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Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu 

tiesības Āfrikā  

Eiropas Parlamenta 2012. gada 5. jūlija rezolūcija par vardarbību pret lesbietēm un 

lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu (LGBTI) tiesībām 

Āfrikā (2012/2701(RSP)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (VCD), Starptautisko paktu par 

pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (SPPPT) un Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību harta 

(ACTTH), 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) 

un Pekinas Rīcības platformu, uzsverot, ka visām sievietēm ir tiesības bez piespiešanas, 

stigmatizācijas un vardarbības kontrolēt jautājumus, kas skar viņu seksualitāti un lemt par 

tiem brīvi un ar atbildību, 

– ņemot vērā 2011. gada 17. jūnija ANO Cilvēktiesību padomes Rezolūciju A/HRC/17/19 par 

cilvēktiesībām, seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti un ANO augstās komisāres 

cilvēktiesību jautājumos 2011. gada 17. novembra ziņojumu par diskriminējošiem 

likumiem, praksi un vardarbību pret indivīdiem viņu seksuālās orientācijas un 

dzimumidentitātes dēļ, 

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes paneļdiskusiju par cilvēktiesībām, seksuālo 

orientāciju un dzimumidentitāti, kas notika 2012. gada 7. martā, 

– ņemot vērā ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Navanethem Pillay 

paziņojumu paneļdiskusijā par cilvēktiesībām, seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti, kas 

tika rīkota 2012. gada 7. martā — ANO Cilvēktiesību padomes 19. sesijas ietvaros, 

– ņemot vērā organizācijas Amnesty International 2012. gada ziņojumu par cilvēktiesību 

stāvokli pasaulē, kurā apgalvots, ka Āfrikā ir pieaugusi neiecietība pret lesbietēm, gejiem, 

biseksuāliem un transpersonām (LGBT), 

– ņemot vērā to, ka jau otro reizi tika pārskatīts Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, 

Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas 

Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, (Kotonū nolīgums) un tajā iekļautās 

cilvēktiesību klauzulas, īpaši 8. panta 4. punkts un 9. pants, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu, 3. panta 5. punktu un 21. pantu un 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 10. pantu, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienībai un 

tās dalībvalstīm ir pienākums attiecībās ar pārējo pasauli uzstāt uz vispārējo cilvēktiesību 

ievērošanu, veicināt to un aizsargāt indivīdus, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības rīcības plānu par dzimumu līdztiesības un sieviešu ietekmes 

palielināšanu saistībā ar attīstību (2010-2015), 



– ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 

paziņojumus 2010., 2011. un 2012. gadā saistībā ar Starptautisko dienu pret homofobiju, 

– ņemot vērā Padomes Instrumentu komplektu, ar ko veicināt un aizsargāt visu lesbiešu, geju, 

biseksuāļu un transpersonu (LGBT) cilvēktiesības (LGBT instrumentu kopumu), 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. decembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā 

(COM(2011)0840), un Komisijas 2011. gada 13. oktobra paziņojumu „ES attīstības 

politikas ietekmes palielināšana: Pārmaiņu programma” (COM(2011)0637), 

– ņemot vērā 2009. gada 17. decembra rezolūciju par Ugandu: pret homoseksualitāti vērsts 

likumprojekts1, 2010. gada 16. decembra rezolūciju par Ugandu — Bahati likums un 

homoseksuāļu, biseksuāļu un transpersonu diskriminācija2, 2011. gada 17. februāra 

rezolūciju par Ugandu — David Kato slepkavība3 un 2011. gada 28. septembra rezolūciju 

par cilvēktiesību, seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes jautājumu Apvienoto Nāciju 

Organizācijā4, 

– ņemot vērā 2009. gada 7. maija rezolūciju par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai ES 

ārējās attiecībās un miera/valsts nostiprināšanā5, 

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu, 

A. tā kā visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās; tā kā ikvienai valstij ir 

pienākums nepieļaut vardarbību un naida kurināšanu, kas saistīta ar seksuālo orientāciju, 

dzimumidentitāti un dzimuma izpausmēm, un ievērot sieviešu un vīriešu līdztiesības 

principu; 

B. tā kā lesbietēm, biseksuālām sievietēm, transpersonām un starpdzimuma personām ir tādas 

pašas cilvēktiesības kā visām pārējām sievietēm un vīriešiem, kas ir jāaizsargā neatkarīgi no 

cilvēku seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes un dzimuma izpausmēm;  

C. tā kā dažas Āfrikas valstis ir bijušas līderpozīcijās cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanā, 

tā kā Dienvidāfrikas pēcaparteīda konstitūcija bija pirmā pasaulē, kurā tika iekļauts 

diskriminācijas aizliegums seksuālās orientācijas dēļ un tā kā Dienvidāfrika bija ANO 

Cilvēktiesību padomes Rezolūcijas A/HRC/17/19 par cilvēktiesībām, seksuālo orientāciju 

un dzimumidentitāti iniciatore; 

D. tā kā ir politiskās kustības un līderi, kas spētu rosināt pārmaiņas, lai nostiprinātu 

cilvēktiesības, sieviešu tiesības un lesbiešu, geju, biseksuālu, transpersonu un starpdzimuma 

personu (LGBTI) tiesības Āfrikā; 

E. tā kā Āfrikā aizvien palielinās valsts un policijas spēku, sieviešu ģimeņu un kopienu locekļu 

piekopta stigmatizācija un vardarbība, kas vērsta pret lesbietēm, biseksuālām sievietēm, 
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transpersonām un starpdzimuma personām, kas ir pamats kopīgām bažām, kā daudzos 

paziņojumus norādījuši ANO ģenerālsekretārs Ban Ki Moon un ANO augstā komisāre 

cilvēktiesību jautājumos Navanethem Pillay un uz ko vērsta uzmanība ANO Cilvēktiesību 

padomes Rezolūcijā A/HRC/17/19 par cilvēktiesībām, seksuālo orientāciju un 

dzimumidentitāti; 

F. tā kā ANO Cilvēktiesību padomes ikgadējā diskusijā par sieviešu cilvēktiesību aizstāvēm, 

kas notika 2012. gada 25. un 26. jūnijā, ANO īpašā referente par cilvēktiesību aizstāvjiem 

Margret Sekaggya norādīja, ka vardarbībai, kas vērsta pret sieviešu cilvēktiesību aizstāvēm, 

ir dzimspecifiskas izpausmes, tā svārstās no seksuāla rakstura aizvainojošiem izteikumiem 

līdz seksuālai izmantošanai un izvarošanai, ka tiek uzskatīts, ka šīs sievietes pārkāpj 

pieņemtās sociālās normas, kultūru, tradīcijas vai reliģiskos priekšrakstus, un tādēļ tiek 

stigmatizētas, viņa norādīja, ka sieviešu cilvēktiesību aizstāvēm ir nepieciešama īpaša 

uzmanība, jo tas, ko viņas ir pārcietušas saistībā ar savu darbību, pārsniedz vīriešu dzimuma 

cilvēktiesību aizstāvju pārciesto; 

G. tā kā sievietes, kas pārkāpj pieņemtās sociālās un kultūras normas, tiek uzskatītas par 

lesbietēm un viņām draud vardarbīga un/vai pazemojoša attieksme no vīriešu puses, tā kā 

tādējādi tiek apspiesta visu sieviešu, arī heteroseksuālo sieviešu, seksualitāte un izvēles 

brīvība; tā kā seksuālās tiesības ir saistītas ar visu sieviešu fizisko autonomiju un izvēles 

brīvību; 

H. tā kā Āfrikā homoseksuālas sieviešu attiecības ir likumīgas 27 valstīs, bet 27 valstīs tās ar 

likumu ir aizliegtas, tā kā homoseksuālas vīriešu attiecības ir likumīgas 16 valstīs un 

aizliegtas 38, tā kā par homoseksualitāti draud nāvessods Mauritānijā, Sudānā un daļā 

Somālijas un Nigērijas un tā kā deputātu privāti iesniegts likumprojekts Ugandas 

parlamentā paredz nāvessodu par homoseksuālām attiecībām; 

I. tā kā likumi, kas paredz kriminālatbildību par viendzimuma attiecībām, veicina tāda klimata 

rašanos, kas mudina uz vardarbību pret sievietēm, kuras lesbietes vai tiek uzskatītas par 

lesbietēm; 

J. tā kā LGBTI cilvēku nogalināšana, spīdzināšana, apcietināšana, pret viņiem vērsta 

vardarbība, stigmatizācija un naidīgi izteikumi, kas dažkārt ir atļauts ar likumu, notiek visos 

pasaules reģionos; tā kā atsevišķās Āfrikas valstīs notiek atkārtoti vardarbības gadījumi un 

agresija, kas vērsta pret lesbietēm; 

K. tā kā cīņa par liesbiešu līdztiesību, taisnīgu izturēšanos pret viņām, pamanāmību un 

tiesībām ir cieši saistīta ar cīņu par sieviešu cilvēktiesībām kā tādām; tā kā lesbietes tāpat kā 

daudzas citas sievietes ir pakļautas vardarbībai sava dzimuma un seksuālās orientācijas dēļ;  

L. tā kā Kamerūnā 2012. gada februārī desmiet sievietes tikai apcietināts un trīs pirmo reizi 

notiesātas par homoseksuālu attiecību piekopšanu; tā kā aresti un policijas veikta 

piekaušana turpinās, un pēdējais šāds gadījums, par kuru saņemtas ziņas, ir noticis 

2012. gada 24. jūnijā;  tā kā juristei Alice Nkom ir vairākkārt draudēts ar nogalināšanu un 

vardarbību par homoseksualitātes dēļ apsūdzēto personu aizstāvēšanu; tā kā LGBTI 

sanāksmi Jaundē 2012. gada 19. maijā vardarbīgā veidā izjauca banda; 

M. tā kā Liberijā Senāts pašreiz apspriež priekšlikumu par viendzimuma attiecību stingrāku 

aizliegumu salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošām tiesībām; tā kā plašsaziņas līdzekļi un 

sabiedrība kopumā cenšas pastiprināti iebiedēt LGBTI cilvēkus (lesbietes, gejus, 



biseksuāļus, transseksuāļus un starpdzimuma personas) un tā kā divām lesbietēm nesen 

uzbruka bruņoti vīrieši; 

N. tā kā Malāvi sieviešu homoseksualitāte tika aizliegta ar likumu pavisam nesen — 

2011. gada janvārī; tā kā jaunā prezidente Joyce Banda teica, ka liks parlamentam atcelt 

likumu, ar kuru homoseksualitāte ir padarīta par noziegumu; 

O. tā kā Nigērijā tiek mēģināts saukt pie kriminālatbildības par tādu sanāksmju vai procesiju 

organizēšanu, reģistrēšanu un tādu organizāciju darbību vai uzturēšanu, kas viennozīmīgi 

attiecas uz privātās dzīves sfēru, kā arī mēģināts aizliegt tikai šo sfēru skarošas darbības; 

P. tā kā Dienvidāfrikā joprojām nemazinās tā saucamo “korektīvo izvarošanu” skaits, kuras 

īsteno attiecībā uz lesbietēm un transpersonām; tā kā aizvien aktuālās diskusijas par 

konstitucionālu aizsardzību, pamatojoties uz seksuālu orientāciju, uzkurina vardarbību pret 

LGBTI cilvēkiem; tā kā geju aktīvists Thapelo Makutle nesen tikai spīdzināts un nogalināts, 

22 gadus vecā lesbiete Phumeza Nkolonzi tikai nogalināta ar šāvieniem galvā savas 

seksuālās orientācijas dēļ un  Neil Daniels tikai sadurts, sakropļots un sadedzināts dzīvs 

tādēļ, ka viņš bija gejs; 

Q. tā kā Svazilendā tiek veikti pozitīvi vērtējami pasākumi HIV/AIDS profilaksei un ārstēšanai 

riska grupās, tostarp sieviešu vidū un tādu vīriešu vidū, kuriem ir dzimumattiecības ar 

vīriešiem, neraugoties uz to, ka šajā valstī par homoseksualitāti draud kriminālatbildība; 

R. tā kā Ugandā 2012. gada februārī un jūnijā policijas spēki un Ētikas un godīguma ministrija, 

rīkojoties bez orderiem un neņemot vērā pilsoņu pulcēšanās brīvību, pārtrauca privātas 

cilvēktiesību aktīvistu sanāksmes;  tā kā ministrs plāno pasludināt par nelikumīgām 

38 organizācijas, kuras, kā noprotams, darbojas LGBTI cilvēku cilvēktiesību jomā; tā kā vēl 

aizvien tiek apspriests pirmo reizi 2009. gadā ierosinātais prethomoseksualitātes likums un 

tajā var tikt iekļauti nepieņemami noteikumi, tostarp paredzēts nāvessods; tā kā tiesu prāvās 

un izmeklēšanā Ugandā un ASV ir atklājusies citu starpā Scott Lively un Abiding Truth 

Ministries — ASV bāzētas fundamentālistu evaņģēlistu grupas — loma naida un 

neiecietības kurināšanā seksuālās orientācijas dēļ un šī likuma ierosināšanā, 

Lesbiešu diskriminācija un vardarbība pret lesbietēm Āfrikā 

1. asi nosoda jebkāda veida vardarbību un diskrimināciju, kas vērsta pret lesbietēm tajās 

Āfrikas valstīs, kurās tāda pastāv, tostarp tādus ekstrēmus vardarbības veidus kā „korektīvās 

izvarošanas” un cita veida seksuālo vardarbību; 

2. pauž ciešu atbalstu kampaņām un iniciatīvām, kuru mērķis ir atcelt likumus, kas ir 

diskriminējoši pret sievietēm un LGBTI cilvēkiem; aicina tās Āfrikas valstis, kurās vēl 

aizvien ir spēkā diskriminējoši likumi, nekavējoties tos atcelt, tostarp atcelt likumus, ar 

kuriem tiek aizliegta homoseksualitāte, un likumus, ar kuriem tiek diskriminētas sievietes 

attiecībā uz viņu civilo statusu, īpašumtiesībām un tiesībām mantot; 

3. piekrīt tam, ka Āfrikas lesbiešu cīņa par pamattiesībām un cilvēktiesībām ir nesaraujami 

saistīta ar visu sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības aizsardzību, un tāpēc aicina 

Eiropas Savienību stingri apņemties attiecībās ar Āfrikas partnervalstīm no resursu un 

politikas viedokļa sniegt atbalstu seksuālai un reproduktīvai veselībai; 

4. aicina attiecīgās Āfrikas valstu iestādes efektīvi aizsargāt visas sievietes pret 



noslepkavošanu, „korektīvo izvarošanu” un cita veida seksuālo vardarbību un saukt 

vainīgās personas pie atbildības; 

5. norāda, ka lesbiešu, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma personu stigmatizācija un 

pret šīm grupām vērstā vardarbība bieži ir cieši saistīta ar diskrimināciju; 

6. pauž solidaritāti un atbalstu visiem tiem, kuri iestājas par stingrākiem pasākumiem sieviešu 

tiesību jomā; 

7. aicina Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis atbalstīt Āfrikas sieviešu  un 

LGBT organizāciju cīņu par vienlīdzību un ķermeņa autonomiju un tiesībām uz brīvu 

seksualitāti visām sievietēm un LGBT personām un vienlaikus uzsver vajadzību īpašu 

uzmanību pievērst LGBT kustības un citu sociālo kustību dalībniecēm lesbietēm, kuras 

sūdzas par divkāršo un dažkārt vairākkārtējo diskrimināciju, ar kuru saskaras Āfrikas valstu 

lesbietes; 

8. aicina Eiropas Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu un dalībvalstis paātrināt to mērķu 

īstenošanu, kas nosprausti Eiropas Savienības plānā par Dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu 

iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā, un, veidojot savas attiecības ar trešām 

valstīm un atbalstot nevalstiskās organizācijas un cilvēktiesību aizstāvjus, īpašu vērību 

pievērst lesbiešu, biseksuāļu, transpersonu un starpdzimuma sieviešu tiesībām; 

LGBTI tiesības Āfrikā 

9. aicina 76 pasaules valstis, kurās homoseksualitāte ir pasludināta par nelikumīgu, tostarp 

38 Āfrikas valstis, atcelt homoseksualitātes kā noziedzīga nodarījuma statusu;  

10. nosoda naida un vardarbības kurināšanu, pamatojoties uz seksuālo orientāciju, 

dzimumidentitāti vai dzimuma izpausmi; aicina iepriekš minētās valstis efektīvi aizstāvēt 

LGBTI cilvēku tiesības uz dzīvību un cilvēka cieņu un nosoda pret viņiem vērstu 

vardarbību, diskrimināciju, stigmatizāciju un viņu pazemošanu; 

11. aicina politiskos un reliģiskos līderus nosodīt seksuālas orientācijas dēļ īstenotu vajāšanu un 

diskrimināciju un stingri iestāties pret homofobiju, tādējādi pievienojoties arhibīskapa 

Desmond Tutu aicinājumiem, kas izteikti, nosodot netaisnību un aizspriedumus un atbalstot 

solidaritāti un tiesiskumu; 

12. aicina EĀDD, Eiropas Komisiju un dalībvalstis, īstenojot politisku dialogu ar Āfrikas 

valstīm, tām atgādināt par pienākumu ievērot saistības, kuras tās uzņēmušās, parakstot 

tiesiski saistošus starptautiskus cilvēktiesību dokumentus un konvencijas, jo īpaši ievērot 

tiesības uz diskriminācijas nepieļaujamību seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ 

un sekmēt to ievērošanu; 

13. atzinīgi vērtē to, ka dažas Āfrikas valstis, tostarp Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, 

Gabona, Gvineja Bisava, Malāvija, Maurīcija, Ruanda, Santome un Prinsipi, Dienvidāfrikas 

Republika un Svazilenda, apliecināja savu nostāju pret kriminalizāciju, nodrošināja LGBTI 

cilvēkiem iespējas izmantot veselības aprūpes pakalpojumus vai apņēmās atcelt 

homoseksualitātes kā noziedzīga nodarījuma statusu; 

14. aicina ĀKK valstis uzsākt atklātu, konstruktīvu un savstarpēju cieņu apliecinošu diskusiju; 



15. aicina Āfrikas valstis nodrošināt LGBT cilvēktiesību aizstāvju drošību un — Eiropas 

Savienību palīdzēt vietējai pilsoniskajai sabiedrībai īstenot kapacitātes palielināšanas 

programmas Āfrikā;  

16. mudina Eiropas Komisiju un EĀDD un dalībvalstis pilnībā izmantot LGBT instrumentu 

kopumu, iedrošinot trešās valstis atcelt homoseksualitātes kā noziedzīga nodarījuma statusu,  

palīdzot samazināt vardarbību un diskrimināciju un aizsargājot LGBTI cilvēktiesību 

aizstāvjus; 

17. aicina Komisiju un jo īpaši Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas 

jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieci rīkoties konkrēti, liekot lietā visus 

atbilstošos instrumentus, ar kuriem varētu izdarīt spiedienu nolūkā aizsargāt personas pret 

diskrimināciju un vajāšanu seksuālās orientācijas dēļ, un šos jautājumus risināt, īstenojot 

attiecības un dialogu ar trešām valstīm; 

o 

o     o 

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, augstajai pārstāvei ārlietās 

un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, dalībvalstīm, ĀKK 

valstu ģenerālsekretāram, visiem ĀKK valstu vēstniekiem Eiropas Savienībā, 

Dienvidāfrikas Republikas Parlamentam, Āfrikas Savienībai un tās iestādēm. 

 

 

 

 

 


