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Euroopa Parlamendi resolutsioon lesbiliste naiste vastase vägivalla ning lesbide, geide, bi- ja
transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õiguste kohta Aafrikas
(2012/2701(RSP))
Euroopa Parlament,
– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist
pakti ning inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,
– võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta
ning Pekingi tegevusplatvormi, milles rõhutatakse, et kõigil naistel on õigus kontrollida ning
otsustada oma seksuaalsusega seotud küsimusi vabalt ja vastutustundlikult, ilma sunni,
häbimärgistamise ja vägivallata,
– võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 17. juuni 2011. aasta resolutsiooni A/HRC/17/19
inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi kohta ning ÜRO inimõiguste
ülemvoliniku 17. novembri 2011. aasta aruannet inimesi nende seksuaalse sättumuse ja
soolise identiteedi põhjal diskrimineerivate seaduste ja tavade ning nende vastu suunatud
vägivallaaktide kohta,
– võttes arvesse 7. märtsil 2012 toimunud ÜRO inimõiguste nõukogu paneeldiskussiooni
inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi teemal,
– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navanethem Pillay avaldust, mille ta tegi 7.
märtsil 2012. aastal ÜRO inimõiguste nõukogu 19. istungjärgu ajal peetud inimõiguste,
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi teemalisel paneeldiskussioonil,
– võttes arvesse Amnesty Internationali aruannet inimõiguste olukorra kohta maailmas 2012.
aastal, milles väideti, et Aafrikas on kasvanud sallimatus lesbide, geide, bi- ja
transseksuaalide (LGBT) suhtes,
– võttes arvesse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma
ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise koostöölepingu (Cotonou
leping) teist läbivaatamist ja selle lepingu sätteid inimõiguste kohta, eriti artikli 8 lõiget 4 ja
artiklit 9,
– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2, artikli 3 lõiget 5 ja artiklit 21 ning Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklit 10, millega kohustatakse Euroopa Liitu ja liikmesriike
toetama ja edendama oma suhetes muu maailmaga üldisi inimõigusi ning üksikisikute
kaitset,
– võttes arvesse Euroopa Liidu tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu
suurendamise kohta arengukoostöös aastateks 2010–2015,
– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja ning Euroopa Parlamendi presidendi avaldusi, mis nad tegid rahvusvahelisel
homofoobiavastasel päeval 2010., 2011. ja 2012. aastal,
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– võttes arvesse nõukogu vahendite kogumit lesbide, geide ning bi- ja transseksuaalide kõigi
inimõiguste kaitsmiseks ja edendamiseks (nn LGBT vahendite komplekt),
– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (COM(2011)0840) ja komisjoni 13.
oktoobri 2011. aasta teatist „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks”
(COM(2011)0637),
– võttes arvesse oma 17. detsembri 2009. aasta resolutsiooni Uganda homoseksuaalsuse
vastase seaduseelnõu kohta1, 16. detsembri 2010. aasta resolutsiooni Uganda Bahati eelnõu
ning homo-, bi- ja transseksuaalide diskrimineerimise kohta2, 17. veebruari 2011. aasta
resolutsiooni David Kato tapmise kohta Ugandas3 ning 28. septembri 2011. aasta
resolutsiooni inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemise kohta
ÜROs4,
– võttes arvesse oma 7. mai 2009. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse
süvalaiendamise kohta ELi välissuhetes ning rahu tagamisel ja riigi ülesehitamisel5,
– võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,
A. arvestades, et kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt;
arvestades, et kõik riigid on kohustatud takistama vägivalda ja vihkamise õhutamist
seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi ja väljendusviisi alusel ning austama meeste ja
naiste võrdsuse põhimõtteid;
B. arvestades, et lesbilistel, bi- ja transseksuaalsetel ja mõlemasoolistel naistel on samasugused
inimõigused nagu kõigil meestel ja naistel, mida tuleb kaitsta sõltumatult nende seksuaalsest
sättumusest, soolisest identiteedist ja väljendusviisist;
C. arvestades, et mõned Aafrika riigid on olnud inimõiguste ja põhivabaduste kaitsjate esirinnas,
et Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidirežiimi järgne konstitutsioon oli esimene maailmas,
milles kuulutati seadusevastaseks diskrimineerimine seksuaalse sättumuse põhjal ning
arvestades, et Lõuna-Aafrika Vabariik oli ÜRO inimõiguste nõukogu resolutsiooni 17/19
(inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi kohta) vastuvõtmise algataja;
D. arvestades, et on liikumisi ja poliitilisi liidreid, kes suudavad rajada teed muutustele ning
inimõiguste, naiste õiguste ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste
(LGBTI) inimeste õigustele Aafrikas;
E. arvestades, et Aafrikas kasvab riigi ja politseijõudude, oma perekonna- ja kogukonnaliikmete
vägivald lesbiliste, bi- ja transseksuaalsete ja mõlemasooliste naiste, samuti sellisteks
peetavate naiste vastu ja nende häbimärgistamine, mis tekitab muret ka mujal, nagu seda
näitavad ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navanethem
Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0119.
Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0495.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0074.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0427.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0372.
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Pillay arvukad avaldused ning ÜRO inimõiguste nõukogu 17. juuni 2011. aasta resolutsioon
17/19 inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi kohta;
F. arvestades, et 25.–26. juunil 2012 toimunud ÜRO inimõiguste nõukogu iga-aastasel
diskussioonil, kus käsitleti inimõiguslastest naiste küsimusi, juhtis ÜRO inimõiguslaste
küsimuste eriraportöör Margret Sekaggya tähelepanu sellele, et vägivald, mille all
inimõiguslastest naised kannatavad, võtab soospetsiifilise kuju ning ulatub soopõhistest
solvangutest seksuaalse väärkohtlemise ja vägistamiseni; et naisi arvatakse seadvat kahtluse
alla aktsepteeritud ühiskondlikke norme, kultuuri või tavasid või ka usulisi ettekirjutusi, ning
neid häbimärgistatakse selle eest; ning et naisinimõiguslased vajavad erilist tähelepanu, sest
neile nende töö tõttu osaks saavad kannatused on teinekord nende meeskolleegide omadest
suuremad;
G. arvestades, et sotsiaalsetest ja kultuurilistest normidest kõrvale kalduvaid naisi võidakse
tembeldada lesbilisteks ning neil on oht sattuda meeste vägivaldse käitumise ja/või alandava
kohtlemise ohvriks, ning arvestades, et see surub maha kõigi, s.h heteroseksuaalsete naiste
seksuaalsuse väljendused ja valikuvabaduse, ning arvestades, et kõigi naiste seksuaalsed
õigused on seotud kehalise sõltumatuse ja valikuvabadusega;
H. arvestades, et 27 Aafrika riigis on naiste homoseksuaalsus seadusega lubatud ja 27 riigis
keelatud ning meeste homoseksuaalsus on lubatud 16 ja keelatud 38 riigis, ning arvestades, et
homoseksuaalsuse eest on ette nähtud surmanuhtlus Mauritaanias ja Sudaanis ning mõnedes
Somaalia ja Nigeeria osades, ning arvestades, et sõltumatu parlamendiliikme poolt Uganda
parlamendile esitatud seaduseelnõus nähakse homoseksuaalsuse eest ette surmanuhtlus;
I. arvestades, et seadused, millega samasooliste suhted ja seksuaalsus loetakse kuriteoks,
aitavad luua õhkkonda, mis soosib lesbiliste või lesbilisteks peetavate naiste vastast
vägivalda;
J. arvestades, et LGBTI-inimeste tapmistest, piinamistest, vangistamistest, vägivaldsest
kohtlemisest, häbimärgistamisest ja nende vastu vaenu õhutamisest, mida mõnel juhul
õigustatakse seadusega, on teateid kõigist maailma piirkondadest; ning arvestades, et
mitmetes Aafrika riikides on korduvalt toimunud lesbiliste naiste vastaseid vägivallategusid
ja kallaletunge;
K. arvestades, et võitlus võrdsuse, õigluse, lesbide nähtavaks muutmise ja nende õiguste eest on
tihedalt seotud üldise võitlusega naiste inimõiguste eest; arvestades, et lesbid, nagu paljud
teisedki naised, on vägivalla ohvrid, nii selle pärast, et nad on naised, kui ka oma seksuaalse
orientatsiooni pärast;
L. arvestades, et 2012. aasta veebruaris vahistati Kamerunis 10 naist ja esmakordselt süüdistati
kolme naist homoseksuaalsuses; arvestades, et vahistamised ja politsei poolt peksmised
jätkuvad ja kõige viimane juhtum leidis aset 24. juunil 2012; arvestades, et jurist Alice
Nkomile on homoseksuaalsuses süüdistatud inimeste kaitsmise eest palju kordi tehtud
tapmis- ja vägivallaähvardusi; arvestades, et 19. mail 2012 Yaoundés toimunud LGBTI
kogunemise ajas üks jõuk vägivaldselt laiali;
M. arvestades, et Libeeria senat arutab praegu ettepanekut keelustada samasooliste suhted
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rangemalt, kui kehtivad seadused seda siiani ette näevad; arvestades, et meedia ja üldsus
püüavad üha enam LGBTI-inimesi hirmutada; arvestades, et hiljaaegu ründasid Libeerias
relvastatud mehed kaht lesbilist naist;
N. arvestades, et Malawis kuulutati 2011. aasta jaanuaris naiste homoseksuaalsus uuesti
õigusvastaseks; arvestades, et uus president Joyce Banda on teatanud, et ta palub parlamendil
homoseksuaalsust kriminaalkuriteona käsitavad seadused kehtetuks tunnistada;
O. arvestades, et samasooliste abielu keelustava Nigeeria seaduseelnõuga taotletakse teatavate
organisatsioonide registreerimise, toimimise või ülalpidamise ning nende organisatsioonide
kogunemiste või rongkäikude kriminaliseerimist ning kuulutakse õigusvastaseks rangelt
eraelu valdkonda kuuluv tegevus; arvestades, et kõnealuse seaduseelnõu arutelu käigus on
kasvanud pinged ja sagenenud ähvardused LGBTI-inimeste vastu;
P. arvestades, et Lõuna-Aafrika Vabariigis jätkub vaibumatult lesbide ja transseksuaalsete
naiste nn korrektiivne vägistamine; arvestades, et jätkuvad arutelud seksuaalse sättumuse
tõttu taga kiusatud inimeste põhiseadusliku kaitse üle õhutavad vägivalda LGBTI-inimeste
vastu; arvestades, et hiljuti langes piinamise ohvriks ja tapeti geiaktivist Thapelo Makutle,
22-aastast lesbit Phumeza Nkolonzit tulistati pähe tema seksuaalse sättumuse pärast ning
Neil Danielsi pussitati, sandistati ja ta põletati elusalt selle eest, et ta oli gei;
Q. arvestades, et Svaasimaal tehakse positiivseid jõupingutusi HIV/AIDSi ennetamiseks ja
ravimiseks riskirühmades, sealhulgas naiste seas ja meestega seksuaalsuhetes olevate meeste
seas, vaatamata sellele, et homoseksuaalsus on kuritegelikuks tunnistatud;
R. arvestades, et Uganda politsei ning eetika ja moraali minister peatasid 2012. aasta veebruaris
ja juunis ilma vahistamismääruseta ja kodanike kogunemisvabadusest hoolimata
inimõigusaktivistide eraviisilised koosolekud; arvestades, et minister kavatseb
õigusvastaseks kuulutada 38 organisatsiooni, mida peetakse LGBTI-inimeste õiguste
kaitsjaiks; arvestades, et esimest korda 2009. aastal esitatud homoseksuaalsuse vastane
seaduseelnõu on endiselt arutamisel ja see võib sisaldada vastuvõetamatuid sätteid, muu
hulgas surmanuhtlust; arvestades, et Uganda ja USA kohtuasjade ja uurimiste kaudu on muu
hulgas ilmsiks tulnud Scott Lively ja USA fundamentalistliku rühmituse Abiding Truth
Ministries roll seksuaalse sättumuse alusel vihkamise ja sallimatuse levitamisel ning
seaduseelnõu vastuvõtmisele õhutamisel;
Lesbiliste naiste diskrimineerimine ja nende vastu suunatud vägivald Aafrikas
1. mõistab sügavalt hukka igasuguse lesbide vastu suunatud vägivalla ja diskrimineerimise neis
Aafrika riikides, kus see aset leiab, sh nn korrektiivse vägistamise ja muud seksuaalse
vägivalla vormid;
2. avaldab kindlat toetust kampaaniatele ja algatustele, mille eesmärk on tühistada kõik naisi ja
LGBTI-inimesi diskrimineerivad seadused; palub neil Aafrika riikidel, kus diskrimineerivad
seadused ikka veel kehtivad, need kohe tühistada, sh seadused, mis keelavad
homoseksuaalsuse ning seadused, mis diskrimineerivad naisi tsiviilõigusliku seisundi ning
omandi- ja pärimisõiguste osas;
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3. kinnitab, et võitlus Aafrika lesbiliste naiste põhi- ja inimõiguste eest on tihedalt seotud
kõikide naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kaitsega; kutsub
seetõttu Euroopa Liitu üles töös Aafrika partnerriikidega võtma ressursside ja poliitika osas
kindlaid kohustusi seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kaitseks;
4. palub Aafrika asjaomastel ametivõimudel kaitsta naisi tulemuslikult mõrvade, nn
korrektiivse vägistamise ja muu seksuaalvägivalla eest ning võtta selle toimepanijad
kohtulikule vastustusele;
5. märgib, et vägivald lesbide, bi- ja transseksuaalsete ja mõlemasooliste naiste vastu ning
nende häbimärgistamine on sageli tihedalt seotud diskrimineerimisega;
6. väljendab solidaarsust ja toetust kõigi suhtes, kes on kaasatud naiste õiguste parema kaitse
alasesse tegevusse;
7. palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel toetada Aafrika naiste ja LGBTI-inimeste
organisatsioone nende võitluses kõikide naiste ja LGBTI-inimeste võrdsuse, kehalise
enesemääramisõiguse ja seksuaalse vabaduse eest; toonitab seejuures vajadust pöörata
LGBTI-inimeste ja naisliikumise ning kõikide muude ühiskondlike liikumiste puhul erilist
tähelepanu lesbidele, et mõista hukka Aafrika riikides lesbidele osaks saav kahe- või
mõnikord mitmekordne diskrimineerimine;
8. kutsub Euroopa Komisjoni, Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles kiirendama soolist
võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitlevas ELi
tegevuskavas seatud eesmärkide poole liikumist ning pöörama suhetes kolmandate riikidega
ning valitsusväliste organisatsioonide ja inimõiguslaste toetamisel erilist tähelepanu lesbide,
bi- ja transseksuaalsete ja mõlemasooliste naiste õigustele;
Lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste õigused Aafrikas
9. kutsub kõiki maailma 76 riiki, kus homoseksuaalsus on seadusevastane, sh 38 Aafrika riiki
üles homoseksuaalsust dekriminaliseerima;
10. mõistab hukka seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi või soolise väljendusviisi alusel
vihkamisele ja vägivallale õhutamise; palub eespool osutatud riikidel tulemuslikult kaitsta
LGBTI-inimeste õigust elule ja väärikusele ning mõista hukka igasugune nende vastu
suunatud vägivald, diskrimineerimine, häbimärgistamine ja alandamine;
11. kutsub poliitilisi ja usujuhte üles mõistma hukka seksuaalsel sättumusel põhineva
tagakiusamise ja diskrimineerimise ning võtma kindla seisukoha homofoobia vastu, ühinedes
seeläbi peapiiskop Desmond Tutu üleskutsega võidelda ebaõigluse ja eelarvamuste vastu
ning solidaarsuse ja õigluse poolt;
12. kutsub Euroopa välisteenistust, Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles poliitilises dialoogis
Aafrika riikidega tuletama neile meelde nende kohustust täita õiguslikult siduvate
rahvusvaheliste inimõiguste alaste dokumentidega ja konventsioonidega võetud kohustusi,
eelkõige kohustust austada ja edendada õigust mittediskrimineerimisele seksuaalse sättumuse
ja soolise identiteedi alusel;
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13. tunneb heameelt asjaolu üle, et mõned Aafrika riigid, sh Cabo Verde, Kesk-Aafrika Vabariik,
Gabon, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritius, Rwanda, São Tomé ja Principe, Lõuna-Aafrika
Vabariik ja Svaasimaa on teinud teatavaks oma vastuseisu homoseksuaalsuse
kriminaliseerimisele, taganud LGBTI-inimestele juurdepääsu tervishoiuteenustele või on
lubanud homoseksuaalsuse dekriminaliseerida;
14. kutsub AKV riike üles alustama avatud, konstruktiivset ja vastastikku lugupidavat arutelu;
15. palub Aafrika riikidel tagada LGBTI inimõiguslaste julgeolek ning palub ELil abistada
Aafrikas suutlikkuse suurendamise programmide raames kohalikku kodanikuühiskonda;
16. nõuab, et eriti arengukoostöö rahastamisvahendi ja Cotonou lepingu raames sõlmitavad
kaubanduskokkulepped ja arenguprogrammid sisaldaksid vääramatuid inimõiguste ja
mittediskrimineerimise alaseid klausleid ning oleksid kooskõlas ELi uue inimõigustepõhise
arengupoliitikaga, eriti mis puudutab võitlust seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi
alusel diskrimineerimise vastu;
17. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid kasutaksid
täielikult nn LGBT vahendite komplekti, et ergutada kolmandaid riike homoseksuaalsust
dekriminaliseerima, aidata vähendada vägivalda ja diskrimineerimist ning kaitsta LGBTI
inimõiguste kaitsjaid;
18. palub Euroopa Komisjonil jätkata LGBTI-inimeste õiguste kaitsmisega tegelevate
valitsusväliste organisatsioonide rahastamist, eelkõige demokraatia ja inimõiguste Euroopa
rahastamisvahendi kaudu;
19. tuletab liikmesriikidele meelde uuesti sõnastatud direktiivist 2004/83/EÜ tulenevat kohustust
anda kaitset või varjupaika kolmandate riikide kodanikele, kes põgenevad seksuaalse
sättumuse või soolise identiteedi alusel tagakiusamise või sellise tagakiusamise ohu eest oma
päritoluriigis;
20. palub komisjonil ja eeskätt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja
komisjoni asepresidendil Catherine Ashtonil võtta konkreetseid meetmeid, võttes kasutusele
kõik asjakohased surve avaldamise vahendid, et kaitsta inimesi seksuaalse sättumuse alusel
diskrimineerimise või tagakiusamise eest ning tõstatada need küsimused ELi suhetes ja
dialoogis kolmandate riikidega; kutsub komisjoni üles lisama need teemad homofoobia
vastasesse tegevuskavasse, mille Euroopa Parlament on korduvalt palunud komisjonil
koostada1;
21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale ja komisjoni asepresidendile,
liikmesriikidele, AKV riikide rühma peasekretärile, kõikidele AKV riikide suursaadikutele
Euroopa Liidus, Lõuna-Aafrika Vabariigi parlamendile ning Aafrika Liidule ja selle
institutsioonidele.

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0019, P7_TA(2011)0074, P7_TA(2011)0427, P7_TA(2012)0069,
P7_TA(2012)0126 and P7_TA(2012)0222.
1
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