
Den unge flyktningen bosettes,
-hva nå?



Ali og Mustafa,

-og to viktige handlingsplaner.
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Ali

• Overføringsflyktning

• 22 år

• 5 år i leir

• Psykiske utfordringer

• Kjæreste i uttakslandet
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«I vår kultur i Syria er det slik at kriminelle vet at homofile ikke har noen status eller troverdighet hos 
politiet. Jeg var derfor redd for å anmelde saken. Så skjedde noe enda verre, han fortalte min familie om 
min legning og jeg ble utstøtt.» 

«Ali»
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Ble truet på livet

Da han kom til byen han nå bor i, ble han meldt opp på norskkurs, men holdt seg i til andre arabisktalende. 
Men han følte ikke at han fikk leve livet blant annet fordi han ikke kunne være åpen om sin homofile 
legning. 

- Jeg mistrivdes med livet mitt. Jeg følte ikke jeg kunne være den jeg egentlig var. Situasjonen forverret 
seg da en mann i det arabisktalende miljøet spredte rykter om at jeg var homofil. Det var en tolk som 
fortalte dette, og de vet jo alt om livene våre, sier «Ali». 
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Straffen for homofili i IS regulerte områder i Syria og Irak.
Foran et folkehav dytter maskerte IS-soldater to menn utfor taket på en høy bygning. 
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Mustafa

• Asylsøker med innvilget opphold

• 17 år

• Bosatt i bofelleskap

• Har stor økonomisk gjeld etter flukten
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Mustafa om å leve i Norge med sin legning.

«- Jeg er veldig skeptisk til å være åpent homofil og muslim. Det er en forferdelig følelse å føle at jeg må 
være på flukt i et fritt land. Jeg lever i konstant frykt. Da jeg bodde i Syria var dette en hverdagslig følelse, 
men det blir verre av å se hvordan alle andre nyter friheten her i Norge»

(Mustafa)
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Tiltak rettet mot Lhbti-personer med 
innvandrerbakgrunn.

32. Regjeringen vil på egnet tidspunkt vurdere om det kan være hensiktsmessig å prioritere lhbti-
personer som en av flere prioriterte grupper ved uttak av kvoteflyktninger. 

33. Heve kompetansen på lhbti- feltet blant intervjuere i asylsøknadsprosessen. 
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Tiltak rettet mot Lhbti-personer med 
innvandrerbakgrunn, forts.

34a. Identifisere og heve kompetansen til utvalgte asylmottak om kjønnsmangfold, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Produsere veileder og kompetansehevingsprogram for asylmottak. 

b. Utrede hva som skal til for at lhbti-personer opplever asylmottak som trygge, og gjennomføre 
aktuelle tiltak for lhbti-personer mens de er i asylmottak. Iverksetteinformasjonsarbeid rettet mot hele 
gruppen asylsøkere. 

c. I samband med tiltaket om å heve kompetansen ved asylmottak, vil Bufdir vurdere å utvikle et 
kompetansehevingsprogram rettet mot ansatte i omsorgssentre som jobber med enslige mindreårige 
asylsøkere (EMA) under 15 år. 
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Tiltak rettet mot Lhbti-personer med 
innvandrerbakgrunn, forts.

35. IMDi skal ved bosetting ta hensyn til de spesielle utfordringene lhbti-flyktninger kan stå overfor. 

36. Mer informasjon om lhbti i introduksjonsordningen og i undervisning i samfunnskunnskap og 
skolering av programrådgivere i kommuner. 

37. Bedre opplæring av- og informasjon til minoritetsrådgivere, de ansatte ved bo- og støttetilbudet for 
ungdom over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, vold eller begrensinger i sin frihet og de som 
jobber med nettstedet ung.no. 
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Tiltak rettet mot Lhbti-personer med 
innvandrerbakgrunn, forts.

38a. Lhbti-temaer tas opp i forbindelse med den årlige integreringskonferansen mellom myndighetene 
og innvandrerorganisasjonene, og de forberedende regionale innspillsmøtene. 

b. Legge til rette for holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrer-befolkningen om lhbti-personer, 
blant annet gjennom samarbeid med organisasjonene Skeiv Verden og SEIF. 
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Omar (20) fra Syria drømte om fritt liv som homofil –
ble forfulgt av andre flyktninger.
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«LHBT-ungdom skal oppleve en skole, en fritid og en hverdag 
uten risiko for mobbing og vold»

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensninger av unges frihet(2013-2016)
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Hvordan følger vi opp vårt ansvar?

Diskuter med sidepersonen din følgende punkter:

• På hvilke områder er handlingsplanene fulgt opp i min organisasjon/arbeidsplass.

• På hvilke områder kan dette forbedres i min organisasjon/arbeidsplass.
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