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“Ik  heb  altijd  geweten  dat  er  in  mijn  geboorteland,  Rusland,  veel             
censuur  wordt  opgelegd  aan  de  bevolking.  Ik  was  daar  actief  als             
LHBTI+  activist.  Nadat  ik  in  problemen  kwam  met  de  Russische            
overheid,  vluchtte  ik  met  een  visum  naar  Nederland.  Het  asielproces            
duurde  drie  jaar,  waarbij  ik  meerdere  rechtszaken  moest  aanspannen           
tegen  de  IND,  omdat  er  andere  antwoorden  werden  getoond  dan  ik             
tijdens  de  interviews  gaf.  Na  enkele  weerleggingen  maakte  de  IND  in             
de  laatste  rechtszaak  bekend  dat  ze  ongelijk  hadden.  Eerst  gaven  ze             
een  negatief  advies,  omdat  Moskou  ‘veilig’  zou  zijn,  maar  ik  maakte             
duidelijk   dat   ik   voor   mijn   werk   ook   op   onveilige   plekken   moet   zijn.   

De  gesprekken,  de  psychologische  druk,  het  kleineren,  het          
kwetsbaar  maken,  zijn  te  gefocust  om  je  naar  je  eigen  land  terug  te               
sturen.  Het  is  bijna  alsof  ze  er  gelukkig  van  worden.  LHBTI-             
asielzoekers  in  Nederland  lijden  onder  een  homofoob  systeem.  De  IND            
kijkt  naar  mensen  en  zegt,  “ nee,  je  bent  geen  homo,  je  bent  hetero  en                
je  moet  terug  naar  je  eigen  land. ”  Antwoorden  worden  anders            
opgeschreven  door  IND-  medewerkers.  Tijdens  één  van  de  interviews           
keek  de  medewerker  me  apart  aan  en  zei  die,  “ als  ik  naar  je  kijk,  vind                
ik  je  te  mannelijk  voor  een  homoseksueel. ”  Waarop  ik  antwoordde,            
“ Sorry,   maar   is   daar   een   norm   of   standaard   voor?! ”   

Tijdens  mijn  eerste  avond  in  een  asielzoekerscentrum  in  Ter           
Apel,  waren  er  een  paar  flink  homofobische  immigranten  uit  Syrië.            
Eentje  sprak  toevallig  Russisch  en  hij  zei  tegen  mij:   “jij  bent  homo!  Jij               
gaat  vannacht  overlijden.”  Ik  voelde  me  heel  erg  bedreigd,  maar  toen  ik              
het  melde  bij  één  van  de  medewerkers  noteerde  ze  dat  ik  agressief              
zou  zijn  tegen  anderen.  Zo  kwam  deze  man  ermee  weg  en  kreeg  hij               
een  paar  dagen  later  een  positief  besluit.  Organisaties  en  individuen            
zoals  Sandro  Kortekaas  van  LGBTQ+  Asylum  Support,  COC         
Nederland,  Pride  Amsterdam,  GroenLinks,  D66  hebben  mij  enorm          
geholpen,  maar  dat  zijn  allemaal  partijen  van  buitenaf  en  niet  de  IND              
zelf.  Ik  heb  nu  eindelijk  een  positief  advies  gekregen  en  een  tijdelijke              
verblijfsvergunning.  De  toekomst  ziet  er  goed  uit  voor  mij,  maar  dat             
neemt   niet   weg   dat   ik   een   vreselijke   ervaring   heb   gehad.”   


