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1. Introdução e Carta aos Delegades 

Se vou levar uma vida boa, vai ser uma vida vivida com outros, uma vida que não é                  

uma vida sem esses outros [...] (BUTLER, 2018). 

O que a filósofa Judith Butler chama de “vida boa” vai muito além da mera concepção                

de uma vida confortável e sem estresses, como a maioria das pessoas pensa. Para ela, vida boa                 

seria a garantia universal de que todos, sem exceção, possam ter direito a uma vida digna; que                 

nenhum indivíduo faleça na fila de um hospital ou esperando por medicamentos; que             

nenhuma pessoa sofra com o frio e com a fome por não ter onde morar ou o que comer; e que,                     

ainda, ninguém precise esconder quem é ou quem ama para conseguir (sobre)viver em             

sociedade. 

Não é, no entanto, o que ocorre em parte majoritária dos países: para pessoas              

LGBTIQ+ , há uma série de barreiras e preconceitos que sofrem tanto da população quanto              1

das instituições públicas/governo. Perseguições, dificuldades ou proibições de expressar suas          

identidades e sexualidades, violências por parte de policiais, militares e médicos, penalizações            

por envolvimento amoroso/sexual que vão desde multas a encarceramentos e pena de morte,             

censura de ativistas e proibição de associações políticas voltadas a essa população; muitas são              

as dificuldades enfrentadas por indivíduos LGBTIQ+, o que faz com que muitos optem por              

buscar melhores condições de vida em outros países. 

No entanto, várias são as dificuldades enfrentadas por esses indivíduos tanto no            

processo de solicitação de refúgio quanto na integração e inclusão na nova sociedade. Se ser               

um refugiado já é um grande desafio, e se ser LGBTIQ+ também, ser um refugiado LGBTIQ+                

te coloca em uma situação de grande vulnerabilidade social, sendo propenso a muito mais              

violências, sejam elas físicas, psíquicas-mentais ou simbólicas. 

Nesse sentido, nós, diretores da ACNUR, buscamos aqui levantar discussões e avaliar            

essas particularidades pelas quais essa população passa. Mais do que isso, procuramos aqui             

fazer com que es delegades criem empatia com a situação desses indivíduos, entendendo as              2

1 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Interssexuais e Queers (termo que englobaria as diversas expressões              
de gênero e de sexualidade que fogem do binarismo heterossexual e cisgênero). 
2 Termo utilizado para neutralizar a expressão “os delegados”, exercendo caráter político acerca do uso do                
masculino como designador de neutro em termos no plural. Esse termo, no entanto, é de uso subjetivo e não                   
responde à quaisquer normas gramaticais. 
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consequências de determinadas políticas na vida dessas pessoas. Buscamos, por fim, fomentar            

um debate de alto nível a respeito desse tema. 

Salientamos que quaisquer dúvidas, desconfortos e reclamações podem ser faladas a           

quaisquer um dos diretores desse comitê. Estaremos aqui para acolher e ajudar vocês com              

todas as questões e problemas que tiverem, e lembramos que uma equipe de psicólogos está a                

disposição de vocês, caso precisem. 

Finalmente, desejamos que essa experiência seja ótima para todes , e que as discussões             3

desse comitê abram ainda mais a mente de vocês para novas ideias e perspectivas, que               

conscientizem e inspire vocês a lutarem por uma vida mais digna, humana e “boa” para todas,                

todes e todos. 

Nos vemos lá! 

Cleyton Lima 

Daniela Artusi Monteiro 

Lucas Dantas Souza 

Lucas Rocha Alvarenga 

 

  

3 Estratégia semelhante à usada anteriormente. 
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2. História do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados 

 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foi criado em 1950, após a              

Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de auxiliar no retorno de milhões de europeus que               

haviam saído de suas terras devido ao conflito. Ela responde à Assembleia Geral e ao Comitê                

Econômico e Social das Nações Unidas, em especial ao primeiro órgão, que financia suas              

atividades. O Estatuto do Alto Comissariado define o trabalho da agência como apolítico,             

social e humanitário, embora a Guerra Fria dificultasse tal processo (MOREIRA e ROCHA,             

2010).  

O principal documento que baseia o seu trabalho é o Estatuto dos Refugiados, redigido              

em 1951 e inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já garantia o direito               

de solicitação de asilo por pessoas perseguidas em seu país de origem (NAÇÕES UNIDAS,              

1948). Neste estatuto, uma pessoa refugiada é definida como aquela 

Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951             

e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social            

ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode               

ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não                

tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em               

consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não            

quer voltar a ele (ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA          

REFUGIADOS, 1951). 

Essa definição determinava o refúgio como um problema a ser resolvido de forma             

individual, embora poderia também ser vista a partir de grupos, dado o reconhecimento de              

grupo social como razão para o reconhecimento desse status. Ao mesmo tempo, esse conceito              

se limitava quanto ao tempo e a geografia: apenas aqueles que estavam no continente europeu               

(ou se deslocaram dele) até 1951 poderiam ser considerados refugiados. O Alto Comissariado             

dispõe de duas estratégias de atuação: uma preventiva e outra reparadora, ambas buscando             

evitar a violação de Direitos Humanos dentro dos países (ALMEIDA e CUNHA, 2008). Essas              

práticas são aplicáveis até o momento que uma solicitação de refúgio é realizada. Nesse caso,               

o solicitante é denominado buscador de asilo e se torna refugiado apenas quando seu pedido,               

em solo estrangeiro, é aceito. 
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O Estatuto de 1951 acreditava que o fenômeno do refúgio seria algo temporário e              

restrito apenas à Europa, contudo, tal situação se manteve e tornou-se maior ainda: em 1951,               

cerca de 2 milhões de pessoas eram refugiadas, e em 1965 tal cifra alcançou os 5 milhões,                 

localizando-se na Europa e também em outros continentes (UNITED NATIONS HIGH           

COMMISSIONER FOR REFUGEES, 2016). Devido a isso, o Alto Comissariado produziu           

em 1966 um protocolo adicional sobre o Estatuto dos Refugiados. Esse documento visa             

retirar o caráter temporal e espacial do Estatuto, reconhecendo que os deslocados podem ser              

qualquer indivíduo, em qualquer contexto, que sofra perseguição e ameaça por parte do             

Estado. Dessa forma, refugiado não é apenas a pessoa que é desrespeitada pelo Estado, mas               

perseguida pelo mesmo, gerando um cenário que é vital que o indivíduo se desloque para               

outros lugares.  

Esses dois documentos garantem diversos direitos aos refugiados quando reconhecidos          

como tal em outro país. Nesse sentido, eles recebem os mesmos direitos dos nacionais quanto               

ao acesso à Justiça, a associação, ao emprego, a saúde, a educação, a moradia, dentre outras                

liberdades civis. Dentre essas outras liberdades, cabe destacar o Artigo 33 do Estatuto, que              

determina a proibição da devolução de refugiados. Esse artigo aponta que nenhum Estado             

deve retornar refugiados para locais onde sua vida possa ser ameaçada devido a sua raça,               

religião, nacionalidade ou participação em determinado grupo social ou opinião política.  

Até o final de 2018, mais de 70 milhões de pessoas são deslocadas forçadamente ao               

redor do mundo. Dentre esses 70 milhões, 41.3 milhões de pessoas são deslocadas internas ,              4

25.9 milhões de pessoas são refugiadas com direitos reconhecidos e outros 3.5 milhões             

buscam o mesmo reconhecimento. Cabe destacar que metade dessas pessoas são crianças ,            5

que não possuem acesso a direitos básicos como educação e saúde (UNITED NATIONS             

HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, 2019). As razões para o deslocamento destas           

pessoas são diversas: conflitos armados, perseguição política, mudanças climáticas, e          

perseguição devido à orientação sexual. 

 

4 Deslocados internos são pessoas que se deslocam forçadamente, mas não se retiram do seu território nacional,                 
indo para outras regiões do país. 
5 Crianças, de acordo com as Nações Unidas, possuem até 18 anos de idade. 
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3. História dos Refugiados no Direito Internacional  

 Desde o início do século XX, a questão do refúgio se tornou uma preocupação dos               

Estados, mas uma formulação de normas voltadas especialmente para tais indivíduos só foi             

realizada com a Liga das Nações. Nesse contexto, são criados o Alto Comissariado para os               

refugiados da Alemanha, o Alto Comissariado para os refugiados Russos e Armênios            

(MAZZA, 2017). Cabe destacar que tais organizações possuíam um caráter profundamente           

localizado espacialmente, e com um caráter temporário até as razões da criação fossem             

solucionadas. Ao mesmo tempo, o diplomata norueguês Fridtjof Nansen cria um certificado            

de identidade que reconhece um indivíduo como refugiado, o Passaporte Nansen. Esse            

passaporte garantia a aceitação de um refugiado em um outro território, e era emitido pelo               

Escritório Internacional Nansen para os Refugiados, apoiada pela Liga das Nações (Office            

International Nansen pour les Réfugiés, em francês) (ARKIVVERKET RIKSARKIVET OG          

STATSARKIV, 2013). 

 Durante a Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento da Liga das Nações, os             

países aliados cria a Administração das Nações Unidas para Socorro e Reconstrução, visando             

lidar com as vítimas do nazifascismo. Com o final da Guerra, a Organização das Nações               

Unidas é criada tendo os direitos humanos como princípio motivador e base para as ações               

realizadas até a contemporaneidade. Dentro da ONU, é criado em 1946 a Organização             

Internacional dos Refugiados, responsável por lidar com os problemas relativos aos           

refugiados do pós Segunda Guerra e o retorno seguro destes para seus locais de origem               

(MAZZA, 2017). 

 Apenas em 1951 há a criação de uma norma que buscava regularizar a condição              

jurídica dos refugiados, definindo-os e garantindo seus direitos e deveres. Todavia, esse            

documento se limitava em relação ao tempo e espaço: refugiados eram aqueles que estavam              

nessa situação até o dia 1º de janeiro de 1951, ou seja, que tinham relação com a Segunda                  

Guerra, e que estavam/eram do continente europeu. Dessa forma, os afetados pelo conflito em              

outros continentes, como a África e Ásia, não eram considerados refugiados e não possuíam              

direito algum em relação à Convenção. 

 Apenas em 1967 tal questão foi corrigida. Como o fenômeno do refúgio, que se              

acreditava que teria seu fim após a Segunda Guerra, continuou sendo um grande problema,              
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não apenas na Europa, mas também em outras regiões, houve a necessidade de modificar os               

termos jurídicos para garantir a proteção destes indivíduos. Dessa forma, um refugiado hoje,             

segundo a Convenção sobre o Status dos Refugiados é: 

aquele que teme ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo            

social ou opiniões políticas, que se encontra fora do país de sua nacionalidade e que               

não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou               

que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência                

habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido            

temor, não quer voltar a ele (ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS           

PARA REFUGIADOS, 1951). 

O Estatuto de 1951 também garante diversos direitos e deveres para aqueles            

reconhecidos como refugiados e para os Estados que assinaram a Convenção. Nesse sentido, o              

refugiado tem o dever de agir conforme a lei do país que o acolhe, assim como seguir as                  

medidas determinadas pelo Estado para a “manutenção da ordem pública”. Ao mesmo tempo,             

ele tem direito a não sofrer discriminação, ter sua religião respeitada, e ser reconhecido da               

mesma forma que qualquer nacional do país que o acolhe (ALTO COMISSARIADO DAS             

NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS, 1951). 

 Dessa forma, os refugiados passam a ter o direito de propriedade, de associação, de              

acesso à justiça, de ter um emprego com salário e direitos trabalhistas, de ter educação               

pública, de ter uma morada, de ter acesso à saúde e a liberdade de movimento, da mesma                 

forma que qualquer estrangeiro. Além disso, o refugiado tem o importante direito de não ser               

expulso ou de retorno forçado, chamado de non-refoulement (ALTO COMISSARIADO DAS           

NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS, 1951). 

A garantia desses direitos oferece importantes garantias que permitem a permanência           

dos refugiados em um local estrangeiro, e a sua integração a uma diferente sociedade.              

Contudo, nem todos têm acesso a esses direitos. Com isso, destacamos os casos dos              

refugiados LGBTIQ+ que não são nem reconhecidos como problemas por muitas nações, ou             

sofrem com o tratamento recebido, desde a sua recepção até a sua integração à sociedade. 

. 
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4. História do Movimento LGBTIQ+ 

A maioria dos historiadores concordam que existem evidências da prática de relações            

sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo, sejam elas aceitas por suas respectivas              

sociedades ou perseguidas pelas mesmas, em todas as culturas documentadas. Podemos           

pensar desde as regiões perpassadas geograficamente pela Bíblia, visto a condenação da            

prática em seus textos, até regiões da antiga Grécia, onde essas relações floresceram com              

maior liberdade entre homens e mulheres (MORRIS, 201?). Da mesma maneira, evidências            

substanciais da vivência de indivíduos que não se identificavam com o seu gênero de              

nascimento também são amplamente conhecidas. À exemplo disso, temos grupos que viveram            

no século VII a.c. nas regiões que se estendiam da Albânia ao Afeganistão, onde havia jovens                

que cresceram em um gênero oposto ao seu nascimento, as pessoas consideradas como             

“female husbands” na região do Quênia, até mesmo os “Two-Spirits” nativo americanos.            

Todos eles estariam fora da esfera binária homem/mulher e da esfera da heterossexualidade             

(ibidem). Dessa maneira, é muito difícil corroborar uma afirmação de que esses grupos nunca              

existiram e que são frutos da atualidade. A questão de fato, é que esses grupos começaram a                 

se enxergar como uma identidade, e começaram a ganhar espaço na sociedade e lutar pelos               

seus direitos fundamentais. 

 Da mesma maneira, com base na teoria Foucaultiana, podemos compreender que a            

questão da sexualidade, por muito tempo, esteve na base do binômio           

heterossexual/homossexual, e que foram consolidados na base da lógica do conhecimento e            

do poder dentro dos discursos durante a era da Inglaterra vitoriana. Porém, durante muito              

tempo, o termo homossexual não era utilizado, sendo utilizado pela classe médica como o              

objeto, por volta dos anos de 1870; antes, relações entre pessoas do mesmo sexo era               

considerado pura e simples perversão, onde os indivíduos eram alheios. Com a consolidação             

do termo e definição dos indivíduos que eram encaixados nessa categoria, houve-se um novo              

ponto de partida para toda uma série de intervenções e de novos controles desse grupos               

(FOUCAULT, 1979) por parte dessa sociedade de vigilância e punição, dentro dos termos de              

Foucault. Esse ponto nos ajuda a entender muito bem, apesar de tratado apenas da              

homossexualidade nos termos foucaultianos, como todos os demais grupos dentro da           

comunidade LGBTIQ+ acabaram por sofrer enormes pressões político-sociais. Isso pois a           
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sociedade de vigilância e controle definem o que é considerado norma e, mais ainda,              

“normal”. Todos aqueles que não se encaixam, acabam sendo punidos, sejam por sanções             

físicas, psicológicas, emocionais, entre outras (FOUCAULT, 1999). É a forma como o poder             

busca a moldar a sociedade sob os seus padrões. É nesse ponto que podemos compreender os                

movimentos LGBTIQ+ e sua contraposição à essa forma de poder, vigilância e controle, e que               

muito raramente não sofreram alguma resposta por parte do aparato do estado ou de outras               

fontes, visto sua quebra com a normatização e normalização impostas socialmente. 

 Apesar de aceita a população LGBTIQ+ (não na base dessas siglas e denominações,             

mas em identificações singulares dentro de cada contexto) por diversas sociedades na            

antiguidade e, mais ainda, consideradas normais, em muitas outras, principalmente na Europa            

ocidental, a lógica era de repúdio, exclusão, e até mesmo violências mais explícitas, como              

assassinatos pontuais até políticas de eliminação . O que não podemos esquecer é que muito               

da sociedade europeia ocidental foi expandida para outras regiões do mundo através dos             

processos colonizadores, desde o período das grandes navegações até o imperialismo europeu.            

Por essa razão, podemos perceber em inúmeros países leis existentes ou, mais atualmente,             

abolidas que dizem respeito a criminalização de grupos da população LGBTIQ+ (leis            

coloniais britânicas em suas colônias, como a seção 377 por exemplo). 

 Por conta dessas inúmeras violências sofridas por essa população, podemos          

compreender o crescimento do movimento LGBTIQ+ e sua mobilização expandida ao longo            

do século XX, principalmente. Apesar de inúmeros processos de luta que não devem ser              

apagados e esquecidos, alguns embates são mais destacados devido a sua extensão e             

influência. Um acontecimento destacado dentro dessas lutas foi a Rebelião de Stonewall, de             

1969. Essa rebelião se iniciou no Stonewall Inn, em Greenwich Village, nos Estados Unidos.              

O local era um clube clandestino destinado ao público gay, embora vários outros grupos              

participassem. Era um clube famoso pois era grande, barato, com dança, onde drags             

realizavam suas performances; além de abrigar jovens sem-teto (HISTORY, 2019). O           

episódio durou seis dias seguidos como uma resposta contra a ação arbitrária e preconceituosa              

do efetivo policial, que tinha como rotina a promoção de batidas e revistas de cunho               

humilhante nos bares e boates gays da cidade de Nova York (CELI, 2019). Para muitos, foi                

um marco importantíssimo para o combate à violências sofridas pela população LGBTIQ+.            

10 



 

Inclusive, o termo “gay” adveio da Rebelião de Stonewall, que buscou um termo que não               

remetesse à construção histórica do discurso científico/médico (RODRIGUES, 201?).         

Consequências de Stonewall também foram a consolidação de dois grupos: o “Gay Liberation             

Front” (GLF), e a “Gay Activists Alliance” (GAA). Outro movimento importante de grande             

escala e que influenciou o movimento fortemente em outras regiões foi a publicação da              

“Transvestia: The Journal of the American Society for Equality in Dress”, em 1952. Foi uma               

publicação de extrema importância para o movimento trans, que cresceria fortemente durante            

esse período (CELI, 2019). 

Sendo assim, podemos entender a história do movimento LGBTIQ+ como uma luta            

que se estende nas mais diferentes esferas, como científica e linguística. Como exemplo disso,              

a despatologização dessa população e suas práticas e a retirada da linguística do “-ismo” (que               

etimologicamente remete doenças, transtornos), embora ainda sejam colocados em muitos          

lugares como doentes ou com algum distúrbio. O movimento, assim colocado, acabou por             

buscar a revolução de uma estrutura social dominante e a sua transformação em um sistema               

mais igualitário e menos violento. 

A base do movimento LGBTIQ+, embora não haja unanimidade, parte dos seguintes            

pontos principais (FERRAZ, 2017): 

● Criminalização da LGBTIQ+fobia (que apesar do termo, engloba os outros          

grupos integrantes da população); 

● Fim da criminalização da homossexulidade; 

● Reconhecimento da Identidade de gênero (incluindo as questões que se          

integram à pauta, como o nome social como legal); 

● Despatologização das identidades trans e interssex; 

● Proibição de intervenções médico-cirúrgicas em pessoas sem idade de         

consentimento, como as que ocorrem em indivíduos interssex nos         

primeiros anos de vida; 

●  Fim da “cura gay” (e outros similares); 

● Casamento civil igualitário; 

●  Permissão de adoção para casais homo-afetivos; 

● Laicidade do estado e fim da influência da religião na política; 
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● Leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares            

públicos, como escolas e empresas; 

● Fim da estereotipação da comunidade LGBTIQ+ na mídia (jornais e          

entretenimento), assim como real representatividade nela. 

 Devemos sempre lembrar, apesar de tudo que, apesar de serem parte de uma mesma              

população, que luta por liberdade, igualdade entre outros direitos comuns, são identidades            

diferentes e não devemos automaticamente pressupor coesão entre todos os indivíduos dessa            

população, nem que não existam problemas internos à ela. É um movimento comum, onde              

existem pessoas diferentes inseridas, não sendo completamente iguais em todas as questões. 

Além disso, como um outro ponto de destaque, devemos pensar sempre a noção de              

interseccionalidade, visto que todas as categorias sociais estão interligadas. Gênero,          

sexualidade, raça, classe, entre outras. Devemos sempre pensar com essa base, visto que             

grupos que integram um espaço e uma identidade diferentes na sociedade, da mesma maneira              

possuem questões diferentes que são denotadas como necessárias por elas. Como por            

exemplo, uma mulher lésbica possui certas questões singulares na sociedade, pelo espaço que             

ocupa nela, diferentes das singularidades de um homem gay. Uma mulher branca trans             

também possui questões diferentes quando pensadas em relação a um mulher negra trans.             

Dessa maneira, devemos entender o movimento LGBTIQ+ como um movimento integrado,           

com pautas comuns, mas não como um movimento estritamente homogêneo, onde todos            

buscam  mesma coisa e possuem sempre a mesma preocupação. 

 

5. A Questão dos Refugiados LGBTIQ+  6

Embora não haja, entre as motivações de perseguição citadas pela ACNUR, uma            

referência direta à população LGBTIQ+ que é perseguida por conta de sua Orientação Sexual              

ou Identidade de Gênero , os países podem enquadrar essas pessoas na categoria de “grupo              7

social específico”, tornando-os capazes de pedir refúgio internacionalmente. Esse movimento,          

iniciado pela Holanda em 1981 (GORISCH, 2017b), foi seguido por cerca de 40 países ao               

6 Embora a ACNUR utilize formalmente a sigla LGBTI, utilizaremos a adição do “Q+” como meio de inclusão                  
dos grupos que acabam sendo excluídos caso usássemos a sigla da ONU. 
7 É chamada de SOGI, ou Sexual Orientation and Gender Identity, pela ACNUR. 
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redor do mundo (ACNUR), um número que, embora pequeno, representa uma avanço na             

proteção desse grupo internacionalmente. 

Ainda assim, ser homossexual é crime em cerca de 70 países. Na maioria dos casos –                

44 países –, a proibição vale para os dois gêneros. Nos outros 26, apenas homens são                

proibidos (MANTOVANI, 2019). Ser transgênero, ainda, é criminalizado por cerca de 15            

países (HUMAN DIGNITY TRUST), e pessoas trans sofrem com perseguições e violência            

grave em cerca de 57 países (TRANSGENDER EUROPE, 2019). O resultado disso é que              8

muitos indivíduos LGBTIQ+ são forçados a se deslocar de suas terras natais para procurar              

refúgio e acolhimento em outros países.  

Diversas dificuldades, no entanto, emergem desde o processo de entrar no país e             

conseguir refúgio/cidadania até sua integração na nova sociedade. Integração, nessa          

perspectiva, seria o procedimento que se desenvolve quando o refugiado passa a interagir em              

novo contexto, no país de destino, em meio à comunidade receptora” (MOREIRA, 2014, p. 88               

apud ANDRADE, 2016, p. 5). De acordo com o ACNUR, “um refugiado está plenamente              

integrado quando tem a residência permanente ou a cidadania do país de refúgio, podendo              

acessar as políticas públicas disponíveis a todas as pessoas cidadãs deste país” (ACNUR,             

2018, p. 11). Portanto, não se trata apenas de dar refúgio para essas pessoas, mas garantir que                 

tenham condições de cidadania iguais aos cidadãos locais. 

Quais são, assim, os empecilhos enfrentados pelos refugiados LGBTIQ+ a partir do            

momento que optam por sair de suas terras para buscar abrigo e acolhimento? 

 

5.1 Poucos Destinos Seguros 

Apesar da crença generalizada de que o continente que mais está “sofrendo” com as              

questões derivadas da vinda em massa de refugiados é a Europa, o fenômeno que mais ocorre                

atualmente é o requisito de refúgio em países próximos ao que o refugiado está saindo. De                

acordo com a ACNUR, cerca de 80% dos refugiados se mudam para países vizinhos ao sua                

origem, muito por conta de serem mais próximos e, em grande parte, por terem culturas,               

8 Foram 57 de 114 países mapeados pela organização Transgender Europe (2019). 
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línguas, costumes etc. semelhantes ao país vizinho (ACNUR, 2019a). Com isso, as chances             9

de se adaptarem e serem integrados ao país de destino são maiores. Porém, o mesmo não pode                 

ser dito dos grupos LGBTIQ+. 

O fato de apenas 37 países estenderem suas requisições de refúgio para perseguições             

por condição de SOGI limita enormemente as possibilidades de fuga desse refugiados para             

outro local. Grande parte desses países se localizam na Europa (ACNUR, 2019c), ou seja, não               

são vizinhos de países como os da África Central e do Oriente Médio, conhecidos por suas                

leis repressoras de homossexualidade e transexualidade. Isso é dramático pois esses           

indivíduos, que já sofrem repressão em seus países de origem, são levados a fugirem para               

países que são tão ou mais intolerantes que o seu de origem. É o caso, por exemplo, dos mais                   

de 100 refugiados LGBTIQ+ que buscaram ajuda de uma ONG ugandesa para fugir das              10

perseguições que sofriam em seus países (FEDER, 2014). Uganda, conhecida por suas penas             

rigorosas contra pessoas LGBTIQ+, foi vista como um abrigo para esses indivíduos, que             

vinham de países como Burundi ou República Democrática do Congo. 

Além disso, ressalta-se que nem sempre um país que recebe refugiados LGBTIQ+            

pode ser considerado seguro para esse grupo. Na verdade, esse grupo, majoritariamente, sofre             

uma dupla discriminação tanto pela sua condição de refugiado (que já é estigmatizada por              

parte considerável dos países que recebem refugiados LGBTIQ+ ) quanto por serem           11

LGBTIQ+ (ZAPPULLA, 2018). O fato de um país ter leis favoráveis aos indivíduos             

LGBTIQ+ não significa, necessariamente, que a sociedade os respeitará ou que a lei será              

aplicada para sua defesa (GORISCH, 2017a). Esse grupo é, portanto, duplamente vulnerável. 

Solicitantes de refúgio e refugiados/as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e          

intersexos (LGBTI) estão entre as pessoas mais vulneráveis no mundo. Tendo fugido            

de perseguições em seus países de origem sem o suporte de suas famílias ou              

comunidades locais, eles/as frequentemente se confrontam com ainda mais exclusão          

social, discriminação severa e violência nos países de trânsito ou de refúgio.            

(ORAM, 2012, p. 1 apud ANDRADE, 2016). 

9 Não significa que não haja diferenças marcantes. Porém, um sírio preferirá fugir para a Turquia ou Líbano, que                   
possuem uma cultura e uma composição religiosa semelhante à da Síria, do que para a algum país europeu com                   
composição cristã-ocidentalizada. Na verdade, é o que ocorre, visto que a maioria dos refugiados sírios optam                
por países do Oriente Médio para buscarem refúgio (ACNUR, 2019b). 
10 A ONG atua clandestinamente no país, por isso não foi reportado seu nome. 
11 A maior parte dos países receptores de refugiados LGBTIQ+ são da União Europeia, região conhecida por                 
seus estigmas com refugiados e estrangeiros (ZAPPULLA, 2018). 
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5.2 Falta de Conhecimento da Legislação do País 

Mudar-se é sempre uma “aventura”, quanto mais para outro país. Adaptar-se e tomar             

conhecimento de novas legislações e jurisdições pode ser um grande desafio para alguém que              

deixa sua origem para ir para outro Estado. No caso dos refugiados, essa situação se agrava                

pela condição precária nas quais esses indivíduos se deslocam para além de suas fronteiras.              

Não estamos falando de pessoas que migram à trabalho, que têm mais chances de tomarem               

conhecimento do local de destino; estamos falando de grupos que, na maioria das vezes,              

deixam sua moradia, seus pertences e sua família para fugirem de conflitos ou perseguições              

(ACNUR, 2018). 

Quando falamos de refugiados por conta de sua SOGI, adicionamos a essa            

complicação o fato de muitos desses indivíduos não saberem se a legislação para o país que                

foram os acolhe e protege, ou ao menos se ela os aceita. Por não terem conhecimento dessa                 

informação, muitos não afirmam as suas reais motivações de fuga para as autoridades, o que               

impede que os devidos procedimentos de entrevista e requerimento sejam tomados           

(GORISCH, 2017a; LOPES e GORISCH, 2016; ANDRADE, 2016). Dessa maneira, por           

acharem que viver no anonimato é a forma mais segura de não serem discriminados – algo                

que aprenderam em suas terras de origem –, muitos optam por não falar sobre as perseguições                

e violências que sofriam em suas terras devido à sua orientação sexual ou gênero. Como               

informa a ACNUR: 

As experiências com pessoas LGBTI variam muito e são fortemente influenciadas           

pelo ambiente cultural, econômico, familiar, político, religioso e social no qual elas            

estão inseridas. O histórico do solicitante pode influenciar o modo através do qual             

ele ou ela expressa a sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, ou pode              

explicar por que ele ou ela não consegue viver livremente como um LGBTI             

(ACNUR, 2012). 

Além disso, estamos falando de indivíduos que, majoritariamente, saíram de países           

com forte repressão a lutas e movimentos LGBTIQ+. Isso significa que determinados            

símbolos, termos ou representações não serão, necessariamente, identificados por esses          

indivíduos. Uma lésbica ou um gay da Arábia Saudita, país que reprime fortemente a causa               

LGBTQ+, por exemplo, dificilmente reconhecerá a simbologia que a bandeira do arco-íris            
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representa (ANDRADE, 2016). Dessa forma, muitos elementos que informariam a esses           

indivíduos de que eles estão seguros ali acabam não sendo reconhecidos. 

 

5.3 A Dificuldade na Categorização e o Despreparo dos Agentes das Fronteiras 

Como evidenciado, não há uma distinção específica, na definição de refugiados, para            

indivíduos que sofrem perseguição por sua SOGI, o que leva a muitos Estados optarem por               

enquadrar esses indivíduos em alguma categoria existente. Na maioria dos casos, as            

jurisdições nacionais enquadram os refugiados LGBTIQ+ na categoria de “perseguidos por           

conta de grupo social”. Isso, entretanto, gera algumas implicações. 

O entendimento dos países de “grupo social” varia, geralmente, em três critérios: (1)             

critério de coesão desse grupo, ou seja, elementos que os pertencentes desse grupos             

compartilham em comum; (2) o critério contextual, que seria a maneira como a sociedade              

enxerga esse grupo – se ela o considera como um grupo ou não; e (3) o critério do agente de                    

perseguição, que implica a existência de outro grupo de indivíduos que persegue membros             

desse grupo – no caso, seriam os LGBTIQ+fóbicos.  

A maioria dos países adota o critério de perseguição: caso a motivação da fuga de um                

indivíduo seja por conta de sua identidade/expressão de gênero ou orientação sexual,            

entende-se ele como um refugiado LGBTIQ+. Entretanto, a categoria de “grupo social” inclui             

em si mesma a problemática de se achar elementos em comum que categorizam aquele              

indivíduo como LGBTIQ+, que provem que a pessoa requisitante de refúgio é, sim,             

homossexual, transsexual etc. Esses elementos, na maioria das vezes, são estereótipos. 

Inúmeros casos de claro despreparo das autoridades nacionais frente à questão           

LGBTIQ+ podem ser citados: no Reino Unido, por exemplo, juízes tiveram suas condutas             

questionadas ao perguntarem para refugiadas lésbicas – vindas de lugares como Paquistão,            

Arábia Saudita, Uganda e Jamaica – se elas “leram Oscar Wilde”, ou se elas usavam               

brinquedos sexuais e iam para as Marchas LGBT, já que “todas as lésbicas fazem isso”               

(TAYLOR, 2013). Além do fato de serem perguntas extremamente inadequadas, que se            

referem à individualidade e à privacidade dessas pessoas, elas se baseiam em estereótipos             

ocidentais que não se aplicam a sociedades conservadoras e com costumes muito distintos aos              
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do Reino Unido. Outro caso chocante é o de um oficial brasileiro que questionaram a posição                

sexual do solicitante de refúgio gay. De acordo com ele, um homem que exerce a posição de                 

“ativo” durante o sexo – penetra no coito anal – não é considerado um homossexual e,                

portanto, deve ter seu pedido de refúgio negado. Há, ainda, casos mais extremos, como o da                

República Tcheca, que realiza exames de falometria para descobrir se o homem era ou não               12

gay (BERAZALUCE, 2010; FRANÇA, 2017).  

Tudo isso, além de se pautar em preconceitos e violações graves à privacidade e              

integridade dos sujeitos, cria barreiras que impedem aos refugiados se expressarem e            

contarem suas histórias para as autoridades. 

Isso ocasionaria não apenas grande ansiedade entre os refugiados em relação à            

adequação de gestos, histórias e comportamentos, como também um grande número           

de não aprovação de solicitações de refúgio derivado de performances consideradas           

pouco convincentes no que concerne aos solicitantes (FRANÇA, 2017). 

Em resposta a isso, a ACNUR determinou uma série de cuidados que os oficiais              

devem ter ao categorizar um indivíduo como pertencente ao grupo social LGBTIQ+.  

[...] Devem ser empregados métodos respeitosos de comunicação e técnicas          

sensíveis de entrevista pelos agentes de migração e oficiais de elegibilidade. [...]            

Deve ser garantida a segurança de solicitantes de refúgio LGBTI, bem como            

daqueles que alegam perseguição com base em orientação sexual ou identidade de            

gênero socialmente percebidas. [...] É proibida qualquer violação à         

confidencialidade, imparcialidade e ao respeito universal. [...] É proibido qualquer          

“teste” de orientação sexual ou identidade de gênero que viole os direitos humanos.             

[...] É importante permitir que pessoas LGBTI vivam e permaneçam com os seus             

entes queridos, incluindo parceiros(as) e filhos(as) (ACNUR, 2018). 

Além disso, a recomendação da ACNUR é a de que o elemento em comum que deve                

ser buscado pelas autoridades no momento de solicitação é o da discriminação e perseguição              

pela SOGI da pessoa. Não se trata, entretanto, apenas da pessoa já ter sofrido              

discriminação/perseguição, mas sim do temor de ser vítima de LGBTIQ+fobia. 

[...] Discriminação é um elemento comum nas experiências de diversos indivíduos           

LGBTI. Assim como em outras solicitações de refúgio, a discriminação configura           

12 Falometria é o exame do volume de sangue que flui para o pênis com o objetivo de ereção. No caso tcheco, os                       
oficiais colocavam filmes pornográficos gays e analisavam se o homem se excitava ou não com eles. Assim,                 
determinavam se o solicitante era ou não homossexual (BERAZALUCE, 2010) 
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uma perseguição a partir do momento em que as medidas discriminatórias,           

individual ou cumulativamente consideradas, levam a consequências       

consideravelmente prejudiciais à pessoa envolvida. Para avaliar se o efeito          

cumulativo dessa discriminação leva à constatação de uma perseguição, é preciso           

buscar informações de país de origem atualizadas, confiáveis e relevantes.  

[...] Nem todos os solicitantes LGBTI sofreram perseguições no passado [...]. A            

perseguição pretérita não é um pré-requisito para o reconhecimento da condição de            

refugiado e, de fato, o fundado temor de perseguição deve ser baseado na avaliação              

da situação que o solicitante teria que enfrentar caso fosse devolvido ao seu país de               

origem. O solicitante não precisa demonstrar que as autoridades locais tinham           

conhecimento sobre a sua orientação sexual e/ou identidade de gênero antes da fuga             

do país de origem (ACNUR, 2012). 

Desse modo, capacitar as autoridades responsáveis pelas solicitações de refúgio quanto           

aos cuidados necessários para se analisar a situação dos refugiados LGBTIQ+ é uma medida              

extremamente importante para garantir, a essa população, mais segurança e acolhimento no            

novo local. 

 

5.4 Os Desafios da Integração 

Como definido, integração se refere a um acolhimento social e jurídico feito pelos             

membros da nova comunidade que o cerca e pelo país receptor, com o acesso a políticas                

públicas que permitam ao refugiado viver de maneira digna, com seus direitos humanos             

respeitados (MOREIRA, 2014 apud ANDRADE, 2016; ACNUR, 2018). Isso implica, dessa   

maneira, garantir que esse novo refugiado seja respeitado. 

O respeito aos refugiados LGBTIQ+, portanto, envolve muito mais que o acesso às             

instituições jurídicas e públicas do novo Estado. Também envolve ter sua orientação sexual e              

sua identidade/expressão de gênero reconhecidas não só pelas autoridades como também pela            

sociedade. É dessa questão que a maior parte dos problemas surge. 

Primeiro, como mencionado anteriormente, os refugiados LGBTIQ+ são duplamente         

vulneráveis por conta da discriminação que sofrem tanto por serem refugiados quanto por             

serem LGBTIQ+, mesmo em países com legislações favoráveis a esse grupo. Isso implica que              

muitos sofrerão preconceitos por parte da sociedade, das instituições públicas, do mercado de             
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trabalho e até mesmo das organizações de acolhimento desses refugiados. Na verdade, há um              

grande despreparo por parte de algumas organizações de acolhimento de refugiados, como as             

do Brasil, quanto a esses indivíduos. 

[...] muitas ONGs que atuam com refugiados não estão cientes das pessoas LGBTI             

em seu meio. Muitas outras não percebem a necessidade de identificar as            

necessidades específicas de refugiados LGBTI ou desenvolver políticas e práticas          

relevantes. Poucas possuem ferramentas para perguntar sobre as identidades de          

indivíduos LGBTI ou seus desafios específicos. Isso cria um ciclo de silêncio, no             

qual os refugiados LGBTI veem as ONGs como não acolhedoras e têm muito medo              

de se identificar [como LGBTI]. De sua parte, as ONGs não percebem a necessidade              

de serviços específicos para os refugiados LGBTI, que são raramente visíveis para            

elas (ORAM, 2012, p.8 apud ANDRADE, 2016). 

Um caso que pode ser citado é de uma organização brasileira que, ao acolher uma               

refugiada transsexual, havia a colocado na ala masculina. O relato da psicóloga da             

organização mostra o despreparo e preconceito no qual a refugiada fora vítima nos poucos              

dias que ficou no local (é notável que a psicóloga se refira à refugiada no masculino). 

Ficou uns 15 dias. E tinha uma coisa assim do tipo, olhavam para ele com olhar de                 

desdém o tempo todo. E ele se aproximava mais das meninas. Usava saia, batom,              

peruca, tinha a sobrancelha fininha. Às vezes ele vinha aqui, queria falar alguma             

coisa, despistava, depois já começava a chorar... Era isso, né. A represália. Porque             

estava muito contente em ter sido acolhido, estava muito bem, e acho que não              

suportou ficar mais tempo aqui justamente por isso. Acabou ficando duas semanas e             

foi embora. Ele sofreu muito preconceito, muito (entrevista com uma assistente           

social, ANDRADE, 2016). 

Os problemas enfrentados especificamente pelos refugiados LGBTIQ+ no processo de          

integração se relacionam com a LGBTIQ+fobia por parte de vizinhos e conhecidos            13

(ANDRADE, 2016). Por conta disso, uma das recomendações do ACNUR é que organizações             

voltadas para a população LGBTIQ+ (ou até mesmo para refugiados LGBTIQ+) sejam            

encarregadas de acolher e integrar esses indivíduos no novo local, de modo a cuidar e auxiliar                

nos problemas e estigmas que essas pessoas possam sofrer. 

13 É comum grupos de acolhimento de refugiados de mesmo país de origem. Visto que muitos desses países de                   
origem têm sociedades muito conservadoras e LGBTIQ+fóbicas, os refugiados LGBTIQ+ acabam escondendo            
sua SOGI para não sofrerem discriminação (ANDRADE, 2016; ANDRADE, 2018). 
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Quanto à parte jurídico-institucional, como mostrado na entrevista com a assistente           

social, observa-se um desrespeito à identidade e expressão de gêneros de refugiados. Isso             

pode ser amplificado caso a legislação do país considerar apenas o nome oficializado             

juridicamente como o nome a ser utilizado, ignorando a possibilidade de o indivíduo ter um               

nome social que corresponde à identidade e expressão que carrega. Dessa maneira, cuidados             

relativos à designação correta da identidade da pessoa devem ser estimulados pelos Estados             

para que as autoridades e organizações de acolhimento as utilizem. 

 

5.5 A Questão das Famílias 

Muitos refugiados LGBTIQ+, contrariando as normas proibitivas de seus países ou o            

preconceito da sociedade de origem, formam famílias em suas terras natais. Quando fogem,             

entretanto, podem ser afastados de seus/suas parceiros(as) no meio do processo de fuga ou de               

solicitação. Na grande parte das vezes, isso ocorre por conta das legislações nacionais quanto              

à definição de família, que acabam sendo limitadas a arranjos nucleares baseados em pai/mãe              

e filhos, ignorando, por exemplo, tios, avós etc.  Tomando como exemplo a União Europeia: 14

Nas diretivas da União Europeia, família é o membro nuclear – esposa/marido,            

crianças menores de idade e parentes desacompanhados de menores de idade. Esta            

definição de família é limitada e não considera os novos arranjos familiares vindos             

do drama da guerra civil, perseguição religiosa ou de etnia, nos casos de migração              

forçada, ignorando os casos da família extensa (GORISCH, 2017a)  

Além da falta de reconhecimento de parentes que não cabem no núcleo pai-mãe-filhos,             

muitos países requerem a comprovação legal de matrimônio e formação de núcleo familiar             

para comprovar o relacionamento de duas pessoas e, assim, permitir que elas fiquem juntas.              

Isso é muito problemático quando consideramos que a grande parte dos países de origem dos               

refugiados LGBTIQ+ não legalizaram a união homoafetiva, o que implica que           

relacionamentos homossexuais não são oficializados e, assim, não são formadores de uma            

família. Dessa maneira, diversos indivíduos acabam sendo separados de seus amores por não             

enquadrarem na designação de família das legislações dos países tanto de origem quanto de              

destino (GORISCH, 2017a).  

14 Isso se refere aos refugiados, e não à legislação dos países para os cidadãos nacionais. 
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Nesses casos, a invisibilidade familiar, considerando a necessidade da vida          

“discreta” em seu país de origem, dificultaria a reunificação familiar LGBTI já que             

além de não ser possível fornecer provimento legal da existência familiar, a própria             

visibilidade da vida familiar é afetada. Ou seja, [...] dentro de um país cuja              

legislação criminalize ou não proteja LGBTIs, podemos considerar que mesmo que           

um casal homoafetivo conviva de facto em um relacionamento estável [...] a prova             

de tal relacionamento viria com grande dificuldade considerando a inexistência          

social do mesmo, dada pela discrição necessária para segurança. Sem prova concreta            

da existência do laço familiar a possibilidade reunificação se tornaria remota           

(GORISCH, 2017a).  

Quando conseguem comprovar seus relacionamentos e provar a existência de sua           

família, ainda há problemas que também são enfrentados por famílias heterossexuais. A            

demora na requisição do pedido de reunião familiar (que em alguns países pode chegar a 3                

meses), a necessidade de provar que consegue arcar com seu sustento e o de sua família, a                 

dificuldade em reencontrar o(a) parceiro(a) depois do deslocamento , entre muitos outros           15

problemas. 

Dessa forma, percebe-se o despreparo e a crueldade com o qual os oficiais             

responsáveis pelos refugiados lidam com as diferentes composições e formas de família, o             

que prejudica ainda mais a integração e bem-estar dos refugiados LGBTIQ+ no novo país. 

 

6. Política Interna e Externa dos Países 

 

África do Sul 

A República da África do Sul não criminaliza a partir do Direito o relacionamento              

entre pessoas do mesmo sexo, promove diversas medidas de proteção e integração a             

sociedade, e legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união civil e o direito de                 

adoção (MENDOS, 2019). Todo esse conjunto de direitos garantidos por lei oferece a             

impressão que a África do Sul seria reconhecida como “uma das principais exceções da              

15 Há diversos casos de refugiados que são separados de suas famílias para irem a destinos diferentes. A                  
diferença de destinos é definida, muitas vezes, pelos oficiais responsáveis pelas solicitações de refúgio. Países da                
União Europeia realizam de maneira frequente essa prática (GORISCH, 2017a). 
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homofobia institucionalizada nas leis africanas” (OPEN SOCIETY FOUNDATION FOR         

SOUTH AFRICA, 2012). 

Mesmo com esse conjunto de direitos presentes na constituição sul-africana desde           

2006, a vida dos refugiados LGBTIQ+ é profundamente difícil. Segundo um estudo, 90% dos              

refugiados LGBTIQ+ estão desempregados, 4% possuem empregos em turno completo (entre           

8 e 9 horas) e 6% possuem empregos em meio turno (4h de trabalho), a maior parte não                  

trabalhando na sua área de especialização. Além disso, a sensação de insegurança em             

townships (tipo de habitação para populações negras, de baixa renda e geralmente utilizada             

por tais refugiados) é muito maior do que nas regiões mais urbanizadas. A homofobia e               

preconceito sofrido por estes de forma dupla é outro problema presente: por parte dos locais               

pelo fato da grande maioria desses refugiados serem negros, e por parte dos outros refugiados               

pelo fato destes serem LGBTIQ+.  

Por fim, há diversas denúncias de mal tratamento de refugiados por parte dos             

funcionários do Departamento de Assuntos Internos, responsável pelo reconhecimento do          

status de refugiado para os deslocados forçados (OPEN SOCIETY FOUNDATION FOR           

SOUTH AFRICA, 2012). 

Alemanha 

A República Federal da Alemanha não criminaliza, a partir do direito o            

relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, ela dispõe de medidas de proteção              

a partir do combate a homofobia nos ambientes de trabalho, e medidas de reconhecimento,              

com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união civil e a adoção de                 

crianças (IGLA, 2019b). Contudo, não há informações claras sobre a quantidade de            

refugiados LGBTIQ+ presentes na Alemanha, nem se o Governo organiza documentos sobre            

isso.  

Há também uma questão relativa à distribuição desses deslocados forçados, que são            

distribuídos pelo território alemão com pouca consideração aos interesses do deslocado. Outra            

questão é o desconforto dos refugiados em apresentar sua identidade de gênero e orientação              

sexual durante as entrevistas devido à falta de privacidade e atitudes homofóbicas e             

transfóbicas de alguns intérpretes e agentes do governo. Também se observam problemas em             
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relação à acomodação destes deslocados entre outros refugiados, no processo da oferta de             

atendimento médico e da garantia do direito à saúde (LERNEN AUS DER GESCHICHTE,             

s/d). 

Austrália 

A Comunidade da Austrália não possui leis que proíbam o relacionamento entre            

pessoas de mesmo sexo, dispõe de medidas de proteção à LGBT em ambientes de trabalho, e                

possui políticas que garantem o direito de casamento de pessoas do mesmo sexo, a união civil                

e a adoção de crianças (MENDOS, 2019). Entretanto, as políticas voltadas para refugiados             

LGBTI, que se correm diversos riscos para chegar ao solo australiano por tais direitos,              

contradizem tais direitos. 

Grande parte dos refugiados que conseguem chegar na Austrália são enviados para            

outros países próximos, como Papua Nova Guiné e Nauru. No primeiro país, o             

relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é crime, com pena de até 14 anos de prisão, e no                  

segundo, casos de homossexuais sendo agredidos nos campos de refugiados devido a sua             

sexualidade, e recomendado a ser “discreto” por parte do governo da Austrália. Em resposta a               

isso, em 2016 o chefe de imigração Mike Pezzullo afirma que “isso não é um problema da                 

Austrália”, mesmo que grande parte destes deslocados migraram para esses países por            

influência do país. Ao mesmo tempo, diversos casos de discriminação, assédio e violência             

praticados pelos agentes de migração são denunciados. Diversos questionamentos explícitos          

sobre a sexualidade destes e convencimento de refugiados produzirem material sexual para os             

agentes são exemplos de práticas realizadas para oferecer o direito de refúgio para tais              

migrantes (INTERNATIONAL AFFAIRS, 2017). 

Bangladesh 

Bangladesh é um dos países que criminalizam a prática de relações sexuais entre             

pessoas do mesmo sexo, porém aplicando-se somente à homens. A pena máxima pela prática              

pode chegar à 10 anos de prisão. Por conta disso, não existe qualquer tipo de proteção ou                 

reconhecimento aos indivíduos LGBTQI+, além do aspecto da ilegalidade da prática           

(MENDOS, 2019). 
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Casamentos, uniões civis, assim como adoções por casais LGBTQI+ não são           

reconhecidos. Da mesma maneira, não existe qualquer lei de proteção e de criminalização da              

violência e da discriminação, com apenas avanços muito tímidos surgindo (ibidem). Não            

existem leis anti-discriminação para com a comunidade LGBTIQ+ aplicáveis em Bangladesh           

e ao invés de se oferecer proteção em face às ameaças e homicídios de integrantes dessa                

população, a polícia pediu-lhes que fossem menos provocativos (AMUNDSEN, 2018). 

 Segundo a “Boys of Bangladesh”, uma organização pelos direitos LGBT, a           

visibilidade no país pode ser uma ameaça à própria vida. Até mesmo demonstrar qualquer              

forma de ativismo pode atrair a atenção indesejada. Por conta da falta de apoio das               

autoridades quanto à liberdade de expressão, a visibilidade se torna cada vez mais arriscada,              

se concretizando na indiferença policial quanto aos assassinatos de figuras públicas e o             

sufocamento dos conteúdos online acerca de determinados assuntos (KNIGHT, 2019).          

Bangladesh, assim como a Índia possuía até 2018 (devido ao passado histórico de ambos),              

possui leis que remetem ao passado colonial britânico, com uma delas criminalizando            

“relações carnais que vão contra a ordem natural” (seção 377 do código penal). 

 Apesar dessas questões, ativistas da causa LGBTQI+ passaram a desenvolver          

estratégias criativas, como forma de conscientizar e educar o público acerca dessas pautas, ao              

mesmo tempo que constroem um espaço para a expressão da diversidade. Um exemplo pode              

ser visto na obra “Dhee”, uma série de quadrinhos onde a história é protagonizada por uma                

personagem lésbica; através dela, busca-se ensinar questões acerca da diversidade, orientação           

sexual, identidade de gênero e aceitação (ibidem). Não somente isso, mas o governo, ao              

menos, apresentou iniciativas para melhorar as oportunidades para as “hijras”, uma           

comunidade de mulheres transgênero, através do reconhecimento desse grupo como um           

terceiro gênero, apesar de na prática, não propiciar um grande apoio, visto a humilhação e               

abusos sofridos por esse grupo por parte de médicos (ibidem). 

 Dessa maneira, o governo de Bangladesh aceitou as recomendações das nações unidas            

no que diz respeito à treinamento policial para lidar com questões da mulher e crianças. No                

entanto, rejeitou a chamada para a proteção da população LGBTQI+, justificando que            

“orientação sexual não é uma questão em Bangladesh” (ibidem). 
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Brasil 

Embora não haja uma lei específica no Brasil que permita o casamento/a união entre              

pessoas do mesmo sexo, por mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF),             

em 2011, quanto o conceito de família, e por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça                

em 2013, é possível a união legal entre homossexuais, não podendo os cartórios negar a               

requisição do casal (FARIA, 2018). Ao mesmo tempo, a partir de uma decisão também do               

STF, em 13 de junho de 2019, houve a equiparação da discriminação por orientação sexual ao                

crime de racismo, o que tornou o Brasil o 43º país a criminalizar a homofobia (SALOMÃO,                

2019). Outra vitória recente foi a possibilidade para pessoas transgênero mudarem seu nome             

de registro sem necessidade de autorização legal/médico-psicológica e sem precisarem passar           

por cirurgias de redesignação sexual – popularmente conhecidas como “cirurgias de mudança            

de sexo” (MENDOS, 2019). 

Entretanto, este é apenas o campo jurídico. Fora dele, o Brasil continua com taxas              

altíssimas de mortes provocadas por LGBTIQ+fobia, com o país sendo o que mais mata              

transsexuais e indivíduos não-binários (VIANA, 2018). Associado a isso, a recente eleição do             

conservador Jair Bolsonaro, o qual se mostra contrário a políticas de inclusão LGBTIQ+             

(FARIA, 2018; MENDOS, 2019), mostra que a situação dessas populações pode sofrer um             

retrocesso, ao menos na área jurídico-política. 

Quanto à política brasileira sobre refugiados LGBTIQ+, desde a promulgação da Lei            

9.474/1997, o Brasil entende que pessoas LGBTIQ+ que se encontram, nos seus países de              

origem, em situação de perseguição e violência por conta de discriminação e ;LGBTIQ+fobia             

podem requerer refúgio no país (ANDRADE, 2016). Entretanto, diversas são as dificuldades            

encontradas por esses refugiados tanto no processo de entrevista quanto na integração social             

posterior, muito por conta do preconceito que sofrem de oficiais de política e justiça, dos               

outros refugiados (quando ficam nos abrigos de refugiados), de empregadores etc. 

Canadá 

Com a criminalização de LGBTIQ+fobia, permissão para casamento entre pessoas do           

mesmo sexo e a proibição de discursos e propagandas de ódio contra pessoas LGBTIQ+,              

(EQUALDEX, 2019), o Canadá é visto como um “paraíso seguro” para essa população             
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(SMITH, 2019). Junto a isso, o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau demonstra            

comprometimento com as causas dos grupos LGBTIQ+, tendo feito um pedido de desculpas             

históricas pela “promoção estatal e sistemática de opressão e rejeição” (MENDOS, 2019). Por             

outro lado, ainda há um longo caminho a ser percorrido no âmbito penal, com a persistência                

ainda de leis antiquadas e vocabulários estigmatizadores (SMITH, 2019), como o caso da             

diferença de idade de consentimento sexual para sexo anal – 18 anos, que é distinta das outras                 

práticas sexuais – 16 anos (CBC, 2016). 

Mesmo assim, o país é reconhecidamente aberto para populações LGBTIQ+, com           

políticas estatais e programas públicos voltados tanto para grupos nacionais quanto para            

imigrantes e refugiados (GOVERNMENT OF CANADA, 2019). No entanto, diversas são as            

reclamações de organizações e membros da sociedade civil quanto aos métodos de            

certificação de que um solicitante de refúgio seria LGBTIQ+. Como Mulé (2019) afirma, os              

oficiais responsáveis por avaliar os solicitantes se baseiam em estereótipos ocidentais de            

homo-transexualidade e na necessidade constante de se “provar” de que é LGBTIQ+, com             

procedimentos que deixam os requisitantes desconfortáveis. 

Chade 

A República do Chade criminaliza o relacionamento em pessoas do mesmo sexo,            

independentemente de seu gênero. As punições envolvem a prisão dos praticantes até dois             

anos de prisão e o pagamento de multas entre 300 a 100 mil francos, equivalente a 700 reais.  

Devido a essa criminalização, também não se observam quaisquer direitos de proteção            

e reconhecimento a população LGBTIQ+ residente no Chade (MENDOS, 2019). Segundo           

informações, inexistem organizações da sociedade civil para lutar pelos direitos desta           

população, a homossexualidade no país é visto como uma prática “imoral”, com casos de              

prisões de estrangeiros por comemorar seu casamento no país, e a realização de protestos              

organizados por grupos religiosos, associações da juventude e grupos feministas demandando           

a punição aos LGBTIQ+s com base em “atos desprezíveis e antirreligiosos”           

(IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, 2014). 

China 
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A República Popular da China compreende como legal a prática de relações sexuais             

entre pessoas do mesmo sexo, independente do gênero tratado. Apesar de juridicamente legal,             

inexiste qualquer aspecto protetivo ou de reconhecimento para com a comunidade LGBTQI+;            

o governo não dispõe de qualquer meio para esta questão (MENDOS, 2019). 

 Não existe proteção por parte do estado, sem aparato legal de criminalização da             

discriminação e da violência. Quanto ao reconhecimento, casamentos e uniões civis, assim            

como adoção de crianças por casais LGBTQI+ não é uma questão amparada, não havendo              

qualquer reconhecimento (ibidem). 

 A política oficial da China para com a causa LGBTQI+ é pautada em “3 nãos”: não                

aprovo, não desaprovo, mas não promovo. Dessa maneira, em teoria, uma lógica de             

não-interferência nessas questões. Porém, na realidade a intervenção existe e a não-promoção            

é o que prevalece. 

 Apesar de uma política de não criminalização, porém não apoio e não promoção,             

quando se trata da população LGBTQI+, casos como a de censura de fóruns na internet e de                 

mídias informativas que cobrem esse tipo de assunto, além da remoção de produtos online que               

tenham relação com qualquer conteúdo LGBTQI+ representam os problemas e a           

discriminação que essas populações sofrem pela sociedade e pelo próprio estado chinês            

(SOUTH CHINA MORNING POST, 2019). É importante ressaltar que o ambiente virtual é             

um dos poucos lugares onde a comunidade LGBTQI+na China pode se expressar com um              

mínimo de liberdade (sempre lembrando do controle do acesso à informação e dados pelo              

governo central). 

 Qualquer possibilidade que possa minar o poder do estado, como fortalecimento de            

grupos que não são favoráveis pelo governo, acabam sendo silenciados. Existe a necessidade             

de manutenção do poder e, juntamente a isso, da estabilidade. Como integrantes da sociedade              

civil, o fortalecimento dos grupos que lutam pela causa LGBTQI+ não é visto com bons olhos                

(GRIFFITHS, 2019). Dessa maneira, politicamente, o problema vai além do simples           

destoamento dos costumes e valores tradicionais. Já no âmbito social, a discriminação e             

violência já estão mais associados com esses mesmos costumes e valores. 
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Colômbia 

A República da Colômbia garante o direito de pessoas do mesmo sexo terem             

relacionamentos. Ao mesmo tempo, dispõem de medidas de proteção, como medidas de            

combate ao preconceito, aos crimes de ódio e incitação à violência, e medidas de              

reconhecimento, como a legalização do casamento, adoção conjunta e união civil (IGLA,            

2019). Embora a lei garanta tais direitos, a prática não é semelhante. O acesso à informação                

sobre a população LGBTIQ+ é baixo, e tais indivíduos sofrem perseguição social e as              

organizações da sociedade civil sofrem com esses processos. 

A consequência dessas práticas é grave. De acordo com um relatório da Divisão de              

Diversidade Sexual na Secretaria de Planejamento de Bogotá, capital colombiana, 98% das            

pessoas transsexuais já sofreram discriminação e/ou não conseguiram ter acesso a direitos            

básicos como saúde, moradia e educação. Ao mesmo tempo, a Colômbia sofre com o alto               

índice de violência a pessoas LGBTIQ+ desde 1988, quando eram alvos das práticas de              

“limpeza social” realizadas por forças policiais e membros das forças armadas, e toleradas             

pelo governo (SIDA, 2014). 

Um dos exemplos mais recentes desse tipo de prática de perseguição é o caso da               

ativista Daniela de 35 anos, que residia no interior da Colômbia. Em 2009, ela foi forçada a se                  

deslocar para a capital devido as ameaças de homens armados durante as celebrações do ano               

novo. Quatro anos depois, ela voltou a ser perseguida em Bogotá, assim como sua esposa e                

seu filho de 10 anos. Após a morte de ativistas amigos de Daniela, a decisão de fugir da                  

Colômbia se torna realidade em 2016, e ela decide pedir asilo na Suíça. Desde então, ela vive                 

no país e, aos poucos, vai reconstruindo sua vida (ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES             

UNIDAS PARA REFUGIADOS, 2018).  

Coreia do Sul 

A república da Coreia, ou Coreia do Sul, reconhece o status legal das relações sexuais               

entre indivíduos do mesmo sexo, independente do gênero tratado. Ao mesmo tempo, possui             

proteções não apenas no âmbito profissional (empregatício), mas também proteções          

expandidas no país; não apresenta proteção constitucional. Apesar das proteções e da            
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legalização da prática, a Coreia do Sul não apresenta grandes esforços no que diz respeito a                

reconhecimento legal (MENDOS, 2019). 

 O aparato público não criminaliza a violência e a discriminação exercida por            

indivíduos contra a comunidade LGBTQI+. No que diz respeito ao reconhecimento,           

casamentos e uniões civis não são reconhecidas, da mesma maneira que a adoção de crianças               

por casais LGBTQI+ (ibidem). 

 Apesar de existir, legalmente, a proteção ampliada contra violência e discriminação, a            

Coreia do sul ainda se apresenta como uma sociedade ainda hostil para com a comunidade               

LGBTQI+. Roseanne Rife destaca para o fato de que a discriminação generalizada e o              

ambiente hostil para a população LGBTIQ+ na sociedade sul coreana fazem com que muitos              

se mostrem bastante receosos em compartilhar suas experiências e inclusive a reconhecer            

publicamente sua orientação sexual ou identidade de gênero (EFE, 2019). Inclusive no            

exército, essas violência e discriminações se mostram claramente aparentes. Na Coreia, o            

alistamento e o serviço militar são obrigatório à todos os homens, com o serviço durando de                

21 a 24 meses. Em relatórios de ex-soldados, o assédio e violências para com aqueles que                

fazem parte da comunidade LGBTQI+, e também daqueles que são encaixados dentro desse             

grupo, são muito comuns. Muitas pessoas da comunidade preferem sair do país a se alistar               

(ibidem). 

 Apesar dos problemas existentes na sociedade coreana, não podemos negar o fato de             

que mudanças importantes já se apresentam. Em 2007, apenas um em cada cinco indivíduos              

diziam que a homossexualidade deveriam ser aceitas. Em 2013, duas em cada cinco             

afirmavam que a homossexualidade deveria ser aceita (ADAMCZYK, 2019); embora não           

pareça muito, olhando em escala nacional, é um importante avanço. 

Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos possui diversas diferença legislativas entre os estados no que se             

refere a direitos LGBTIQ+. À nível federal, a relação consensual entre indivíduos do mesmo              

sexo foi descriminalizada a partir de uma decisão da Suprema Corte americana de 2003,              

enquanto que o casamento de homossexuais foi legalizado em 2015, também por uma decisão              

da Suprema Corte (CNN, 2019). Quanto à mudança de gênero, uma decisão da Administração              
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de Segurança Social estadunidense permitiu que indivíduos pudessem mudar seu gênero sem            

a necessidade de cirurgia de redesignação sexual (BRYDUM, 2013). Em relação aos intersex,             

apenas um estado, a Califórnia, em 2018, proibiu intervenções cirúrgicas em interssexuais            

sem idade de consentir (MILLER, 2018). 

Com o governo Trump, no entanto, a população LGBTIQ+ tem sido alvo de políticas              

exclusivistas e discriminatórias, como o banimento de pessoas transgênero de serviços           

militares, recursos do Departamento de Saúde da Mulher destinados a lésbicas e bissexuais             

foram retirados e uma proposta de definir mulher por uma proposta de “base biológica” tem               

como objetivo excluir mulheres transgênero do amparo desses recursos (MENDOS, 2019). Os            

ataques discriminatórios a grupos LGBTIQ+ também cresceram, com 2017 tendo um           

aumento no número de assassinatos motivados por ódio LGBTIQ+ em relação ao ano             

anterior, em que Trump não era presidente. O que se percebe é que os LGBTIQ+fóbicos se                

sentem mais encorajados a cometerem atos de violência quando há certo amparo federal para              

isso, motivado pela LGBTIQ+fobia explícita de Trump. 

Os Estados Unidos aceitam refugiados LGBTIQ+ (US DEPARTMENT OF STATE,          

2019); no entanto, dado que o governo americano está mais xenófobico e LGBTIQ+fóbico, o              

país tem tomado uma posição mais dura em relação a refugiados (HOLPUCH, 2019).  

França 

A República Francesa reconhece o direito de pessoas do mesmo sexo se relacionarem             

pela Lei. Além disso, ela dispõe de medidas de proteção como medidas de combate ao               

preconceito no trabalho, aos crimes de ódio e incitação à violência. Assim como o apoio ao                

casamento e a união civil de pessoas do mesmo sexo, e a adoção de crianças por esses casais                  

(IGLA, 2019). Entretanto, os refugiados LGBTIQ+ que vivem na França lidam com diversos             

problemas. 

Embora o diretor do Escritório para a Proteção de Refugiados e Pessoas sem Estado da               

França afirme que possua funcionários treinados especialmente para preparar tais pessoas,           

diversos relatórios apontam que os refugiados são estereotipados como pessoas          

hiperssexualizadas, e passam a desconsiderar casos de indivíduos com apenas um           

relacionamento em sua vida (INFO MIGRANTS, 2018). Ao mesmo tempo, a França promove             
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políticas de deportação caso o solicitante de refúgio seja de uma nacionalidade considerada             

“segura” pelo governo francês. Há um movimento dentro do Estado francês em reverter tal              

medida da lei, mas a medida é ainda considerada insuficiente por algumas organizações de              

direitos dos refugiados (GAY TIMES, 2018). 

Hungria 

A República da Hungria permite, por lei, o relacionamento entre pessoas do mesmo             

sexo. Ao mesmo tempo, o país dispõe de medidas de igualdade no acesso a trabalho,               

educação e saúde (IGLA, 2019). Além disso, é permitido a união civil, o combate ao crime e                 

discurso de ódio, e proibindo a obrigatoriedade de intervenções cirúrgicas forçadas, e existe             

certo grau de espaço para a sociedade civil, como a criação de leis que permitem a liberdade                 

de expressão (RAINBOW EUROPE, 2019). 

Quanto ao caso dos refugiados LGBTIQ+, a Hungria possui uma lei que reconhece o              

asilo de pessoas que migram para o país, e dispõe de algumas políticas positivas em relação a                 

identidade de gênero, como a organização dos abrigos destes asilados a partir da sua              

identidade. Contudo, a Hungria vem, junto a Polônia, crítica a medidas produzidas pela União              

Europeia em relação a igualdade de gênero devido a referências as populações LGBTIQ+ que              

vão contra os interesses “conservadores” do país, o que pode também afetar populações             

refugiadas (POLITICO, 2018).  

Índia 

A Índia compreende como legal a prática das relações sexuais entre indivíduos do             

mesmo sexo, independente do gênero (descriminalização essa ocorrida em 2018). Apesar           

disso, não apresenta qualquer avanço na proteção a comunidade LGBTQI+, assim como o             

reconhecimento de determinados direitos desses grupos marginalizados. (MENDOS, 2019) 

 Não existe qualquer legislação acerca da proteção contra discriminação, assim como a            

criminalização de atos discriminatórios propriamente ditos e, em um âmbito mais abrangente,            

de violências outras. Quanto ao reconhecimento, não são reconhecidos nem o casamento, nem             

a união civil, nem a adoção por parte de casais LGBTQI+ (ibidem). 
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 Em 2018, a suprema corte da Índia revogou uma sentença de 2013 que validava o               

artigo 377 do código penal indiano, uma lei de herança colonial, que punia “relações carnais               

contra a ordem da natureza”, criminalizando e punindo com pena máxima prevista de 10 anos.               

A lei possuía 157 anos (G1, 2018). A decisão foi unânime de anulação do artigo 377. Para o                  

juíz Dipak Misra o artigo 377 é arbitrário tendo a comunidade LGBTIQ+ os mesmos direitos               

que os demais. A visão majoritária e a moralidade geral não podem ditar os direitos               

constitucionais. Na última década, a causa LGBTIQ+ passou a ser melhor aceita no país. O               

avanço na legislação é bem recebido nas maiores cidades, embora ainda enfrente uma forte              

oposição de grupos religiosos e comunidades rurais conservadoras (ibidem). 

Dessa maneira, apesar dos avanços, ainda há longos caminhos a serem percorridos            

pela representação no país, segundo Kiran Bobby da Naz Foundation. Kiran também afirma             

que a capital indiana ainda é extremamente perigosa para pessoas transgênero, onde uma forte              

violência se apresenta (ROSNEY, 2019). 

Irã 

Com pena de morte para qualquer homem maduro que se envolva sexualmente com             

outro homem, e com punição de 50 chibatadas para mulheres e homens menores de idade que                

pratiquem atos sexuais com pessoas do mesmo sexo (EQUALDEX), o Irã é um país              

extremamente homofóbico e, curiosamente, um dos países com maior índice de cirurgias de             

redesignação sexual, sendo essa cirurgia subsidiada pelo governo (BAGRI, 2017; JAFARI,           

2014). A visão do governo sobre papéis de gênero e funções sociais desempenhadas por              

homens e mulheres é bem binária, e a transgeneridade e intersexualidade, embora não sejam              

crimes, são vistas como condições patológicas que devem ser corrigidas por cirurgia para que              

a pessoa volte a cumprir seus papéis sociais naturalmente destinados (BAGRI, 2017). 

A sociedade iraniana, no entanto, é bem dividida quanto a questões LGBTIQ+, e há              

uma série de contradições na lei iraniana que permite, ao menos aos mais privilegiados,              

sobreviver como homossexual no país. Pelo código de saúde nacional, a homossexualidade é             

considerada uma doença mental e, portanto, “portadores de homossexualidade” não podem           

ser punidos com pena de morte ou chibatadas, visto que seria uma condição mental específica               
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(IRANI, 2018). Outra saída, quando não pela psiquiatria, é fazer cirurgia de redesignação             

sexual e alegar que sempre foi do sexo oposto (HAYS, 2008). 

Obviamente, o Irã, embora receba uma grande quantidade de refugiados, não acata a             

solicitações de refúgio por perseguição por motivos de orientação sexual e identidade de             

gênero. Na verdade, assuntos relacionados a LGBTIQ+ já foram censurados pelo governo, e             

muitos jovens intersexuais ou transexuais acabam desinformados quanto ao que vivem e            

passam cotidianamente (BAGRI, 2017). 

Israel 

Israel é considerado um dos melhores lugares para pessoas LGBTIQ+, em especial            

Tel-Aviv. Uma das razões para isso é a não criminalização do relacionamento de pessoas do               

mesmo sexo, a promoção de medidas de combate ao preconceito no trabalho, e a aprovação               

do direito à união civil e à adoção conjunta. Contudo, isso não funciona da mesma forma com                 

refugiados, dependendo de sua nacionalidade. 

Uma análise recente aponta que um grande número de palestinos homossexuais           

buscam refúgio no território israelense, visto que ser gay na Palestina é uma “desgraça para               

toda a sua família” (BEN-DOR e KAGAN, 2008), entretanto, Israel captura tais indivíduos e              

os força a retornar aos seus locais de origem, violando diretamente o Estatuto dos Refugiados               

de 1951. Isso indica que, ao mesmo tempo que o país busca se apresentar como um país                 

amigável aos LGBTIQ+, ele promove políticas de perseguição e criminalização à grupos            

LGBTIQ+ de nacionalidades específicas (FENG, 2014).  

Itália 

A Itália legalizou a união civil entre pessoas do mesmo sexo em 2016, embora não               

tenha dado os mesmos direitos de adoção para casais homossexuais (HUMAN RIGHTS            

WATCH, 2016). Ao mesmo tempo, não há leis que criminalizem a discriminação            

LGBTIQ+fóbica, com exceção do código laboral italiano, que proíbe homofobia no ambiente            

de trabalho (ILGA, 2019b). É possível a mudança de gênero sem necessidade de cirurgia de               

redesignação sexual, porém não há nenhuma proibição a intervenções médicas compulsórias           
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antes da idade de consentimento, o que afeta diretamente indivíduos interssexuais (ILGA,            

2019b).  

A situação da população LGBTIQ+ italiana, no entanto, está “sob ataque” com a             

ascensão do grupo da Liga Norte à presidência, sendo o ex-vice primeiro ministro Matteo              

Salvini um grande defensor dos “valores e bons costumes” e do casamento ser apenas entre               

pessoas de sexos opostos. Na verdade, Salvini e o ministro da Família e da Deficiência,               

Lorenzo Fontana, afirmaram que a Itália participará do XIII Congresso Mundial das Famílias,             

que é LGBTIQ+fóbico (BARTHÉLEMY, 2019). Junto a isso, discursos LGBTIQ+fóbicos          

têm aumentado no país, agora embasados por líderes do Executivo (ILGA, 2019a). 

Em relação aos refugiados LGBTIQ+, o governo italiano permite a solicitação e            

acolhimento de refugiados perseguidos por conta de sua orientação sexual ou identidade de             

gênero (ILGA, 2019b). Ademais, o governo italiano assinou, em 2018, um acordo que             

promoveria, no âmbito da União Europeia, progressivos esforços a favor da população            

LGBTIQ+ (ILGA, 2019a). 

Japão 

O Japão é um dos países que apenas tratam como legal, perante a lei, a prática de                 

relações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo, embora não concedam qualquer proteção            

ou reconhecimento efetivos para com a comunidade LGBTQI+, apenas com esforços muito            

tímidos (MENDOS, 2019). 

 Não apresentam proteção real contra discriminação, tampouco criminalização de atos          

discriminatórios e de violência em um âmbito mais geral para com a população LGBTQI+.              

Quanto ao reconhecimento, tanto o casamento, quanto a união civil não são reconhecidos; da              

mesma maneira se aplica à adoção por parte de casais de pessoas do mesmo sexo (ibidem). 

 No país, apesar de mais raras situações de violência física, violências psicológicas e             

estruturais são muito fortes. Como exemplo, dois líderes políticos expressaram seus pontos de             

vista quanto a comunidade LGBTQI+. Mio Sugita, figura política do Partido Liberal            

Democrata (LDP), questionou o uso do dinheiro público para causas LGBTIQ+, enquanto            

Tamo Tanigawa, outro político do LDP, afirmou que homossexualidade era “uma questão de             
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gosto”; por conta disso, não se opunha ao relacionamento, mas à união legal entre essas               

pessoas, afirmando que a família tradicional é formada por homem e mulher, sendo isso feito               

desde a antiguidade, evitando que nações caíssem em declínio e ruína (GO GO NIHON,              

2019).  

Outro exemplo diz respeito aos jovens e ao bullying sofrido dentro de instituições de              

ensino. Apesar do governo ter apresentado diretrizes acerca de estudantes LGBTIQ+ dentro            

de suas políticas de combate ao bullying, visando maior inclusão, a política nacional de              

prevenção ao bullying ainda seguia reticente quanto às vulnerabilidades específicas desses           

estudantes. Não somente isso, mas, estruturalmente, havia a lei que obrigava pessoas            

transgênero a obterem um diagnóstico “transtorno de identidade de gênero”, para que elas             

pudessem ser legalmente reconhecidas da maneira como se identificavam. (HUMAN’S          

RIGHT WATCH, 2019). 

Apesar de avanços tímidos, o Japão apresenta as suas formas de resistência. A             

ex-ministra da defesa do país, durante os anos 2016 e 2017, buscou no ano de 2019 a                 

aprovação de uma nova lei que visava uma maior tolerância à relacionamentos entre pessoas              

do mesmo sexo. Os críticos ao casamento entre pessoas do mesmo sexo alegam problemas              

com a já frágil taxa de natalidade, além de recorrerem à questão das raízes culturais que                

formam a família, exigindo muita cautela quanto ao assunto (UOL, 2019). 

 No âmbito da representação e resistência existem movimentos sociais e paradas           

LGBTQI+, como a Tokyo Rainbow Pride, visando uma maior conscientização e igualdade            

por parte da sociedade japonesa (e de certa maneira, por parte da sociedade mundial). Não               

somente isso, mas no ano de 2019, durante o dia dos namorados (fevereiro), 13 casais do                

mesmo sexo processaram o governo nacional japonês, alegando que é seu direito            

constitucional de se casar (GO GO NIHON, 2019). 

Jordânia 

Jordânia é um país que trata as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo como               

legais, porém, sem grandes avanços no que diz respeito à defesa e o reconhecimento.              

(MENDOS, 2019) 
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A Jordânia, juntamente com Israel, são os únicos países da região do Oriente Médio              

que não criminalizam relações homoafetivas. Apesar disso, no que diz respeito à proteção e              

reconhecimento, não são empreendidos esforços por parte da Jordânia visando a segurança da             

população LGBTQI+ de maneira geral e sua integração, assim como a criminalização de atos              

discriminatórios por parte dos indivíduos na sociedade. Casamento, união civil e adoção não             

são reconhecidos no país (ibidem). 

Apesar de não ser um dos países mais violentos da região para com a população               

LGBTQI+, não quer dizer que essa violência não exista, nem que esses grupos ainda não               

sofram dentro da sociedade. Jordânia ainda é um país que apresenta muita discriminação e              

desigualdades contra esses grupos. Segundo Neela Ghoshal, pesquisadora sobre direitos          

LGBTIQ+ da Humans Right Watch, na Jordânia esses grupos não temem a lei, sendo o               

problema muito mais associado à rejeição da família e o estigma social (FANACK, 2019). O               

social tem um papel muito mais crucial na vida dos grupos LGBTQI+ que o estado por si                 

mesmo. Porém, o governo ainda sim possui influência sobre as questões que norteiam suas              

vidas. À título de exemplo, integrantes do governo da Jordânia divulgaram notas oficiais             

acerca de sua ampla intolerância acerca da população LGBTIQ+, assim como deixaram claro             

que o governo não iria defender os direitos dos jordanianos LGBTIQ+ (MOVAHEDI, 2017).             

Essa questão começou com um membro do parlamento abrindo um inquérito contra a revista              

jordaniana My.Kali. A revista é considerada pelo editor chefe e criador, Kalid Abdel-Hadi,             

uma revista queer e feminista, que tem por função criar um espaço para a expressão. A revista                 

não só foi bloqueada, como as cartas dos integrantes do poder público somente provocaram              

uma onda de atenções negativas para a My.Kali e para a população LGBTQI+, de maneira               

mais geral, por parte da sociedade jordaniana (ibidem). 

Dessa maneira, ao mesmo tempo que algumas formas de resistência surgem e ganham             

algum espaço, ataques e discriminação ainda se encontram presentes e fortes dentro do país.              

Apesar de maior aceitação (mais em algumas “classes” que em outras), proteção contra             

discriminação precisam ser colocadas em prática visando a construção de um ambiente que a              

população LGBTQI+ possa se sentir verdadeiramente segura (FANACK, 2019). 

Líbano 
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O Líbano é um dos países que não permite por lei a prática de relações sexuais entre                 

pessoas do mesmo sexo, porém essa legislação se aplica somente aos indivíduos do sexo              

masculino. A pena máxima prevista em lei para aqueles que consumam o ato é de até um ano                  

(MENDOS, 2019). 

 Da mesma forma, não existe qualquer proteção à comunidade LGBTQI+, seja no            

âmbito contra a discriminação, seja através da criminalização de violências (não incluindo            

apenas a física). No que diz respeito ao reconhecimento, nenhum avanço pôde ser percebido,              

seja com relação ao casamento ou união civil entre casais do mesmo sexo, seja com relação à                 

adoção por esses casais (ibidem). 

 Apesar da criminalização, mudanças podem ser percebidas no país. Durante o           

processo eleitoral em 2018, candidatos afrontaram o preconceito para defender os direitos da             

população LGBTQI+. 11% dos candidatos apoiaram abertamente a descriminalização da          

homossexualidade, considerado até então, pelo artigo 534 do código penal, como “relações            

sexuais que vão contra a natureza”, contrários à “ordem natural”. Foi a primeira vez que o                

debate acerca da descriminalização se inseriu dentro do parlamento (DURÃO, 2018). Além            

disso, tratando do sistema judiciário, o juiz Rabih Maaluf emitiu uma sentença defendendo o              

princípio de igualdade entre os cidadãos, em que cada indivíduo tem que poder desfrutar de               

seus direitos pessoais. Não permitir esses direitos, segundo o juíz, é uma violação dos direitos               

básicos fundamentais reconhecidos nas leis libanesas e internacionais. Apesar disso, os           

problemas persistem, com forças policiais realizando rondas em locais frequentados pela           

população LGBTQI+, detendo os “suspeitos” de irem contra a ordem natural (após            

investigações e coleta de depoimentos por parte dos policiais) (EFE, 2017); ou com             

preconceitos dentro da própria sociedade. 

México 

No México, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são legalmente amparadas            

por lei. Não se limitando à isso, existem bases de proteção legais à comunidade LGBTQI+               

dentro do país. Existe proteção constitucional, ampla e também no âmbito profissional.            

Apesar disso, a criminalização sobre a violência e discriminação não é um ponto fortemente              

tratado pelo sistema mexicano (MENDOS, 2019). 
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 Tratando do plano do reconhecimento, a adoção por parte de casais do mesmo sexo              

não é reconhecido. Porém, os casamentos são legais perante à lei (ibidem). Já a união civil, foi                 

permitida em 2006 no país (BEER; CRUZ-ACEVES, 2018). 

 O sistema mexicano, em 2003, aprovou uma lei anti-discriminação em território           

nacional, com orientação sexual como uma das categorias protegidas por essa lei. Da mesma              

forma, na constituição mexicana, o primeiro artigo proíbe discriminação com base em            

“preferência sexual”. À título de exemplo, o México aboliu a maioria das distinções legais              

discriminatórias antes mesmo dos Estados Unidos (ibidem). Apesar disso, devemos entender           

que de diversas maneiras o domínio da lei não tem sido sempre efetivamente implementado              

no país. Agentes do estado usam da violência do aparato estatal (não necessariamente física)              

de maneiras não autorizadas pela lei. Por conta disso, atores individuais dentro do sistema              

usam da violência de estado contra minorias sexuais, muita das vezes saindo impunes.             

Embora por lei não seja permitido, ela nem sempre é reforçada no país (ibidem). 

Mais especificamente, pessoas transgênero sofrem enormemente no país. Isso pode ser           

percebido pelo fato do México ser o segundo país onde mais transgêneros são assassinados,              

atrás apenas do Brasil. Apesar da busca por maior efetividade do aparato público para lidar               

com a questão da violência (seja física, psicológica, entre outras) contra esse grupo em              

específico, Lina Perez, presidente da organização pró-LGBTQI+ “Cuenta Conmigo”, afirma          

que mulheres transgênero assassinadas raramente recebem justiça visto que as autoridades           

comumente as olham como inferiores (LOS ANGELES TIMES, 2019).  

Países Baixos 

Tendo sido o primeiro país a legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo, os Países                

Baixos sãos vistos internacionalmente como um país extremamente liberal e acolhedor para            

indivíduos LGBTIQ+. Mesmo assim, o país ainda possui muitos casos de discriminação            

LGBTIQ+fóbica em locais públicos e privados, embora haja um esforço por parte das             

instituições públicas, como o Parlamento, para tornar o país o mais acolhedor possível para              

essa população (ILGA, 2019b).  

Em questões legais, apenas a discriminação contra homossexuais é criminalizada,          

deixando os outros grupos de fora do escopo da proteção estatal. Além disso, interssexuais              
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ainda possuem algumas limitações de direitos no país, como a falta do direito de              

não-intervenção médica em indivíduos sem idade de consentimento. Por fim, não é possível             

doar sangue por um ano após relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, uma medida               

vista, por muitos, como discriminatória (ILGA, 2019b). 

Quanto aos refugiados LGBTIQ+, o país acolhe esses indivíduos, embora exclua os            

interssexuais da lista. Além disso, o relatório Trots of schaamte? (Orgulho ou vergonha, em              

português) denunciou que muitas das solicitações de refúgio de indivíduos LGBTIQ+ estavam            

sendo analisadas à luz de estereótipos ocidentalizados e estigmatizadores sobre homo e            

bissexuais e transgêneros, mostrando que ainda há preconceitos a serem corrigidos por parte             

dos oficiais que analisam as solicitações (JANSEN, 2018). 

Paquistão 

O Paquistão não considera legal a prática de relações sexuais entre indivíduos do             

mesmo sexo, apesar de aplicada somente ao sexo masculino. Se consolida como um crime              

que possui, prevista, até dez anos como pena máxima de prisão. Além disso, a pena de morte                 

é uma pena passível de ser determinada (MENDOS, 2019). 

 Vistas essas questões, soma-se o fato de que não existe qualquer amparo do estado no               

que diz respeito à proteção à discriminação, nem medidas judiciárias contra a aqueles que              

praticam tais atos. No campo do reconhecimento, nenhuma medida se consolidou, seja no que              

diz respeito ao casamento, à união civil, ou à adoção por parte de casais do mesmo sexo                 

(ibidem). 

 Quanto à questão da identidade de gênero, o Paquistão apresenta outra perspectiva,            

muito mais positiva. Em maio de 2018, foi aprovada a lei que permitia que pessoas               

transgênero se auto-identificassem, e que essa identificação fosse reconhecida socialmente,          

incluindo o fato de poderem ter esse registro em documentos como RG e passaportes (KER,               

2019). Não somente isso, como foi possível ocorrer a Parada do Orgulho Trans no mesmo               

ano, que celebrava a conquista, ao mesmo tempo que, paralelamente, exigiam o “Transgender             

Person (Protection of rights) Act”. Essa conquista, apesar de tudo, não representa o fim do               

preconceito que pessoas transgênero sofrem no país (ibidem). 
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 Quanto à questão da sexualidade, uma perspectiva mais delicada e instaura. As leis de              

origem colonial britânica (a seção 377 do código penal) se somam com as leis de Hudood, que                 

foram implementadas ao código penal em 1977. Essa lei de Hudood, ordenamento das leis da               

Sharia, colocam o apedrejamento até a morte como punição à homossexualidade           

(ASIÁTICOS PELA DIVERSIDADE, 2018). Dessa maneira, a conexão entre pessoas do           

mesmo sexo tende a ocorrer no ambiente virtual, onde pessoas escondem a sua sexualidade              

através de pseudônimos. Assim, podemos compreender como existe uma violência exercida           

contra a comunidade LGBTQI+ não somente no âmbito social/cultural, como também no            

âmbito político. 

Quênia 

Quênia se encontra como um dos países que não abarca como legal a prática de               

relações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo, porém aplicando-se somente ao sexo            

masculino. A consumação do ato possui pena máxima prevista de 14 anos (MENDOS 2019). 

 Por essa razão não existe qualquer medida protetiva à comunidade LGBTQI+, nem            

criminalização daqueles que os violentam e os discriminam. Além disso, não há amparo             

quanto às questões do reconhecimento no âmbito do casamento, da união civil, ou da adoção               

de crianças por parte de casais do mesmo sexo (ibidem). 

 A suprema corte do Quênia, durante o ano de 2019, tomou a decisão de manter as                

principais disposições das seções 162 e 165 do código penal do país. Nela, existe a               

criminalização e punição, com pena máxima prevista de até quatorze anos, para aqueles que              

infrinjam alguma dessas seções. A primeira, 162, estabelece que qualquer pessoa que            

mantenha “conjunção carnal antinatural” deve ser punida com base na lei. Enquanto isso, a              

seção 165 decreta cinco anos de prisão por “práticas indecentes entre homens” (VEJA, 2019).              

A criminalização de relações homossexuais consensuais constitui uma violação dos direitos           

humanos, ao mesmo tempo que reforça estigmas, discriminação e violência contra a            

população LGBTQI+; além de dizer respeito a questão de saúde pública, visto que exclui              

pessoas de processos de tratamento e prevenção de doenças, incluindo do HIV, o que afeta a                

meta de cobertura universal de saúde do Quênia (NAÇÕES UNIDAS, 2019). 
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 Dessa maneira, o Quênia ainda apresenta muito poucos esforços no que diz respeito à              

proteção e reconhecimento da comunidade LGBTQI+, onde os únicos esforços de mudança            

advém de focos muito restritos aos grupos defensores dos direitos dessa população. Porém             

esses grupos de combate não são tão numerosos, ao mesmo tempo que são limitados pelo               

próprio governo do país. 

Reino Unido 

O Reino Unido, embora bastante diverso quanto à legislação de casamento entre            

pessoas do mesmo sexo (ex: Irlanda do Norte ainda não reconhecer totalmente a nova              

legislação), a criminalização da LGBTIQ+fobia é constitucional, e está presente em códigos            

penais, laborais, educacionais e medicinais (ILGA, 2019b). Entretanto, não há uma legislação            

específica sobre a discriminação por conta de características sexuais, algo que afeta            

diretamente os interssexuais do país. 

Além disso, ainda há muita discriminação no país contra pessoas LGBTIQ+. De            

acordo com o relatório National LGBTIQ+ Survey reportou indivíduos LGBTIQ+ sofreram           

discriminação, mas apenas 1 em cada 10 denunciaram para as autoridades o ocorrido,             

alegando terem se sentido desmotivados a fazer a denúncia por achar que “isso acontece toda               

hora” (GOVERNMENT EQUALITIES OFFICE, 2018). Ademais, não há nenhuma proibição          

a intervenções médicas em indivíduos sem idade para consentimento, o que afeta indivíduos             

interssex (ILGA, 2019b). 

Por fim, o Reino Unido aceita refugiados por conta de perseguição motivada por             

orientação sexual e identidade de gênero. No entanto, o relatório Still Falling Short (2018)              

denuncia que há, ainda, muitas práticas preconceituosas e estigmatizadoras perpetuadas pelos           

oficiais que analisam os pedidos de refúgio, incluindo perguntas inadequadas e           

comportamentos discriminatórios. 

República Democrática do Congo (RDC) 

Não há, no RDC, nenhuma lei que puna diretamente afetos entre pessoas do mesmo sexo.               

Entretanto, o código penal congolense pune “atos públicos de indecência” com pena de 3 anos               
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de prisão ou fiança, ficando a cargo das autoridades policiais e jurídicas decidir o que seria                

essa “indecência”, o que pode significar atos homoafetivos (RUMU, 2017). 

Fora isso, há um enorme silêncio penal e constitucional quanto às questões LGBTIQ+: a              

LGBTIQ+fobia não é criminalizada, por exemplo, e a única menção a LGBTIQ+s na lei é na                

categorização do grupo como vulnerável para proteção contra HIV/AIDS (RUMU, 2017).           

Associado a isso, a Constituição congolesa define o casamento como a união entre duas              

pessoas de sexos opostos, não permitindo a de homossexuais. 

Quanto a aceitação de refugiados LGBTIQ+, não há nenhuma jurisdição que inclua            

esses indivíduos como possíveis vítimas de perseguição. Além disso, pelo cenário de conflito             

no país (com maior foco no norte), o RDC tem mais expelido pessoas do que atraído                

(WORLD BANK GROUP, 2017), o que explica sua precária rede de proteção a refugiados. 

Rússia 

Embora não criminalize relações homoafetivas, há uma forte homofobia generalizada          

(FRANCE PRESS, 2019), inclusive promovida pelo Estado, embora o presidente Putin negue            

isso publicamente (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). De acordo com a Associated Press da              

NORC (2014), cerca de 51% dos russos afirmaram que não gostariam de ter um vizinho               

LGBTIQ+, e cerca de 16% afirmaram que homossexuais deveriam viver isolados do restante             

da sociedade (LEVADA CENTER apud EQUALDEX, 2019). 

A mudança de gênero é possível apenas mediante cirurgia de redesignação sexual, e             

não há criminalização contra LGBTIQ+fobia. Na verdade, em 2013, o país aprovou uma lei              

que proíbe “propaganda gay”, que pode ser entendida como qualquer forma de ensino e              

tentativa de compreensão de sexualidades e de gêneros que vão além da lógica binária,              

heterossexual e cisgênera (IFEX, 2013). Nesse contexto, temáticas LGBTIQ+ são          

sistematicamente silenciadas e repreendidas pelo Estado russo. 

Quanto aos intersexuais russos, esses são submetidos constantemente a uma série de            

violações com o objetivo de “corrigir o gênero”, negando-lhes o direito de escolha e de               

propriedade sobre seu próprio corpo (INTERSEX IN RUSSIA, 2019). Pela lei russa, médicos             
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possuem direito de intervenção, mesmo sem consentimento da pessoa, para “corrigir” o seu             

sexo. 

Por fim, o país não aceita refugiados LGBTIQ+, embora haja requisitantes de asilo             

que sejam LGBTIQ+, mesmo que se escondam da LGBTIQ+fobia russa (CARROLL, 2019). 

Suécia 

Tendo sido um dos primeiros países a descriminalizar as relações homoafetivas e a             

permitir a mudança de gênero, a Suécia é descrita como um lugar amigável às populações               

LGBTIQ+, tendo legalizado o casamento entre pessoas do mesmo gênero em 2009            

(EQUALDEX, 2019). Há leis que proíbem a discriminação por orientação sexual ou            

identidade de gênero, e o país está entre os 10 mais avançados em direitos LGBTIQ+ da                

Europa (ILGA, 2019b). 

Há, entretanto, diversos desafios para indivíduos transgêneros: a mudança de gênero é            

possível apenas mediante cirurgia, e apenas recentemente a legislação sueca incluiu           

transgêneros nas leis de proteção contra discriminação (ILGA, 2019b). Ainda, não há leis que              

proíbam a intervenção médica em indivíduos intersex antes da idade de consentimento            

(ILGA, 2019b). 

Quanto aos refugiados LGBTIQ+, o país aceita indivíduos solicitantes de refúgio por            

perseguições motivadas por orientação sexual e identidade de gênero. No entanto, não há             

menções há indivíduos intersex, embora estes possam ser enquadrados em identidade de            

gênero pela jurisprudência (ILGA, 2019b). Por fim, poucas são as políticas nacionais voltadas             

para esse grupo. 

Tailândia 

Tailândia é um país que, legalmente, permite a prática de relações sexuais entre             

indivíduos do mesmo sexo, indistintamente do gênero. Não somente isso, o sistema tailandês             

possui medidas de proteção à discriminação, embora só exista no âmbito profissional            

(empregatício). No entanto, esse mesmo sistema não abarca a questão da criminalização das             
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práticas de violência e discriminação, como crimes de ódio ou incitação a eles (MENDOS,              

2019). 

 Em contraposição, casamentos, uniões civis, e a adoção por parte de casais do mesmo              

sexo ainda são questões que não são abarcadas pelo sistema tailandês (ibidem). 

 Apesar de apresentar esforços para a proteção da população LGBTQI+, em lei, na             

prática, outras questões se inserem. A ideia da Tailândia como um “Paraíso LGBT”, segundo              

ativistas é uma imagem superficializada. Existe uma contradição brutal: enquanto existe um            

acolhimento da população LGBTQI+ e o país é um centro global de cirurgias de mudança de                

sexo, o país ainda não tem política efetivas de proteção dos direitos mais básicos para esses                

grupos (MOSBERGEN, 2017). Segundo Anjana Suvarnananda, líder de um grupo de defesa            

dos direitos LGBTQI+, existe uma frase, segunda a qual, a sociedade tailandesa aceita             

não-oficialmente, mas rejeita oficialmente, os gays e lésbicas (ibidem). De acordo com a             

Khon Thai Foundation, 56% da população entre 15 e 24 anos acreditam que a              

homossexualidade é errada (PAHICHAN, 2018). Existe uma lógica mais de “tolerância”, que            

de aceitação, visto que muitos acabam possuindo papéis sociais limitados e ainda sofrem com              

a discriminação no cotidiano.A ideia do “terceiro gênero” é tolerado na Tailândia, desde que              

as pessoas inseridas dentro dessa “categoria” estejam dentro dos papéis socialmente           

designados pela “sociedade”, geralmente na indústria do entretenimento, ou na indústria do            

sexo. Ponto importante é que a população LGBTQI+ é apresentada pela mídia de maneira              

estereotipada e equivocada, sob uma luz negativa, ou como alívio cômico (ibidem) 

A questão da identidade de gênero é um dos pontos centrais no país. Apesar da Lei de                 

Igualdade de Gênero, que proíbe a discriminação de pessoas que não estão dentro dos padrões               

de seu “gênero de nascimento”, ainda há muito a se fazer no que diz respeito à proteção dessa                  

população marginalizada (MOSBERGEN, 2017). 

Turquia 

Com antigos “testes de comprovação de homossexualidade” que impedem indivíduos          

de servirem no exército turco sendo findos apenas em 2015 (HUTLEY, 2015), mas ainda com               

a caracterização da homossexualidade como condição “psicopatológica” pelo exército, a          

Turquia ainda é um país com muita discriminação LGBTIQ+, com o governo constantemente             
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banindo eventos destinados ao público LGBTIQ+ (THE GUARDIAN, 2017) e utilizando           

gases não-letais para dispersar tais eventos (DW, 2019). 

O país reconhece uniões civis estrangeiras entre pessoas do mesmo sexo, mas não é              

possível o casamento de pessoas do mesmo sexo no país. A mudança de gênero só é possível                 

com cirurgia de redesignação sexual, e não há proibições de cirurgias em intersexuais antes da               

idade de consentimento. Ademais, não há leis que criminalizem a LGBTIQ+fobia (ILGA,            

2019b). 

A Turquia, por fim, não reconhece orientação sexual e identidade de gênero como             

motivos para refúgio (ILGA, 2019b). 

Uganda 

A sentença para a conduta homossexual masculina é a prisão perpétua, enquanto            

mulheres lésbicas não são enquadradas (BBC, 2014). Em 2009, o primeiro-ministro           

ugandense tentou passar uma lei que criminalizaria ainda mais a homossexualidade, incluindo            

lésbicas e a “promoção da homossexualidade em território nacional” mas a lei foi rejeitada,              

2014, pela Corte (BBC, 2019). Recentemente, ainda, o governo tentou passar ao Parlamento             

uma lei que aplicasse a pena de morte para “condutas homossexuais”, porém, após pressões              

de órgãos internacionais (públicos e privados), especialmente de empresas, ele voltou atrás.            

Mesmo que essas leis não tenham passado, ainda é crime se relacionar com pessoas do               

mesmo sexo no país (G1, 2019b). 

Ser transgênero é ainda um tabu no país, sendo constantemente associado à            

homossexualidade e a problemas mentais/psiquiátricos (MCCOOL, 2018). Ainda, não há          

qualquer provisão legal para alteração de gênero no país, e Uganda carece de uma              

infraestrutura adequada para a realização de cirurgias de redesignação de sexo (MCCOL,            

2018). 

Uganda não aceita solicitantes de refúgio por motivação de identidade de gênero ou             

orientação sexual.  
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