Respekter skeive flyktningers rett til familiegjenforening
I dag møter skeive flyktninger som ønsker å bli gjenforent med sine partnere i Norge en
mye vanskeligere situasjon enn heterofile flyktninger som ønsker det samme. Årsaken er
at flyktninger som kan vise at de er gift eller har vært samboere i minst to år ikke
trenger å oppfylle det såkalte underholdskravet som stilles av norske myndigheter.
Dette medfører at skeive flyktninger er avhengig av å ha en inntekt på minst 305 200
kroner i året før de kan få innvilget familieinnvandring med partnere utenfor Norge.
Stadig flere personer velger å søke om beskyttelse i Norge på bakgrunn av deres
seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Felles for disse personene er at de kommer
fra land hvor det å bli avslørt som lesbisk, homofil, bifil eller transperson er synonymt
med overgrep, vold og i verste fall drap. Mange av disse flyktningene etterlater en
kjæreste eller partner i hjemlandet, ofte i vanskelige situasjoner.
I utgangspunktet har flyktninger som kommer til Norge en rett til å bli gjenforent med
familie i hjemlandet sitt. Denne retten omfatter ektefeller og samboere. For seksuelle
minoriteter og kjønnsminoriteter som har flyktet fra sine hjemland vil imidlertid det å
inngå et samkjønnet ekteskap eller partnerskap reelt sett være en umulighet. For de
aller fleste vil også det å dokumentere at man har levd i et samboerskap i minst to år
ikke la seg gjøre, selv om forholdet til partneren i hjemlandet har bestått i lang tid.
Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom for en stund tilbake siden fram til at
utlendingsmyndighetenes praksis i slike saker ikke kan anses for å utgjøre
diskriminering. Avgjørelsen er begrunnet i at utlendingsmyndighetene kan gjøre unntak
fra underholdskravet dersom ”særlige sterke menneskelige hensyn tilsier det”. SVs lhbtnettverk mener det er uholdbart at lhbt-flyktninger henvises til en snever
unntaksbestemmelse som det er usikkert hvordan vil brukes i praksis. I tillegg gjør
dagens situasjon det svært vanskelig for skeive flyktninger å vite om de har mulighet til
å bli gjenforent med sine partnere.
Konsekvensen av dagens regelverk vil dermed kunne være at skeive flyktninger ser seg
nødt å jobbe i mange år for å oppfylle dagens krav til inntekt. Dette medfører både at
skeive familier splittes og at partnere til flyktninger som har fått beskyttelse i Norge på
grunn av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet må bli værende i lengre tid i
vanskelige og potensielt farlige situasjoner.
Retten til å være sammen med familien sin er en grunnleggende menneskerettighet som
alle mennesker har krav på, uavhengig av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
Dagens regelverk må dermed endres slik at også seksuelle minoriteter og
kjønnsminoriteter som har fått flyktningstatus i Norge har mulighet til å bli gjenforent
med sine familiemedlemmer, på lik linje med andre.
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At UDI og UNE instrueres om at skeive asylsøkere som ikke har kunnet inngå
ekteskap eller partnerskap eller dokumentere samboerskap i minst 2 år i
hjemlandet skal anses som «sterke menneskelige hensyn
At utlendingsforskriften endres slik at skeive flyktninger kan fritas fra
underholdningskravet selv om de ikke er gift eller har inngått partnerskap eller
kan dokumentere samboerskap i 2 år
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