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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. fordømmer på det kraftigste 

vedtagelsen af lovforslaget om forbud mod 

ægteskab mellem personer af samme køn, 

som gør det til en forbrydelse at være i et 

parhold mellem to personer af samme køn, 

og støtter LGBT-personers ret til at drive et 

homovenligt mødested eller vise følelser 

mellem to personer af samme køn; 

opfordrer derfor Nigerias præsident til ikke 

at underskrive den lov, som 

repræsentanternes hus har vedtaget, idet 

den vil indebære en alvorlig risiko for vold 

mod og arrestation af LGBT-personer – 

både nigerianske statsborgere og 

udlændinge; 

17. beklager dybt vedtagelsen af 

lovforslaget om forbud mod ægteskab 

mellem personer af samme køn, som gør 

det til en forbrydelse at være i et parhold 

mellem to personer af samme køn, og 

støtter LGBT-personers ret til at drive et 

homovenligt mødested eller vise følelser 

mellem to personer af samme køn; 

opfordrer derfor Nigerias præsident til ikke 

at underskrive den lov, som 

repræsentanternes hus har vedtaget, idet 

den vil indebære en alvorlig risiko for vold 

mod og arrestation af LGBT-personer – 

både nigerianske statsborgere og 

udlændinge; 

Or. en 
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Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. opfordrer til en mere omfattende 

undersøgelse af de underliggende årsager 

til konflikten, herunder sociale, 

økonomiske og etniske spændinger, hvori 

der undgås brede og forenklede 

forklaringer, der kun bygger på religion, 

hvilket ikke vil tilvejebringe et grundlag 

for en langsigtet og varig løsning på 

problemerne i regionen; opfordrer den 

nigerianske regering til at arbejde for en 

fredelig løsning ved at tackle konfliktens 

underliggende årsager og til at sikre fair 

adgang til ressourcer, bæredygtig udvikling 

på regionalt plan og omfordeling af 

velstand; 

13. opfordrer til en mere omfattende 

undersøgelse af de underliggende årsager 

til konflikten, herunder sociale, 

økonomiske og etniske spændinger, hvori 

der undgås brede og forenklede 

forklaringer, der kun bygger på religion, 

hvilket ikke vil tilvejebringe et grundlag 

for en langsigtet og varig løsning på 

problemerne i regionen; opfordrer den 

nigerianske regering til at arbejde for en 

fredelig løsning ved at tackle konfliktens 

underliggende årsager og til at sikre fair 

adgang til ressourcer, bæredygtig udvikling 

på regionalt plan og omfordeling af 

indtægter via statens budget; 

Or. en 

 

 


