
RC\908503FI.doc PE492.004v01-00 }
PE492.007v01-00 }
PE492.012v01-00 }
PE492.015v01-00 }
PE492.016v01-00 } RC1

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Istuntoasiakirja

4.7.2012 B7-0389/2012 } 
B7-0392/2012 } 
B7-0397/2012 } 
B7-0400/2012 } 
B7-0401/2012 } RC1

YHTEINEN 
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)

lesboihin kohdistuvasta väkivallasta sekä lesbojen, homo- ja biseksuaalisten, 
transihmisten ja intersukupuolisten (HLBTI) henkilöiden oikeuksista Afrikassa
(2012/2701(RSP))

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, 
Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, 
Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, 
Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de 
Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham 
Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao 
Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, 
Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein



RC\908503FI.doc PE492.004v01-00 }
PE492.007v01-00 }
PE492.012v01-00 }
PE492.015v01-00 }
PE492.016v01-00 } RC1

FI

ALDE-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije 
Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith 
Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa 
Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta



RC\908503FI.doc PE492.004v01-00 }
PE492.007v01-00 }
PE492.012v01-00 }
PE492.015v01-00 }
PE492.016v01-00 } RC1

FI

lesboihin kohdistuvasta väkivallasta sekä lesbojen, homo- ja biseksuaalisten, transihmisten 
ja intersukupuolisten (HLBTI) henkilöiden oikeuksista Afrikassa
(2012/2701(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksia ja 
kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,  

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta tehdyn 
yleissopimuksen ja Pekingin toimintaohjelman ja korostaa, että kaikilla naisilla on oikeus 
hallita omaa seksuaalisuutta ja päättää itse vapaasti ja vastuullisesti ilman pakkoa, 
leimautumista tai väkivaltaa,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä 
17. kesäkuuta 2011 annetun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 
päätöslauselman A/HRC/17/19 sekä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun 
17. marraskuuta 2011 antaman raportin, joka koskee yksilöitä heidän seksuaalisen 
suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä perusteella syrjivästä lainsäädännöstä ja 
käytännöistä sekä heihin kohdistuvista väkivallanteoista,   

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia, seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä 
käsitelleen paneelikeskustelun, joka käytiin YK:n ihmisoikeusneuvostossa 
7. maaliskuuta 2012, 

– ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2012 pidetyn YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunnon ja 
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navanethem Pillayn sen yhteydessä antaman lausunnon 
ihmisoikeuksia, seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä käsitelleen 
paneelikeskustelun johdosta,   

– ottaa huomioon maailman ihmisoikeustilannetta koskeva Amnesty Internationalin 
vuosiraportin 2012, jossa todetaan, että homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten (HLBT) 
vastainen suvaitsemattomuus on lisääntynyt Afrikassa, 

– ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä 
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2001 
allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus) ja erityisesti sen 9 artiklaan 
sisältyvät ihmisoikeuslausekkeet,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 5 kohdan ja 
21 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan, jotka 
velvoittavat Euroopan unionin ja jäsenvaltiot vaalimaan ja puolustamaan yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia ja suojelemaan yksilöitä kansainvälisissä suhteissaan,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman 2010–2015,
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– ottaa huomioon unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission 
varapuheenjohtajan sekä Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausumat kansainvälisestä 
homofobian vastaisesta päivästä vuosina 2010, 2011 ja 2012,

– ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston keinovalikoiman homo- ja biseksuaalisten sekä 
transihmisten kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi (HLBT-
keinovalikoima),

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (COM(2011)0840) sekä 
13. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon aiheesta "EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisääminen: muutossuunnitelma" (COM(2011)0637),   

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman Ugandassa tehdystä 
homoseksuaalisuuden vastaisesta lakiesityksestä1, 16. joulukuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman Ugandasta ja Bahatin lakiesityksestä sekä lesbojen, homojen, bi- ja 
transseksuaalien syrjinnästä2, 17. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta 
"Uganda: David Katon surmaaminen"3 ja 28. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittelystä 
Yhdistyneissä kansakunnissa4,    

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta EU:n ulkosuhteissa sekä rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden 
kehittämisessä5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan; ottaa huomioon, että kaikilla valtioilla on velvollisuus ehkäistä seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa väkivaltaa ja 
vihan lietsontaa ja kunnioittaa naisten ja miesten tasa-arvon periaatteita; 

B. ottaa huomioon, että lesboilla, homoseksuaaleilla, transihmisillä sekä intersukupuolisilla 
naisilla on samat ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin naisilla ja miehillä ja että näitä 
ihmisoikeuksia on suojeltava riippumatta henkilöiden seksuaalisesta suuntautumisesta, 
sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta; 

C. ottaa huomioon, että jotkut Afrikan maat ovat olleet edelläkävijöitä ihmisoikeuksien ja 
perusoikeuksien vaalimisessa ja että apartheidin jälkeinen Etelä-Afrikan perustuslaki oli 
ensimmäinen perustuslaki, jossa kiellettiin seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä; 
huomauttaa myös, että Etelä-Afrikka oli ihmisoikeuksia, seksuaalista suuntautumista ja 
sukupuoli-identiteettiä koskevan YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman 17/19 
alullepanija;

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0119.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0495.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0074.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0427.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0372.
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D. katsoo, että on olemassa poliittisia liikkeitä ja johtajia, jotka voivat toimia suunnannäyttäjinä 
muutosten toteuttamisessa sekä ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien sekä lesbojen, homo- ja 
biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksien vahvistamisessa 
Afrikassa; 

E. ottaa huomioon, että lesbojen, biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten naisten tai 
sellaisina pidettyjen naisten leimaaminen ja näihin kohdistuva väkivalta, joihin valtio, 
poliisivoimat, naisten perheet ja yhteisön jäsenet Afrikassa entistä yleisemmin syyllistyvät, 
on yhteinen huolenaihe, joka ilmenee esimerkiksi YK:n pääsihteerin Ban Ki Moonin ja YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun Navanethem Pillayn lukuisissa julkilausumissa sekä ihmisoikeuksia, 
seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevassa YK:n 
ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) päätöslauselmassa A/HRC/17/19;

F. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeuksien puolustajien erityisraportoija Margret Sekaggya 
totesi 25.–26. kesäkuuta 2012 pidetyssä naisten ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevässä 
YK:n ihmisoikeusneuvoston vuotuisessa keskustelussa, että ihmisoikeuksia puolustaviin 
naisiin kohdistuneet loukkaukset ovat luonteeltaan sukupuoliperusteisia ja ulottuvat 
sukupuoleen perustuvasta solvaamisesta, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskauksiin, että 
naisten katsotaan kyseenalaistavan yleisesti hyväksyttyjä sosiaalisia normeja, valtakulttuuria 
ja perinteitä tai uskonnollisia määräyksiä, minkä seurauksena he joutuivat leimatuiksi, ja että 
ihmisoikeuksia puolustaviin naisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä näiden työssään 
kokema kärsimys on toisinaan ankarampaa kuin heidän miespuolisten kollegojensa;

G. ottaa huomioon, että naiset, jotka toimivat sosiaalisten ja kulttuuristen normien vastaisesti 
ovat alttiita leimautua lesboiksi ja vaarassa joutua miesten väkivaltaisen käytöksen ja/tai 
halventavan kohtelun kohteeksi, minkä johdosta kaikkien naisten, myös heteroseksuaalisten 
naisten, seksuaalinen ilmaisu ja valinnanvapaus ovat sorrettuna;  ottaa huomioon, että 
seksuaalisuutta koskevat oikeudet liittyvät kaikkien naisten ruumiilliseen 
itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen; 

H. ottaa huomioon, että Afrikan maista naisten homoseksuaalisuus on sallittu 27 maassa ja yhtä 
monessa se on rikos, kun taas miesten homoseksuaalisuus on sallittu 16:ssa ja kiellettyä 
38 maassa, ja panee merkille, että Mauritaniassa, Sudanissa, joissakin Somalian osissa ja 
Nigeriassa homoseksuaalisuudesta langetetaan kuolemantuomio ja että yksittäisen 
parlamentin jäsenen Ugandan parlamentille jättämässä homoseksuaalisuuden vastaisessa 
lakiesityksessä säädetään kuolemantuomiosta; 

I. ottaa huomioon, että lait, joiden nojalla kriminalisoidaan samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden väliset parisuhteet ja seksuaalinen kanssakäyminen, ovat osaltaan luomassa 
ilmapiiriä, joka kannustaa lesboihin tai lesboina pidettyihin kohdistuvaan väkivaltaan;

J. ottaa huomioon, että kaikilta maailma alueilta on saatu tietoja HLBTI-henkilöiden 
tappamisesta, kiduttamisesta, vangitsemisesta, leimaamisesta ja näihin kohdistuvasta 
väkivallasta ja vihapuheesta, jotka ovat toisinaan lain oikeuttamia; ottaa huomioon, että 
lesbot ovat usein joutuneet väkivallan ja hyökkäysten kohteeksi useissa Afrikan maissa

K. ottaa huomioon, että lesbojen näkyvyyden ja oikeuksien edistäminen liittyy kiinteästi 
yleiseen naisten ihmisoikeuksien edistämiseen; ottaa huomioon, että lesbot ovat monien 
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muiden naisten tavoin väkivallan kohteena sekä naiseutensa että seksuaalisen 
suuntautumisensa vuoksi; 

L. ottaa huomioon, että kymmenen naista pidätettiin ja kolmea vastaan nostettiin syytteet 
ensimmäistä kertaa homoseksuaalisuuden harjoittamisesta Kamerunissa helmikuussa 2012;  
ottaa huomioon, että pidätykset ja poliisin tekemät pahoinpitelyt jatkuvat ja tuorein tällainen 
tapaus kirjattiin 24. kesäkuuta 2012;  ottaa huomioon, että asianajaja Alice Nkomia on uhattu 
moneen otteeseen kuolemalla ja väkivallalla, sillä hän on puolustanut oikeudessa 
homoseksuaalisuudesta syytettyjä henkilöitä; ottaa huomioon, että ihmisjoukko hajotti 
väkivaltaisesti Yaoundéssa järjestetyn HLBTI-kokouksen 19. toukokuuta 2012; 

M. ottaa huomioon, että Liberian senaatti keskustelee parhaillaan ehdotuksesta laajentaa 
entisestään nykyisen lainsäädännön mukaista samaa sukupuolta olevien suhteita koskevaa 
kieltoa; ottaa huomioon, että pyrkimykset pelotella HLBTI-ihmisiä ovat lisääntyneet 
tiedotusvälineissä ja suuren yleisön keskuudessa huomauttaa, että kaksi lesboa joutui 
vastikään aseistautuneiden miesten hyökkäyksen kohteeksi Liberiassa;

N. ottaa huomioon, että naisten homoseksuaalisuus kiellettiin uudestaan Malawissa 
tammikuussa 2011; ottaa huomioon, että äskettäin valittu presidentti Joyce Banda on 
ilmoittanut aikovansa pyytää parlamenttia kumoamaan homoseksuaalisuuden kriminalisoivat 
lait;

O. ottaa huomioon, että Nigeriassa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton kieltävällä 
lakialoitteella pyritään kriminalisoimaan tiettyjen järjestöjen rekisteröinti, toiminta ja 
perustaminen sekä näiden järjestöjen kokoukset tai kulkueet ja myös kieltämään toiminta, 
joka kuuluu tiukasti yksityiselämän piiriin; toteaa, että tätä lakialoitetta koskevat keskustelut 
ovat lisänneet osaltaan jännitteitä ja HLBTI-ihmisiin kohdistuvaa uhkailua; 

P. ottaa huomioon, että Etelä-Afrikassa lesboihin ja transnaisiin kohdistuvat niin sanotut 
korjaavat raiskaukset näyttävät jatkuvan; ottaa huomioon, että parhaillaan käytävät 
keskustelut seksuaalisen suuntautumisen perusteella vainottujen henkilöiden perustuslakiin 
perustuvasta suojelusta lietsovat HLBTI-ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa; ottaa huomioon, 
että homoaktivisti Thapelo Makutle joutui äskettäin kidutetuksi ja surmatuksi, 22-vuotiasta 
lesboa Phumeza Nkolonzia ammuttiin päähän hänen seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi ja 
Neil Daniels joutui puukotetuksi ja silvotuksi ja lopulta hänet poltettiin elävänä siitä syystä, 
että hän oli homoseksuaali;  

Q. ottaa huomioon, että Swasimaassa toteutetaan myönteisiä toimia hivin ja aidsin 
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi riskialttiiden väestöryhmien, kuten naisten sekä miesten 
kanssa sukupuoliyhteydessä olevien miesten, keskuudessa siitä huolimatta, että 
homoseksuaalisuus on kriminalisoitu; 

R. ottaa huomioon, että Ugandassa poliisivoimat sekä etiikasta ja yhtenäisyydestä vastaava 
ministeri keskeyttivät ihmisoikeusaktivistien yksityiset kokoukset helmikuussa ja 
kesäkuussa 2012 ilman virallista lupaa ja ottamatta huomioon kansalaisille kuuluvaa 
kokoontumisvapautta; ottaa huomioon, että ministeri aikoo julistaa laittomiksi 38 järjestöä, 
jotka esitettyjen tietojen mukaan toimivat HLBTI-ihmisten oikeuksien edistämisen parissa; 
ottaa huomioon, että ensi kertaa vuonna 2009 esitetystä homoseksuaalisuuden vastaisesta 
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lakialoitteesta käydään edelleen keskustelua ja siihen saattaa sisältyä kuolemantuomion 
kaltaisia määräyksiä, joita on mahdotonta hyväksyä; ottaa huomioon, että Ugandassa ja 
Yhdysvalloissa nostettujen kanteiden sekä tiedustelujen avulla on saatu paljastetuksi, että 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan vihan ja suvaitsemattomuuden levittämisessä sekä 
lain valmistelussa ovat olleet mukana muun muassa Scott Lively ja Yhdysvalloista käsin 
toimiva evankelinen fundamentalistiryhmä "Abiding Truth Ministries";

Lesboihin kohdistuva syrjintä ja väkivalta Afrikassa

1. tuomitsee voimakkaasti kaikki Afrikan maissa lesboihin kohdistuvat väkivallan ja syrjinnän 
muodot siellä, missä niitä esiintyy, myös väkivallan äärimuodot, kuten "korjaavat" 
raiskaukset ja muut seksuaalisen väkivallan muodot;

2. ilmaisee vakaan tukensa kampanjoille ja aloitteille, joilla pyritään kumoamaan kaikki naisia 
ja HLBTI-ihmisiä syrjivät lait;  kehottaa kaikkia niitä Afrikan maita, joilla on edelleen 
voimassa olevia syrjiviä lakeja, kumoamaan ne välittömästi, myös lait, jotka kieltävät 
homoseksuaalisuuden, ja lait, jotka ovat naisia syrjiviä siviilisäätyä, omaisuutta ja perimistä 
koskevissa asioissa; 

3. vahvistaa, että taistelu lesbojen perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolesta Afrikassa on 
kiinteästi sidoksissa kaikkien naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin sekä terveyteen;   
kehottaa siksi Euroopan unionia toimissaan Afrikan kumppanuusmaiden kanssa 
keskittymään voimavarojen käytössä ja politiikassa sukupuoli- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien tukemiseen;  

4. kehottaa Afrikan asianomaisia viranomaisia suojelemaan tehokkaasti naisia murhilta, niin 
sanotuilta korjaavilta raiskauksilta ja muulta seksuaaliselta väkivallalta ja saattamaan 
syylliset oikeuden eteen vastaamaan teoistaan;

5. panee merkille, että lesbojen, biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten naisten 
leimaamiseen ja näihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyy usein kiinteästi myös syrjintää; 

6. ilmaisee solidaarisuutensa ja tukensa kaikille toimijoille, joiden toiminnan tavoitteena on 
vaikutusvaltaisempi naisten oikeuksia koskeva toimintasuunnitelma;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan naisjärjestöjä ja HLBTI-järjestöjä Afrikassa 
niiden pyrkimyksissä edistää kaikkien naisten ja HLBTI-ihmisten tasa-arvoa, ruumiillista 
itsemääräämisoikeutta ja oikeutta seksuaaliseen vapauteen; korostaa samalla, että erityistä 
huomiota on kiinnitettävä HLBTI- ja naisliikkeessä ja muissa yhteiskunnallisissa liikkeissä 
toimiviin naisiin, jotta voidaan tuomita kaksinkertainen tai joskus jopa moninkertainen 
syrjintä, jota lesbot joutuvat kohtaamaan Afrikan maissa;

8. kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita tehostamaan 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä koskevassa 
EU:n toimintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden täytäntöönpanoa ja kiinnittämään 
erityistä huomiota lesbojen, biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten naisten 
oikeuksiin sekä suhteissaan kolmansiin maihin että antaessaan tukea kansalaisjärjestöille ja 
ihmisoikeuksien puolustajille;



RC\908503FI.doc PE492.004v01-00 }
PE492.007v01-00 }
PE492.012v01-00 }
PE492.015v01-00 }
PE492.016v01-00 } RC1

FI

HLBTI-oikeudet Afrikassa

9. kehottaa kaikkia niitä 76 maata, myös 38:a Afrikan maata, joissa homoseksuaalisuus on 
laitonta, poistamaan homoseksuaalisuuden rangaistavuuden; 

10. tuomitsee seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
perustuvan vihan ja väkivallan lietsomisen; kehottaa edellä mainittuja valtioita tehokkaasti 
vaalimaan HLBTI-ihmisten oikeutta elämään ja arvokkuuteen ja tuomitsee kaikki näihin 
ihmisiin kohdistuvat väkivallanteot, syrjinnän, leimaamisen ja nöyryytyksen;

11. kehottaa poliittisia ja uskonnollisia johtajia tuomitsemaan seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan vainon ja syrjinnän ja ottamaan tiukasti kantaa homofobiaa vastaan ja näin 
yhtymään arkkipiispa Desmond Tutun kehotukseen torjua epäoikeudenmukaisuutta ja 
ennakkoluuloja ja edistää solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta;

12. kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita muistuttamaan Afrikan maita niiden kanssa 
käymissään keskusteluissa niille kuuluvista velvoitteista täyttää oikeudellisesti sitovien 
ihmisoikeusvälineiden ja -sopimusten nojalla tehdyt sitoumuksensa ja erityisesti niiden 
velvollisuudesta noudattaa ja edistää oikeutta sukupuoliseen ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvaan syrjimättömyyteen; 

13. suhtautuu myönteisesti siihen, että jotkut Afrikan valtiot, kuten Kap Verde, Keski-Afrikan 
tasavalta, Gabon, Guinea-Bissau, Malawi, Ruanda, São Tomé ja Príncipe, Etelä-Afrikka ja 
Swasimaa ovat ilmaisseet vastustavansa homoseksuaalisuuden kriminalisointia, ovat 
varmistaneet HLBTI-ihmisten mahdollisuuden saada terveydenhoitoa tai ovat lupautuneet 
poistamaan homoseksuaalisuuden rangaistavuuden;    

14. kehottaa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmää (AKT) osallistumaan 
avoimeen, rakentavaan ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaan keskusteluun;   

15. kehottaa Afrikan maita varmistamaan HLBTI-ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden ja 
kehottaa EU:ta tukemaan paikallista kansalaisyhteiskuntaa Afrikassa toteutettavilla 
toimintavalmiuksien kehittämisohjelmilla;

16. korostaa, että Kehitysyhteistyövälineen ja Cotonoun sopimuksen mukaisiin 
kauppasopimuksiin ja kehitysohjelmiin sisältyy ihmisoikeus- ja syrjimättömyyslausekkeita, 
joista ei voida neuvotella, ja että niiden oltava yhdenmukaisia EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan uuden ihmisoikeuslähtöisen linjauksen kanssa, mitä on 
noudatettava erityisesti myös sukupuoliseen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumistoimissa;   

17. kehottaa komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita hyödyntämään kaikilta osin HLBT-
keinovalikoimaa kannustaakseen kolmansia maita poistamaan homoseksuaalisuuden 
rangaistavuuden, tukeakseen väkivallan vähentämistä ja syrjintää sekä suojellakseen  
HLBTI-ihmisoikeuksien puolustajia; 
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18. kehottaa komissiota jatkamaan HLBTI-ihmisten oikeuksien parissa työskentelevien 
kansalaisjärjestöjen rahoittamista erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) kautta; 

19. muistuttaa direktiivin 2004/83/EY (uudelleenlaadittu toisinto) mukaisista jäsenvaltioiden 
velvoitteista suojella kolmansien maiden kansalaisia tai myöntää näille turvapaikka silloin, 
kun he seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi pakenevat vainoa; 

20. kehottaa komissiota ja erityisesti unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja 
komission varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonia ryhtymään konkreettisiin toimiin 
ottamalla käyttöön kaikki asianmukaiset painostusvälineet ihmisten suojelemiseksi 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä ja vainolta ja ottamaan nämä 
ongelmat esiin EU:n ja kolmansien maiden suhteissa ja näiden kesken käytävissä 
vuoropuheluissa;  kehottaa komissiota sisällyttämään nämä kysymykset homofobian 
vastaiseen toimintasuunnitelmaan, jonka Euroopan parlamentti on pyytänyt sitä laatimaan1;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, 
jäsenvaltioille, AKT-maiden ryhmän pääsihteerille, kaikille AKT-maiden Euroopan unionin 
suurlähettiläille, Etelä-Afrikan parlamentille ja Afrikan unionille ja sen elimille. 

1 Hyväksytyt tekstit, 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. 


