Bergen, 8. desember 2016

Høringsuttalelse til Regnbuebyen Bergen
OPENtransformation viser til høring av Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og
seksualitetsmangfold, og gir med dette høringsuttalelse til planen slik den
foreligger. Vi vil spesielt kommentere tiltak 22-23 om LHBTI-asylsøkere med
uavklart asylsak og flyktninger som er spesielt utsatt på grunn av sin seksuelle
orientering, kjønnsidentitet eller -uttrykk.
Vi stiller oss svært positive til planens tiltak 22, der det går fram at Bergen
kommune åpner for alternativ mottaksplassering av LHBTI-asylsøkere som venter
på vedtak i sine asylsaker. Vi oppfatter dette som at Bergen selv ønsker å være
vertskommune for slik alternativ mottaksplassering. Dette ser vi som gunstig, da en
stor bykommune som Bergen vil kunne tilby større skjerming og anonymitet
samtidig som det finnes nettverk og miljø som kan være til støtte. Sammen kan
dette gi LHBTI-personer en plattform for å leve i relativ åpenhet.
Asylsøkere er både utsatte og ressurssterke. Ett og samme menneske kan leve med
store belastninger og likevel ha mestringsressurser som det er viktig å anerkjenne
og ta vare på. En viktig fordel med alternativ mottaksplassering er at det gir den
enkelte bedre mulighet for å ta vare på og videreutvikle disse ressursene framfor å
bli brutt ned i ventetiden. Alternativ mottaksplassering kan gi større autonomi,
bedre muligheter for privatliv, mer kontakt med naboer og tilhørighet i nærmiljøet.
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LHBTI-personer er blant dem som vil kunne ha særskilt nytte av alternativ
mottaksplassering. Tiltaket er heller ikke stigmatiserende, og har dermed klare
fortrinn framfor egne mottak for en bestemt gruppe.
Når det gjelder planens tiltak 23 om bosetting av utsatte flyktninger som er LHBTI,
tror vi økt bruk av alternativ mottaksplassering i ankomst- og ventefasen også vil
berede grunnen for vellykket selvbosetting eller bosetting senere. Lokal tilknytning
og nettverk kan fremme inkludering og integrering. Tiltak 22 vil altså indirekte bidra
til bedre tiltak også i bosettingsfasen.
Vi vil også nevne at OPENtransformation har høstet gode erfaringer med alternativ
mottaksplassering gjennom et avgrenset pilotprosjekt. Vi stiller oss til disposisjon
om dere vil ha innspill til prosessen.
Kontakt oss gjerne på opentransformation@gmail.com!
Med vennlig hilsen
Åsne Hagen
for OPENtransformation
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