital femenina, càstigs per transgredir els valors i costums morals i
discriminació i persecució contra les minories sexuals.
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A més a més, la persecució vers les persones LGBTI té un component de gènere afegit, o bé per ser dones, o per
comportar-se com a tals, o bé per mostrar un comportament que els sectors més tradicionals no assumeixen com a
masculí, i en sentit contrari.
Històricament, la definició de persona refugiada ha estat interpretada des de la perspectiva de l’experiència masculina, fet que ha significat que moltes de les sol·licituds presentades per dones i persones LGBTI hagin passat inadvertides. Tot i això, en l’última dècada, l’anàlisi i el concepte de gènere i sexe dins del context dels refugiats ha avançat
substancialment a la jurisprudència dels estats en general.
En un món com l’actual no podem deixar de tenir una perspectiva de gènere per l’anàlisi de situacions concretes. Si
no fos així, estaríem limitant el coneixement de la realitat.

3.4 Discriminació i persecució
58- Amnistía Internacional, Discriminación
59- CIDOB, DCIBOB 91. Refugiats del segle XXI:
noves formes de persecució. Glossari

60- ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios
para Determinar la Condición de Refugiado y
las Directrices sobre Protección Internacional del
ACNUR
61- ACNUR, Directrices sobre protección
internacional: solicitudes de la condición de
refugiado relacionadas con la orientación sexual
y/o la identidad de género en el contexto del
artículo 1(2) de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967
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Cal diferenciar i aclarir els termes “discriminació”58 i “persecució”59, perquè sovint són utilitzats com a sinònims, però
no ho són. La discriminació comporta l’incompliment d’un o més drets sense justificació raonable. La persecució implica un esglaó més en la violació dels drets humans. Mentre que la discriminació és impersonal, la persecució comporta
individualització.
Segons el Manual de Procediments de l’ACNUR, no tota discriminació ha d’implicar persecució. Tot i així, en
determinades circumstàncies aquesta discriminació pot implicar persecució. Així succeiria si les mesures de discriminació tinguessin conseqüències de caràcter severament lesiu per la persona, com per exemple si limitessin
greument el seu dret a guanyar-se la vida, a practicar la seva religió o a tenir accés als serveis educatius normalment assequibles60.
De la mateixa manera, pot succeir que la persona hagi estat víctima de diverses formes de discriminació que per si
soles no suposin persecució, però que conjuntament amb altres factors -com un clima d’inseguretat al país- sí que justifiquin un temor fonamentat a ser perseguida61. En conseqüència, per l’estudi de les sol·licituds per orientació sexual
i identitat de gènere serà rellevant l’anàlisi de les formes de discriminació de l’estat. Si aquest, sigui a un nivell polític
o pràctic, no reconeix certs drets ni concedeix protecció contra abusos greus, aquesta omissió pot equivaldre a una
persecució.

EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS AMB FINS D’EXPLOTACIÓ DE PERSONES TRANS I LGBTI
EN GENERAL
Persones LGBTI d’arreu del món es veuen arrossegades a les xarxes de tràfic d’éssers humans (TEH) amb fins d’explotació, així com multitud de dones. La situació de les persones LGBTI és, però, encara més invisibilitzada que la de les
dones traficades.
Cal dir que el TEH amb fins d’explotació pot no tan sols tenir com a fi l’explotació sexual, i moltes persones són captades per les xarxes per ser esclaves en altres tipus de feines. Els i les integrants del col·lectiu LGBTI es veuen afectats/
des també per aquest fet, tot i que la seva situació és més especial al món de l’explotació sexual. Igualment important
és el fet que, les víctimes d’aquestes xarxes no sempre són enganyades sobre l’activitat que faran, sinó que, molt
sovint, la mentida és sobre les condicions de treball.
La demanda de persones homosexuals per explotar sexualment (sobretot, homes gais) està molt invisibilitzada, però
això no vol dir que no existeixi. Mentre que la prostitució de les dones heterosexuals està normalitzada en part, la
prostitució homosexual té encara estigmes més forts i roman amagada.
El tràfic de persones trans per a l’explotació sexual també roman invisibilitzat. Hi ha un fort estigma en tot el que està al
voltant de la transsexualitat, i per això el que està relacionat amb aquesta realitat es manté amagat. Però la demanda
de prostitutes trans existeix igualment, i per tant les persones que formen part d’aquest món es veuen arrossegades a
la invisibilitat màxima.
També s’ha d’assenyalar que és necessari pensar que les dones transsexuals es veuen més afectades per l’explotació
sexual que els homes trans, encara que no hi hagi dades que ho confirmin, ja que la prostitució té una clientela principalment masculina, degut sistema masclista i patriarcal en el que vivim.
Però aquesta invisibilitat no tan sols es deu al tabú que suposa que la identitat de gènere d’una persona no es correspongui amb el seu sexe de naixement. Hi ha més factors que expliquen que no es tingui en compte a aquestes
persones, com la forta creença de voluntarietat del seu exercici de la prostitució. El fet de pensar que les persones
transsexuals escullen de manera general aquesta forma de viure fa que no analitzem el seu trajecte personal i no
prenem atenció a les condicions en què aquesta persona ha de treballar.
A més a més, la solitud i el rebuig social que pateixen les persones transsexuals fa que el col·lectiu trans sigui especialment vulnerable davant el TEH. Aquest fet ha sigut descrit pel Departament d’Estat dels Estats Units d’aquesta
manera:
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62- United States Department of State, The
vulnerability of LGBT individuals to human trafficking

“Els efectes acumulatius de l’homofòbia i la discriminació de les persones de LGBT els fan particularment vulnerables
a traficants que s’aprofiten de la desesperació dels qui desitgen fugir del maltractament i alienació social”62
La discriminació i marginació que pateixen moltes persones transsexuals al món els obliga a recórrer a mètodes que
poden ser degradants i/o perillosos per poder sobreviure. En aquest context, es poden veure en mans de xarxes de
TEH i arrossegades a feines totalment denigrants i odioses per a elles.

63- Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas,
Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América,
pág, 76

També cal remarcar que l’alta violència que pateixen i el gran nombre d’assassinats de persones trans, fa que a molts
països del món la seva esperança de vida sigui molt baixa. En aquesta línia, la Comissió Interamericana de Drets
Humans va assenyalar que les treballadores sexuals trans d’Amèrica tenen una edat mitjana de 22,7 anys, “el que
les fa més vulnerables a la violència”63.
La invisibilització d’aquestes persones també té molt a veure amb la seva difícil identificació. La policia, cada cop més
formada a la detecció de dones víctimes de TEH amb fins d’explotació sexual, encara no té un procediment ni una
formació per a reconèixer a víctimes LGBTI, ni tampoc els procediments i protocols d’identificació tenen en compte a
aquestes persones. Tampoc les associacions LGBTI estan formades en aquesta realitat, cosa que seria necessària per
poder avançar en la visibilització del problema i la identificació d’aquestes persones.

3.5 Els agents de persecució

64- ACNUR, Agentes de Persecución, Posición del
ACNUR
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65- ACNUR, Directrius sobre Protecció Internacional
N9: Sol·licituds de la condició de refugiat
relacionades amb l’orientació sexual i/o la identitat
de gènere en el context de l’artícle 1A(2) de la
Convenció de Ginebra sobre l’Estatut de Refugiats
de 1957 i/o el seu Protocol de 1967

Sovint associem com agent de persecució, és a dir, qui realitza la persecució, a l’estat o als seus representants. No obstant
això, cal recordar que l’agent perseguidor pot ser no governamental. De fet, l’ACNUR el 1995 va fixar la seva posició
al respecte i va confirmar que l’agent de persecució pot ser un altre diferent que l’estat. I així es recull a la Directriu nº 9.
El criteri decisiu per atorgar la protecció internacional és, segons l’ACNUR, «l’absència de protecció nacional contra la
persecució, sense tenir en compte si aquesta falta de protecció pot ser atribuïda o no a un acte de l’estat»64.
Així doncs, es pot afirmar que les persecucions motivades per l’orientació sexual i la identitat de gènere són perpetrades tant per agents estatals com agents no estatals

Agents Estatals65
Quan la persecució és perpetrada per part de l’estat pot prendre diverses formes però la més habitual, en el marc de
les persecucions per orientació sexual i identitat de gènere, és la penalització de les relacions sexuals entre persones
del mateix sexe i lleis discriminatòries cap al col·lectiu LGBTI.

També es considera que és l’estat l’agent de persecució si la persecució és el resultat dels danys comesos per persones
funcionàries de l’estat o aquelles sota el control de l’estat com poden ser la policia o els militars.
És a dir, en les situacions en les quals l’amenaça de dany prové d’agents estatals, la persecució s’estableix quan l’estat
no pot o no vol proporcionar protecció contra aquests danys.
En els escenaris en què els agents de persecució són no estatals, la protecció de l’estat ha d’estar disponible i ha de
ser efectiva. Es considerarà no efectiva, i per tant l’estat també serà agent de persecució, quan la policia no respongui a les sol·licituds de protecció o les autoritats es neguin a investigar, jutjar i/o castigar els autors no estatals de la
violència contra les persones LGBTI.

Agents no Estatals66

66- Ibid.

Quan l’agent de persecució no és l’estat ens referim a agents no estatals. Aquests poden ser membres de la família, veïns o la comunitat en general; i poden estar directament o indirectament involucrats en els actes de persecució, inclosa la intimidació, l’assetjament, la violència domèstica i altres formes de violència física, psicològica
o sexual.
Tal com es constata en la Directriu sobre protecció internacional número 9 de l’ACNUR, en alguns països els grups
armats o violents - com poden ser paramilitars, rebels i/o grups delictius com poden ser les maras – poden dirigir els
seus atacs específicament a les persones LGBTI.

Context del país d’origen
La informació del país d’origen del sol·licitant d’asil és molt important per determinar la perillositat de ser ciutadà LGBTI
d’un estat.
Més enllà de la criminalització de les relacions homosexuals o la transsexualitat, és important tenir en compte que
l’absència de lleis discriminatòries i la presència d’organitzacions i activitats LGBTI no necessàriament significa que
en el país en qüestió no hi hagi persecucions per orientació sexual i identitat de gènere. Les actituds de la societat
poden no concordar amb la llei i els prejudicis poden estar molt arrelats, amb el risc que les autoritats no apliquin
lleis protectores.
Igualment, la millora de les condicions socials i jurídiques de les persones LGBTI s’ha d’analitzar amb cura i amb
informació actualitzada i veraç del país.
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3.6 La credibilitat
Les persones LGBTI s’enfronten a una càrrega addicional: haver d’establir la credibilitat de la seva sol·licitud d’asil,
corroborar el seu temor de persecució i aportar prou informació probatòria, exigint-los a vegades una càrrega probatòria excessiva respecte altres sol·licitants d’asil.
La manca de documentació sobre casos de persecució vers aquestes minories per part de les organitzacions defensores de drets humans fa sovint molt difícil l’accés a fonts fiables per acreditar aquesta persecució. Una circumstància a
la que s’ha d’afegir la pròpia situació d’homofòbia que es trobaran a les societats d’acollida, fet que els farà desconfiar de les autoritats d’aquests països. És una realitat, en alguns països en els quals es pot optar per sol·licitar l’asil, que
les persones LGBTI corren el risc d’enfrontar-se al mateix tipus de persecució, o similar, a la que patien en el seu país
d’origen. Això provoca que moltes persones no optin per la possibilitat de sol·licitar asil, sigui per desconeixement o
per una decisió final motivada en aquesta direcció.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar el desembre del 2014, arran del cas de tres ciutadans
extracomunitaris homosexuals que van demanar asil a Holanda per la persecució que patien al seu país d’origen. Als
tres els van denegar l’asil perquè no havien provat la seva homosexualitat segons les autoritats holandeses. Aquesta
decisió, però, es va basar en estereotips segons va dictaminar el tribunal europeu, i va vulnerar la dignitat i la privacitat d’aquestes persones.

67- ILGA Europe, CJEU steps in to protect the rights
of asylum seekers

Davant aquest cas, el Tribunal de Justícia de la UE va establir que en el procés de confirmació de l’orientació sexual
dels sol·licitants d’asil s’ha de respectar la seva dignitat, així com la seva vida privada i familiar. Igualment, va assenyalar que el procés no es pot basar en estereotips ni tampoc es pot interrogar amb preguntes sobre les pràctiques
sexuals dels sol·licitants ni demanar proves d’aquestes pràctiques, com vídeos o imatges67.
Aquesta sentència també va establir que les proves per confirmar l’homosexualitat en alguns països del continent van
en contra de les normatives europees i no necessàriament proven res. És el cas del “test falomètric” que s’aplicava a
la República Txeca.

68- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
ACATHI, Fundació Acsar: El dret d’asil per motius
d’orientació sexual i identitat de gènere, pag. 19

52

69- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
ACATHI, Fundació Acsar: El dret d’asil per motius
d’orientació sexual i identitat de gènere, pag. 18

Aquest test consisteix en posar al sol·licitant pel·lícules pornogràfiques heterosexuals mentre un sexòleg mesura la seva
reacció. Si la persona s’excita, es descarta la seva homosexualitat. La prova, condemnada per l’Agència Europea
pels Drets Fonamentals, no s’aplica al país des de fa anys segons el govern txec, que també defensa la seva validesa, com altres estats defensen la de les proves psicològiques, psiquiàtriques o sexològiques que realitzen als seus
sol·licitants d’asil homosexuals68.
Cal remarcar, però, que la credibilitat és la principal raó per la qual es rebutgen sol·licituds d’asil de persones LGBTI
als últims anys, principalment en el cas de persones homosexuals69.
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4. La protecció internacional de les persones LGBTI a Europa
4.1 La protecció internacional a la UE

70- Consell Europeu, Conclusions del Consell
Europeu de Tàmpere, punt 14.

En el marc del procés de construcció europeu i a partir de les previsions del Tractat d’Amsterdam, el 1999 es va
celebrar una sessió del Consell Europeu a Tàmpere amb la intenció de tractar la llibertat, la seguretat i la justícia a la
Unió Europea. És en aquest Consell Europeu on s’estableix que per al conjunt de països membres de la Unió Europea
a més del procediment d’asil, s’aplicaran mesures subsidiàries de protecció70. És per això que en l’àmbit europeu
s’utilitza el concepte de Protecció Internacional, que inclou tant l’estatut de refugiat com la protecció subsidiària.
L’asil és la garantia màxima de protecció i es concedeix quan es reconeix la persona com a refugiada en virtut de la
Convenció de Ginebra de 1951 i del seu Protocol de 1967. La persecució ha de complir els requisits de la definició
i, en aquests casos, ha de ser individualitzada.
Tots els països membres de la Unió Europea, a més de la figura de l’asil han habilitat la Protecció Subsidiària. Aquesta
es concedeix quan els responsables d’aplicar la legislació consideren que no existeix una “persecució individualitzada”, però sí un perill per la persona si torna al país d’origen.

71- UE, Directiva 2011/95/UE del Parlamento
europeo y del Consejo de 13 de diciembre de
2011 por la que se establecen normas relativas a
los requisitos para el reconocimiento de nacionales
de terceros países o apátridas como beneficiarios
de protección internacional, a un estatuto uniforme
para los refugiados o para las personas con
derecho a protección subsidiaria y al contenido de
la protección concedida

Per a poder gaudir d’una protecció subsidiària s’ha de ser nacional d’un tercer país o apàtrida i no reunir els requisits
per a ser reconeguda com a refugiat, en virtut de la definició de la Convenció, però que existeixen motius fonamentats
per a creure que si la persona retorna al país d’origen, o en el cas dels apàtrides al país de residència habitual, s’enfrontarà a un risc real de patir danys greus, i per motius d’aquesta risc no poden o no volen acollir-se a la protecció
del país71.

L’ACORD UE-TURQUIA
El 18 de març de 2016 els 28 Estats membres de la UE van firmar un acord amb Turquia en virtut del qual s’expulsarien a Turquia totes les persones que arribessin per costa de forma irregular a Grècia a partir del 20 de març. Per
a cada persona deportada de Grècia a Turquia la UE es compromet a reassentar a una persona refugiada que es
trobi a Turquia a Europa.
És un Acord il·legal que vulnera els següents Drets Humans, d’obligat compliment als Estats membres de la UE:
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• Les expulsions col·lectives estan expressament prohibides a l’article 4 del Protocol 4 del Conveni Europeu de Drets
Humans.

• Viola el principi de no devolució de l’art. 33 de la Convenció de Ginebra que estableix que ningú podrà ser retornat a un país on la seva vida corri perill
• Tota expulsió d’un estranger necessita de garanties legals segons els articles 12 i 13 de la Directiva de Retorn
• Turquia no és un país segur per a les persones refugiades per la seva clàusula d’exclusió geogràfica de la Convenció
de Ginebra (art 39 directiva de procediment) i no garanteix el principi de no devolució de les persones refugiades
• Viola el principi de no discriminació per país d’origen, art. 3 de la Convenció de Ginebra
• Falta d’estàndards mínims en l’acollida de persones refugiades a Grècia reconeguda pel Tribunal Europeu de Drets
Humans al 2011
Però a més a més, en el cas de les persones refugiades LGBTI és encara més preocupant doncs Turquia és un país
molt perillós per a elles.

4.2 El reconeixement de les persecucions per orientació sexual i identitat de gènere
en el marc de la UE
L’àmbit europeu compta amb diferents instruments de protecció dels Drets Fonamentals, dels que es pot destacar: el
Conveni Europeu per a la Prevenció de la Tortura i altres Tractes i Penes Inhumanes i Degradants de 198772; o el
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals73, de 1950, que en el seu article 3 recull la prohibició d’expulsar una persona que corri un risc de patir tortura, tracte inhumà o degradant. Aquest
article va ser la base utilitzada pel Tribunal Europeu de Drets Humans quan al 1981 va dictar la sentència “Dudgeon
versus Regne Unit” en la que es resolgué que la prohibició de relacions sexuals lliurement consentides entre homes
viola l’article 8 del Conveni, que estableix el dret a la intimitat dins de l’àmbit familiar74.
El Tractat d’Amsterdam de 1997 va modificar els tractats fundacionals i va introduir, específicament, a l’article 13
del Tractat de la Comunitat Europea la lluita contra la discriminació per orientació sexual. Per a donar compliment a
aquesta previsió el Consell d’Europa va adoptar la Directriu 2000/78, sobre igualtat de tracte al lloc de treball que
prohibeix expressament la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere entre d’altres75.
Finalment, la Carta Europea dels Drets Fonamentals de la Unió Europea76, recull explícitament a l’article 21 la prohibició de discriminació per orientació sexual, sexe, característiques genètiques, entre d’altres.
Un cop establert que les persecucions per orientació sexual i/o identitat de gènere poden rebre protecció interna-

72- UE, Conveni Europeu per a la Prevenció
de la Tortura i altres Tractes i Penes Inhumanes i
Degradants de 1987
73- UE, Conveni Europeu per a la Protecció dels
Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
74- Tribunal Europeu de Drets Humans,
“Dudgeon versus Regne Unit”
75- UE, Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de noviembre de 2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación

76- UE, Carta Europea dels Drets Fonamentals
de la Unió Europea
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77- UE, Reglament 343/2003

cional en el marc de la Convenció de Ginebra de 1951 i del seu Protocol de 1967, és recomanable analitzar els
condicionants que es requereixen per tal que es doni aquesta protecció en els diversos estats europeus, en particular
aquells que conformen la UE. El primer que s’ha de tenir en compte és que en l’actualitat s’està en ple procés de construcció d’un Sistema Europeu Comú d’Asil. Com a marc normatiu s’ha de partir del Reglament 343/200377, del 18
de febrer – conegut com Reglament de Dublín -, que regula quin estat és el responsable de l’estudi de la sol·licitud de
protecció internacional. A la pràctica l’aplicació d’aquesta normativa comporta que, la majoria de les vegades, les
persones refugiades han de realitzar el seu procediment de protecció internacional al primer país amb el que hagin
tingut contacte, tant sigui per què van arribar primer aquell destí, o per què tenien un visat d’entrada per aquell país,
o bé per què en fossin residents.
Aquesta realitat implica no només que a les persones refugiades no se’ls permet escollir el seu país de destí dins de
l’àrea Schengen (països de la Unió Europea més Islàndia, Liechstenstein, Noruega i Suïssa), sent a vegades retornats
un cop els funcionaris se n’adonen d’aquesta incidència administrativa, encara que ja s’hagi iniciat un procés d’integració, que es compti amb vincles en el país desitjat per realitzar la seva sol·licitud, o que el procediment i el tracte
a les persones refugiades en aquest primer país sigui molt rígid. Malgrat l’existència de l’anomenada “clàusula de
sobirania” del Reglament Dublín, que permet als estats estudiar les peticions presentades al seu territori tan si els hi
correspon com si no, aquesta normalment no s’aplica.

78- UE, Directives i informació addicional

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, en l’actualitat la UE es troba immersa en un procés de canvi cap a la creació
d’un sistema únic d’asil a Europa. Els àmbits de regulació principals són l’acollida amb la Directiva 2003/09, el procediment a aplicar per a concedir i retirar l’estatut de refugiat Directiva 2005/85, els requisits per al reconeixement
de l’estatut de Refugiat, regulat per la Directiva 2004/83, recentment actualitzat en la Directiva 2011/9578.
Tot i aquest procés d’harmonització, la realitat és que ara per ara els estats europeus presenten importants diferències
a l’hora d’interpretar i aplicar la Convenció de Ginebra, tant en l’accés al procediment, en el procediment per se així
com en les polítiques d’acollida de les persones refugiades en els diferents països de la UE. Per aquest motiu, la sol·licitud de la persona i el procés posterior pot variar en funció del país en el que es sol·licita la Protecció Internacional.

4.3. L’acollida: avenços i reptes
El Sistema Comú d’Asil Europeu preveu que els Estats membres són els responsables d’acollir a les persones refugiades. Aquesta acollida no té en compte almenys de manera sistemàtica l’orientació sexual ni la identitat de gènere dels
sol·licitants, i això pot plantejar conflictes.
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Les persones LGBTI que busquen la protecció dels Estats europeus han de conviure generalment durant el procés d’asil

amb altres sol·licitants que molt sovint són LGBTIfòbics. Aquest fet genera una tensió, que a més pot derivar en discriminació i, en casos extrems, fins i tot en agressions.
En aquest sentit, hi ha un exemple d’una pràctica força interessant a Alemanya, a Berlín. L’organització Schwulenberatung va ser notícia al començament del 2016 per l’anunci de l’obertura del primer centre per a sol·licitants d’asil
LGBTI d’Europa. Aquest petit centre, que a mitjans del mateix any ja té llista d’espera, ofereix un espai lliure de discriminació en el que les persones puguin sentir-se segures i prendre contacte a poc a poc amb la societat en la qual
s’han d’inserir.
Aquest centre, però, també té les seves limitacions. Les poques places fan que molts sol·licitants encara estiguin en la
mateixa situació, exclosos de la protecció contra la discriminació que molts busquen a Europa. I Schwulenberatung
també apunta que els costa trobar el personal necessari per a aquest centre i que els treballadors coneguin el col·lectiu
LGBTI.
Perquè també el personal que atén a aquestes persones ha d’estar format, cosa que no sempre és així. Molt sovint els
treballadors amb contacte amb sol·licitants LGBTI no tenen consciència de les problemàtiques específiques d’aquest
col·lectiu i de les implicacions que moltes expressions i actituds normalitzades a les nostres societats poden tenir sobre
ells.
Un altre punt conflictiu dels centres d’acollida per a persones LGBTI és que l’agrupació d’elles en un espai especial
crea una segregació que fa més difícil la seva adaptació al nou context en què viuen i pot continuar estigmatitzant
als integrants del col·lectiu.
Llavors, l’acollida de sol·licitants d’asil LGBTI als Estats de la Unió Europea encara té molts reptes que ha de superar.
Els principals són79:
• Repensar el sistema d’asil de manera que els sol·licitants no pateixin discriminació ni siguin estigmatitzats ni apartats
de la societat.

79- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
ACATHI, Fundació Acsar: El dret d’asil per
motius d’orientació sexual i identitat de gènere,
pag. 9

• La recerca d’espais segurs per a persones LGBTI durant el procés d’acollida.
• Que el personal dels centres i que treballa amb refugiats tingui la formació adequada per a tractar amb persones
LGBTI i estiguin preparats per a intervenir en els conflictes derivats de la seva presència al centre i de la LGBTIfòbia
que es puguin trobar.
• L’establiment de protocols formals per evitar casos d’assetjament o abús als centres.
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5. Bones pràctiques en el reconeixement de l’estatut de refugiat
per motius d’orientació sexual i identitat de gènere
En aquest punt exposarem un seguit de bones pràctiques respecte a la possibilitat que les persones perseguides per
la seva orientació sexual i identitat de gènere siguin reconegudes com a refugiades.

80- Ward V Canada (Attorney General) 1993
2SCR 689, 731 (Can SC), on el tribunal defineix
com a pertanyents a un determinat grup social
als “grups de caràcter innat o immutable, als que
s’associen voluntàriament per raons tan fonamentals
per la seva dignitat humana que no haurien de ser
forçats a abandonar la seva associació i als formats
voluntàriament, però inalterables degut a la seva
permanència històrica”. El tribunal assenyala, a
més, que aquesta llista no és exhaustiva.
81- Immigration Equality, Immigration Equality
Asylum Manual
82- IPS, REFUGIADOS-AUSTRALIA: Mejor trato no
borra preocupaciones El País, Australia no será tu
hogar
83- GayLawNet, New Zealand

Al Canadà, tot i que no es defineix en la seva llei d’asil allò que constitueix un grup social determinat, la seva jurisprudència ha interpretat que aquelles persones que són perseguides per la seva orientació sexual podran ser incloses
en aquesta definició80.
Als Estats Units no es recull expressament la condició de refugiat a les persones LGBTI perseguides per orientació sexual i identitat de gènere, però hi ha hagut casos on els tribunals sí que ho han reconegut. Amb l’objectiu de facilitar
i homogeneïtzar el procediment de sol·licitud d’asil per aquests col·lectius, el Servei de Migracions i Ciutadania va
editar una guia amb protocols específics per les persones LGBTI81.
Austràlia també segueix la construcció jurisprudencial acollint-se a la definició de “grup social determinat”. La possibilitat de que pugui ser tinguda en compte la persecució patida per motius d’orientació i/o identitat sexual, no exonera
que aquests col·lectiu hagin de patir les mateixes condicions que la resta de sol·licitants d’asil al país, caracteritzada
per centres de detenció per a persones refugiades on poden restar llargs períodes de temps en males condicions82.
Nova Zelanda segueix la mateixa trajectòria, i els col·lectius LGBTI estan en el llistat de grups socials determinats
susceptibles de rebre protecció internacional83.
Sud Àfrica és el país pioner a l’Àfrica en el reconeixement d’aquests drets. La seva llei d’asil de l’any 2000 recull
específicament la possibilitat de demanar asil per qüestions relatives a l’orientació sexual i identitat de gènere de la
persona sol·licitant. Malgrat aquesta normativa favorable, moltes de les persones refugiades que arriben a Sud Àfrica
han de fer front a situacions de discriminació i precarietat per la manca de polítiques d’acollida i recursos socials que
pateix el país.
Pel que fa a Europa, malgrat la voluntat d’equiparar la legislació a tot el territori, ens trobem amb significatives diferències en funció del país. La majoria de països, però, basa el reconeixement de la protecció internacional de les
persones LGBTI en la pertinença a un “determinat grup social”.
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A Alemanya es reconeix de manera explícita l’orientació sexual al ser considerada característica immutable, però
perquè a la persona se li concedeixi l’asil no només el país ha de penalitzar l’homosexualitat, sinó que les penes han
de ser extremadament severes i irracionals. De fet, les autoritats alemanyes van negar l’asil a un home gai i una dona

lesbiana, tots dos d’Uganda per considerar que la protecció del seu Govern és correcte. Uganda és un dels països
més homòfobes d’Àfrica i tots dos havien patit abusos al seu país84.
Itàlia segueix la mateixa línia argumentativa, però encara més restrictiva, demanant que la prohibició s’estengui a mantenir
relacions de manera privada; el que vol dir que encara que visqui la seva homosexualitat de manera secreta, la seva vida
estigui en perill. Només es poden beneficiar de l’extensió familiar aquelles parelles que estiguin casades al país d’origen.

84- ILGA Europe, Annual Review of the Human
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex People in Europe 2016, pág. 77

França inclou els refugiats LGBTI entre els grups susceptibles d’acollir-se a la protecció internacional. A països socialment conservadors, la desaprovació social de l’homosexualitat i la discriminació dels col·lectius LGBTI pot garantir
l’asil, encara que aquesta no estigui criminalitzada al país. França també reconeix explícitament que els transsexuals
formen un grup social específic per sol·licitar asil.
Malgrat comptar amb aquesta legislació tan inclusiva, el país utilitza el llistat anomenat de països segurs, pel que els
provinents d’aquests països poden ser deportats a aquests, encara que s’hagi iniciat el procediment d’asil.
Al Regne Unit, el Ministeri de l’Interior va treure el 2014 una guia per aclarir com tractar els casos d’asil LGBTI. La
situació, però, no ha millorat gaire i una dona lesbiana original de Nigèria no va rebre asil en primera instància per
tenir fills i finalment per “haver-hi creat la seva sexualitat amb el propòsit d’aconseguir l’asil”. A més a més, els grups
parlamentaris pels refugiats i la migració han denunciat que les persones LGBTI pateixen bullying, assetjament i abusos
als Centres de Detenció85.
A Suècia, la persecució per orientació sexual és reconeguda de manera explícita a la legislació. A més a més, una
organització que vetlla pels drets de les persones LGBTI, la RFSL, assessora els membres del Departament d’immigració suec en l’atenció a les persones sol·licitants d’asil per aquest motiu, i està present als centres de refugiats. Malgrat
això, també denuncia casos de deportacions de refugiats als seus països d’origen sense tenir en compte la persecució
que poden patir. Les parelles del mateix sexe poden ser considerades com familiars del refugiat, i beneficiar-se de
l’extensió familiar. Els últims canvis, però, poden suposar traves per als sol·licitants d’asil, com el fet que des de gener
del 2016 tots hagin de tenir documents legals per a acreditar la seva identitat86.
Tant a Bèlgica com a Holanda es reconeix de manera específica la persecució per motius d’orientació i/o identitat
sexual com a supòsit per la sol·licitud d’asil. A tots dos països compten amb personal específic per revisar les peticions
de les persones del col·lectiu LGBT. A més a més, a partir de l’1 d’agost de 2016, els centres d’Holanda comptaran
també amb assessorament específic per a persones LGBTI87.
A la resta dels estats membres de la Unió Europea, considerant també als nous estats Membres, no hi ha mesures
legals específiques. Hi ha alguns, però, que comencen a acceptar sol·licituds per aquest motiu. És el cas de Bulgària,
que al desembre del 2015 va acceptar el seu primer refugiat per motius d’orientació sexual: un home iraquià88.

85- ILGA Europe, Annual Review of the Human
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex People in Europe 2016, pág. 172

86- ILGA Europe, Annual Review of the Human
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex People in Europe 2016, pág. 158

87- Liberties.eu, Países Bajos ofrecerá
asesoramiento específico para refugiados LGBT

88- ILGA Europe, Annual Review of the Human
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex People in Europe 2016, pág. 51

61

62

6
La situació
de la protecció
internacional a
l’Estat espanyol

63

6. La situació de la protecció internacional a l’Estat espanyol
L’Estat espanyol es va adherir a la Convenció de Ginebra del 1951 i al Protocol de Nova York de 1967, el 22
de juliol del 1978. La primera norma que va donar compliment a la previsió constitucional de l’Art. 13.4 sobre
el dret d’asil va ser la llei 5/1984, reguladora del dret d’asil i la condició de refugiat, amb les corresponents
modificacions posteriors. La llei actualment en vigor és la llei reguladora del dret d’asil i la condició de refugiat
i de la protecció subsidiària 12/2009 del 30 d’octubre. En aquesta es reconeix com a definició de refugiat
allò que estableix la Convenció de Ginebra i es transposa la directiva de la Unió Europea en matèria d’asil
2005/85/CE.
Encara no s’ha aprovat un reglament per a la Llei 12/2009, amb la inseguretat jurídica que implica per al procediment, per a les persones sol·licitants de protecció internacional, les persones refugiades i els seus familiars.
Pel que fa al reconeixement de les persecucions per orientació sexual i identitat de gènere, cal remarcar que ha estat
un dels països capdavanters en la qüestió. La Llei 12/2009 reconeix en l’article 3 el gènere com a motiu de persecució, i a l’article 7 de manera explícita a les sol·licituds per motius d’orientació sexual i identitat de gènere, vinculant-lo
a la situació imperant en el país d’origen.
Malauradament es desconeixen el nombre de casos de sol·licituds d’asil presentades a l’Estat espanyol per aquest
motiu, ja que l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR) no ofereix dades sobre motius de persecució de les sol·licituds d’asil
presentades.
Tot i que en aquest punt la normativa espanyola ha estat força pionera, cal dir que la situació de la institució de la
protecció internacional a casa nostra és força preocupant tal com s’analitzarà a continuació.
89- CEAR, Informe 2016: Las personas refugiadas
en España y Europa

Segons les dades recollides en l’últim informe sobre la situació de les persones refugiades a l’Estat espanyol elaborat
per CEAR89, referents a les dades del 2015, durant aquell any es va assolir un màxim històric, amb 14.780 sol·licituds. Això suposa un increment de més del 150 per cent respecte al 2014.
Malauradament, aquest creixement no es deu a polítiques de millora de l’accés al dret d’asil a l’Estat espanyol, sinó
en un context de crisi humanitària global que ha comportat el desplaçament forçat d’uns 60 milions de persones a
tot el món. Milers d’aquests desplaçats estan venint cap a Europa, però milions romanen als seus països d’origen o
busquen refugi a un país veí, sovint empobrit, que no pot donar-los asil de manera adequada.
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Però les quantitats de sol·licitants que es registren a l’Estat espanyol són molt inferiors a les que es poden veure en
altres països europeus, al voltant d’un 1% de les que s’han fet a la Unió Europea, el que posa de manifest les grans

dificultats per accedir al procediment d’asil a l’Estat espanyol. Les polítiques de control de fronteres s’han consolidat i
han convertit a l’Estat espanyol en una fortalesa indiferent a la violació dels drets humans.
Alhora, s’evidencia l’ús del procediment d’asil en si mateix com a política de control de fronteres doncs aquest fa
difícil que les persones puguin accedir a la protecció internacional.
Aquest ús es fa palès en l’absència de vies segures per accedir a la protecció internacional (absència de procediment en ambaixades, política de reassentament de persones refugiades molt reduïda), i en la diferenciació entre el
procediment d’asil a territori i a la frontera. En aquest darrer cas existeixen requisits d’admissió a tràmit més exigents
i un termini de resolució més urgent.
Paral·lelament, existeixen altres obstacles per accedir al procediment d’asil en frontera com la inexistència d’un procediment d’identificació de perfils susceptibles de protecció internacional, l’absència de dependències adequades,
l’escassa preparació del personal funcionari que treballa en aquests llocs, les dificultats d’accés de les ONG especialitzades als llocs de detenció d’aquestes persones, o la manca d’intèrprets adequats.
Cal recordar també que, amb l’aprovació de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana al 2015, més
coneguda com a “Llei Mordassa”, el Govern espanyol ha regularitzat les “devolucions en calent”, prohibides pel
Conveni Europeu dels Drets Humans; la qual cosa suposa un límit a l’accés a la protecció internacional.

6.1. Obstacles a la protecció internacional per orientació sexual i/o identitat de gènere
a l’Estat espanyol
L’ordenament de l’Estat espanyol, com dèiem abans, en virtut de la llei 12/2009, recull la possibilitat de demanar
asil per orientació sexual i/o identitat de gènere.
En la presa de decisions a l’hora de determinar si un sol·licitant mereix o no l’accés al dret d’asil té molt de pes el fet
que l’homosexualitat o la transsexualitat estigui criminalitzada al seu país, i molt sovint sol·licituds de persones provinents de països on aquestes pràctiques no són il·legals són rebutjades, encara que existeixi un perill veritable per a
ells per part de la seva societat natal.
La importància de la penalització de l’homosexualitat o la transsexualitat es deu també en part a la poca informació dels països d’origen que es té a les institucions espanyoles i europees. Mancança que no s’ha volgut pal·liar
i que podria ajudar a que la presa de decisions fos més realista i justa. La manca d’utilització de la informació
disponible sobre els països d’origen (COI: Country of Origin Information) afecta també al reconeixement de l’estatut
de refugiat.
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També podem trobar Estats que no persegueixen legalment a les persones LGBTI, però socialment hi existeix una forta
discriminació.
Igualment, a l’Estat espanyol s’aplica una lògica contrària a la Convenció de Ginebra, a la normativa europea en
matèria d’asil i a les directrius de l’ACNUR i que suposa una vulneració del dret a viure lliurement en funció de la
preferència sexual i de la identitat de gènere. Aquesta és la coneguda com a “criteri de discreció”.
Aquest criteri de discreció estableix que si la persona pot viure de manera segura al seu país sense revelar la seva condició sexual o identitat de gènere aquesta no pateix una persecució dintre de la definició de protecció internacional.
Aquestes pràctiques, contraries als drets sexuals dels sol·licitants, reforcen a més les actituds LGBTIfòbiques dels països
d’origen, ja que obliguen a les persones LGBTI a adaptar-se a aquest entorn, i fa que si tornen al seu país, hagin de
viure amb la por que la seva sexualitat sigui descoberta. Especialment greu és el cas de les persones bisexuals, que
es veuen fortament discriminades d’aquesta forma sota la idea que poden ocultar la seva preferència més fàcilment
que els homosexuals. Aquest criteri atempta a la dignitat de les persones, ja que l’orientació sexual i/o la identitat de
gènere són considerades característiques innates i immutables.
Un altre punt important en la determinació del mereixement del sol·licitant de l’accés al dret d’asil és la credibilitat de
la seva història. En aquest punt, les autoritats es poden veure influenciades pels estereotips i poden no comprendre
les reaccions dels entrevistats, que potser oculten la seva orientació o identitat de gènere en part del procediment per
desconeixement del procés o per por. També, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sancionat que els Estats
no poden incloure preguntes sobre les pràctiques sexuals del sol·licitant a les entrevistes.
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7. Conclusions i recomanacions
Al llarg de l’informe s’han exposat algunes conclusions. Volem realitzar un exercici de síntesi, i concretar-les de la
següent manera:
• La discriminació per orientació sexual i identitat de gènere és una realitat que es dóna en tots els països del món
sense excepció, tot i que òbviament variarà la seva intensitat depenent del país.
• Es produeixen situacions de persecució molt greus en països dels cinc continents, independentment de la religió imperant.
• Les persecucions per causa d’orientació sexual i identitat de gènere entren dintre de les persecucions del marc de
la Convenció de Ginebra i són susceptibles de rebre protecció internacional.
• Els sol·licitants de protecció internacional tenen dret a viure en la societat tal i com són, no han d’amagar la seva
orientació i/o identitat sexual.
• En general, es pot considerar que a priori, en els països de l’anomenat primer món, es reconeix la persecució per
orientació sexual i identitat de gènere explícita o implícitament, com a motiu per rebre protecció internacional.
• El fet que en un país determinat es trobin legalitzades les relacions homosexuals, no significa que les persones LBGTI
no puguin patir greus violacions dels seus drets fonamentals. En la mateixa línia, que hi hagin lleis per protegir a les
persones trans no garanteix ni la seva seguretat ni la seva llibertat.
Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat considerem oportú realitzar les següents recomanacions:
• És important que des de l’àmbit de les Nacions Unides es faci una crida a tots els països per eliminar qualsevol tipus
de discriminació citant expressament la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. S’ha de demanar
l’assumpció del Principis de Yogyakarta a tots els països.
• S’han d’eliminar certs obstacles que impedeixen que moltes sol·licituds de protecció internacional puguin dur-se a
terme, així com tenir personal especialitzat a les administracions pertinents per tractar les especificitats que tenen
les peticions de protecció internacional per motius d’orientació sexual i identitat de gènere pel que fa al tracte amb
els sol·licitants d’asil
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Finalment, per tal d’enfortir la Institució d’Asil a l’estat espanyol i complir així les responsabilitats adquirides en els tractats internacionals i, tenint en compte que estem pendents que s’aprovi el nou Reglament de la Llei d’Asil, recomanem:

• La urgent necessitat de que s’aprovi el Reglament de la llei l’asil, aquesta establia un termini de sis mesos des de la
seva publicació al novembre 2009, i encara no s’ha aprovat. Aquest davant de les dificultats d’accedir al procediment d’asil, fruit de les polítiques de tancament de fronteres i de control de fluxos migratoris, i del descens en el
percentatge de persones que reben protecció internacional:
- Permetre tramitar les sol·licituds d’asil en els països de nacionalitat dels interessats com fan nombrosos Estats signants de la Convenció de Ginebra.
- Ampliar la figura existent a la nostra legislació de Visat per raons humanitàries per acollir a les persones necessitades de protecció internacional.
- Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent, i assumir un compromís anual amb els programes de reassentament de refugiats d’ACNUR, per contribuir a la repartició de l’atenció d’aquest col·lectiu.
- Retornar a l’anterior procediment de sol·licituds d’asil de frontera amb el fi de que els refugiats hagin de córrer el
menor risc possible.
• No excloure de la Protecció Internacional als ciutadans d’altres països membres de la UE de la possibilitat de demanar asil a l’estat espanyol, tenint en compte les possibles violacions de Drets Humans que poden patir en el seu
país d’origen, com les comentades en aquesta publicació.
• Formar a tots aquells representants de les autoritats o altres professionals que tenen contacte amb població nouvinguda i/o susceptible de ser possibles sol·licitants en la legislació d’asil, i el seu procediment. Incloent assessorament
específic en matèria de persecució per orientació i/o identitat sexual.
Finalment, i de competència catalana considerem que:
• Caldria exigir a l’estat espanyol que marqui quotes de reassentament de persones refugiades, i sol·licitar un nombre
determinat anual per oferir-los protecció internacional a Catalunya.
• Establir un Pla d’Acollida que faciliti la inclusió de les persones refugiades residents a Catalunya, intentant implicar
al conjunt de la societat en aquesta tasca, afavorint així la cohesió social i un major respecte vers els Drets Humans.
• En agraïment als països que van acollir als nostres refugiats, caldria crear un dispositiu d’acollida temporal per
víctimes de persecucions LBGTI o per altres motius, per tal que alhora que oferim protecció, els donem l’oportunitat
de denunciar les situacions que aquest col·lectiu pateixen en el país d’origen.
• Defensar que les persones que han patit persecucions LGBTI són mereixedores de protecció internacional i per tant,
de la protecció com a refugiades.
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