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buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Artikel 138 van het Reglement
Terry Reintke (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Maria Walsh 
(PPE), Olivier Chastel (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), 
Brando Benifei (S&D), Pernille Weiss (PPE), Marc Angel (S&D)

Betreft: Vervolging en outing van LGBTI-personen in Marokko

Sinds vorige maand is in Marokko een campagne bezig die gericht is tegen homoseksuele en 
biseksuele mannen. Verschillende personen gebruiken valse accounts op LGBTI-datingapps om de 
seksuele gerichtheid of genderidentiteit van gebruikers bekend te maken. De slachtoffers melden dat 
hun foto’s, contactgegevens of adressen op sociale media werden gedeeld zonder hun voorafgaande 
toestemming. Dit is bijzonder zorgwekkend tijdens deze periode van quarantaine, aangezien dit ertoe 
zou kunnen leiden dat zij uit hun woning worden gezet, worden gemeden door hun families en 
gemeenschappen, en dat hun leven en bestaansmiddelen in gevaar worden gebracht. De situatie 
wordt nog verergerd door het feit dat homoseksualiteit in Marokko strafbaar is en dat de 
desbetreffende wetten worden gehandhaafd, ondanks een aanbeveling tot decriminalisering die in 
oktober 2019 door de nationale mensenrechtenraad werd uitgevaardigd, en die door de regering werd 
afgewezen. Momenteel loopt een onderzoek naar deze campagne.

1. Is de VP/HR op de hoogte van het feit dat consensuele seksuele contacten tussen personen van 
hetzelfde geslacht in Marokko strafbaar zijn en dat aan de desbetreffende wetten de hand wordt 
gehouden?

2. Welke stappen heeft de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) genomen, onder meer 
via de EU-delegaties bij de VN en Marokko, als reactie op de aanhoudende criminalisering van 
consensuele seksuele contacten tussen personen van hetzelfde geslacht met betrekking tot het 
recht op privacy van LGBTI-personen?

3. Welke maatregelen wil de VP/HR nemen om te waarborgen dat er geen represaillemaatregelen 
worden genomen tegen LGBTI-personen als gevolg van het onderzoek?


