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Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. στηλιτεύει την έγκριση του 

νοµοσχεδίου για την απαγόρευση του 

γάµου µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου, 

που καθιστά ποινικό αδίκηµα τη 

διατήρηση οµοφυλοφιλικής σχέσης, την 

υποστήριξη των δικαιωµάτων των ΛΟΑΤ, 

τη διοργάνωση εκδήλωσης φιλικής προς 

τους οµοφυλόφιλους ή την έκφραση 

συµπάθειας µεταξύ δύο ατόµων του ιδίου 

φύλου· καλεί, ως εκ τούτου, τον Πρόεδρο 

της Νιγηρίας να µην υπογράψει τη 

νοµοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, η οποία θα εκθέσει τα 

ΛΟΑΤ - τόσο τους νιγηριανούς πολίτες 

όσο και τους αλλοδαπούς - σε σοβαρό 

κίνδυνο βιαιοπραγίας και σύλληψης· 

17. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την έγκριση 

του νοµοσχεδίου για την απαγόρευση του 

γάµου µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου, 

που καθιστά ποινικό αδίκηµα τη 

διατήρηση οµοφυλοφιλικής σχέσης, την 

υποστήριξη των δικαιωµάτων των ΛΟΑΤ, 

τη διοργάνωση εκδήλωσης φιλικής προς 

τους οµοφυλόφιλους ή την έκφραση 

συµπάθειας µεταξύ δύο ατόµων του ιδίου 

φύλου· καλεί, ως εκ τούτου, τον Πρόεδρο 

της Νιγηρίας να µην υπογράψει τη 

νοµοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, η οποία θα εκθέσει τα 

ΛΟΑΤ - τόσο τους νιγηριανούς πολίτες 

όσο και τους αλλοδαπούς - σε σοβαρό 

κίνδυνο βιαιοπραγίας και σύλληψης· 
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Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. ζητεί να εξετασθούν διεξοδικότερα τα 

βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης, 

περιλαµβανοµένων και των κοινωνικών, 

οικονοµικών και εθνοτικών εντάσεων, και 

να αποφεύγονται απλουστευτικές 

ερµηνείες µε αποκλειστικό γνώµονα τη 

θρησκεία, οι οποίες δεν παρέχουν τη βάση 

για µια µακροπρόθεσµη και µόνιµη 

επίλυση των προβληµάτων της περιοχής· 

προτρέπει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να 

εργασθεί για µια ειρηνική λύση, 

αντιµετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια της 

σύγκρουσης, και να διασφαλίσει δίκαιη 

πρόσβαση στους πόρους, βιώσιµη 

ανάπτυξη των περιφερειών και αναδιανοµή 

του πλούτου· 

13. ζητεί να εξετασθούν διεξοδικότερα τα 

βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης, 

περιλαµβανοµένων και των κοινωνικών, 

οικονοµικών και εθνοτικών εντάσεων, και 

να αποφεύγονται απλουστευτικές 

ερµηνείες µε αποκλειστικό γνώµονα τη 

θρησκεία, οι οποίες δεν παρέχουν τη βάση 

για µια µακροπρόθεσµη και µόνιµη 

επίλυση των προβληµάτων της περιοχής· 

προτρέπει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να 

εργασθεί για µια ειρηνική λύση, 

αντιµετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια της 

σύγκρουσης, και να διασφαλίσει δίκαιη 

πρόσβαση στους πόρους, βιώσιµη 

ανάπτυξη των περιφερειών και αναδιανοµή 

των εσόδων µέσω του κρατικού 

προϋπολογισµού· 
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