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Våld mot lesbiska personer och hbt-personers rättigheter i Afrika  

Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2012 om våldet mot lesbiska kvinnor och 

rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella personer 

(hbti-personer) i Afrika (2012/2701(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den 

internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den 

afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, 

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

och handlingsplanen från Peking, i vilken det betonas att alla kvinnor har rätt till kontroll, 

självbestämmande och eget ansvar i frågor som rör sexualitet, frihet från tvång, 

stigmatisering och våld, 

– med beaktande av resolution A/HRC/17/19 av den 17 juni 2011 från FN:s råd för 

mänskliga rättigheter om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet och 

rapporten av den 17 november 2011 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 

om diskriminerande lagar och praxis och våldshandlingar mot enskilda personer på grund 

av deras sexuella läggning och könsidentitet, 

– med beaktande av paneldiskussionen den 7 mars 2012 om mänskliga rättigheter, sexuell 

läggning och könsidentitet vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av uttalandet av den 7 mars 2012 från FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter, Navanethem Pillay, i samband med paneldiskussionen om 

mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet vid det nittionde mötet i FN:s 

råd för mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av Amnesty Internationals årsrapport för 2012 om läget för mänskliga 

rättigheter i världen, i vilken det hävdas att intoleransen mot hbt-personer har ökat i 

Afrika, 

– med beaktande av den andra översynen av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i 

gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och 

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (Cotonouavtalet), och 

klausulerna om mänskliga rättigheter i detta, särskilt artiklarna 8.4 och 9, 

– med beaktande av artiklarna 2, 3.5 och 21 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 

10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilka Europeiska unionen och 

dess medlemsstater i sina förbindelser med övriga världen ska respektera och främja 

grundläggande mänskliga rättigheter och skydda den enskilda individen, 

– med beaktande av Europeiska unionens handlingsplan för jämställdhet och kvinnors 

egenmakt i utvecklingssamarbetet (2010–2015), 

– med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 



representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av Europaparlamentets talman om 

den internationella dagen mot homofobi 2010, 2011 och 2012, 

– med beaktande av rådets verktygslåda för att främja och skydda fullständiga mänskliga 

rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (verktygslådan för hbt-frågor), 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 7 december 2011 till 

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument 

för utvecklingssamarbete (COM(2011)0840) och kommissionens meddelande av den 13 

oktober 2011 om att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring 

(COM(2011)0637), 

– med beaktande av sina resolutioner av den 17 december 2009 om Uganda: förslag till lag 

mot homosexualitet1, av den 16 december 2010 om Uganda: det så kallade Bahati-

lagförslaget och diskriminering mot hbt-personer2, av den 17 februari 2011 om Uganda: 

mordet på David Kato3 och av den 28 september 2011 om mänskliga rättigheter, sexuell 

läggning och könsidentitet inom ramen för FN4, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 maj 2009 om jämställdhetsperspektivet i EU:s 

yttre förbindelser samt freds- och nationsuppbyggnad5, 

– med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Alla människor föds fria och lika i värde och rättigheter. Alla stater är skyldiga att 

förebygga våld och uppvigling till hat på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck och att respektera principerna om jämställdhet mellan kvinnor och män. 

B. Hbti-kvinnors rättigheter är samma mänskliga rättigheter som för alla kvinnor och män, 

som måste skyddas oavsett deras sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. 

C. Vissa länder i Afrika har spelat en ledande roll för att skydda mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. Sydafrikas konstitution efter avskaffandet av apartheid var den 

första i världen som förbjöd diskriminering på grund av sexuell läggning, och det var 

Sydafrika som tog initiativet till resolution A/HRC/17/19 om mänskliga rättigheter, 

sexuell läggning och könsidentitet från FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

D.  Det finns politiska rörelser och ledare som kommer att kunna bana väg till förändringar 

och till en förstärkning av de mänskliga rättigheterna, kvinnors rättigheter och 

rättigheterna för hbti-personer i Afrika. 

E. Den ökande stigmatiseringen av och det ökade våldet mot hbti-kvinnor, samt mot kvinnor 

som uppfattas som hbti-kvinnor, från de statliga myndigheternas och polisstyrkornas sida 

och från deras familjer och samhällen i Afrika, är en gemensam angelägenhet, vilket 

framgår av de många uttalandena från FN:s generalsekreterare, Ban Ki Moon, och FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navanethem Pillay, och av resolution 

                                                 
1  EUT C 286 E, 22.10.2010, s. 25. 
2  EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 134. 
3  EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 62. 
4  Antagna texter, P7_TA(2011)0427. 
5  EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 32. 



A/HRC/17/19 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet från FN:s råd 

för mänskliga rättigheter. 

F. Vid den årliga diskussionen den 25–26 juni 2012 om kvinnliga människorättsförsvarare i 

FN:s råd för mänskliga rättigheter, påpekade FN:s särskilda rapportör om 

människorättsförsvarare, Margret Sekaggya, att våldet mot kvinnliga 

människorättsförsvarare uttrycks på ett könsspecifikt sätt med allt från verbala 

sexrelaterade aggressioner till sexuella övergrepp och våldtäkt, att kvinnor ansågs 

ifrågasätta vedertagna sociala normer, kultur och traditioner, ibland även religiösa 

bestämmelser, och därför stigmatiserades, samt att kvinnliga människorättsförsvarare 

särskilt måste uppmärksammas, eftersom det lidande de utsätts för i sitt arbete ibland är 

värre än det som deras manliga kollegor måste utstå. 

G. Kvinnor som överskrider gränserna för sociala och kulturella normer kan stämplas som 

lesbiska och riskerar att bli måltavlor för mäns våldsamma beteende och/eller 

förnedrande behandling, vilket leder till ett förtryck av alla kvinnors (även heterosexuella 

kvinnors) möjlighet att uttrycka sin sexualitet och frihet att välja. Sexuella rättigheter 

gäller alla kvinnors självbestämmande över sin kropp och rätt till fria val 

H. I Afrika är homosexualitet bland kvinnor lagligt i 27 länder och olagligt i 27, medan 

homosexualitet bland män är lagligt i 16 länder och olagligt i 38. Homosexualitet är 

belagt med dödsstraff i Mauretanien, Sudan och i delar av Somalia och Nigeria. Ett 

lagförslag från en enskild parlamentsledamot i Ugandas parlament kan leda till att 

dödsstraff införs för homosexualitet. 

I. Lagar som kriminaliserar förbindelser mellan personer av samma kön och sexualitet 

bidrar till att skapa en situation som uppmuntrar till våld mot kvinnor som är, eller som 

uppfattas som, lesbiska. 

J. Mord, tortyr, fängslanden, våld, stigmatisering och hatiska uttalanden gentemot 

hbti-personer, i vissa fall legitimerat i lag, rapporteras i alla delar av världen. Upprepat 

våld och angrepp mot lesbiska kvinnor har förekommit i många afrikanska länder. 

K. Kampen för jämlikhet och rättvisa och för lesbiska kvinnors synlighet och rättigheter är 

nära kopplad till kampen för kvinnors rättigheter i allmänhet. Lesbiska kvinnor, som 

många andra kvinnor, utsätts för våld både på grund av att de är kvinnor och på grund av 

sin sexuella läggning.  

L. I Kamerun greps tio kvinnor och tre åtalades i februari 2012 för första gången för att 

utöva homosexualitet. Gripandena och polisvåldet fortsätter, vilket rapporterades så sent 

som den 24 juni 2012. Advokat Alice Nkom har flera gånger hotats till livet och mottagit 

hot om våld för att hon försvarar människor som anklagas för homosexualitet.  Den 19 

maj 2012 avbröts ett hbti-möte i Yaoundé med våld av ett gäng. 

M. I Liberia pågår en diskussion i senaten om ett förslag att ytterligare förlänga förbudet mot 

sexuella förbindelser mellan personer av samma kön i den nuvarande lagstiftningen. 

Medierna och allmänheten försöker i allt större utsträckning skrämma hbti-personer  och 

två lesbiska kvinnor överfölls nyligen av beväpnade män. 

N. I Malawi förbjöds homosexualitet bland kvinnor i januari 2011. Den nya presidenten, 

Joyce Banda, har förklarat att hon kommer att be parlamentet att upphäva lagar som 



kriminaliserar homosexualitet. 

O. Nigeria avser att kriminalisera registrering, drift och upprätthållande av vissa 

organisationer och deras möten eller processioner, och förbjuda verksamhet som fullt ut 

faller inom privatlivets ramar. 

P. I Sydafrika fortsätter så kallade ”korrigerande” våldtäkter av lesbiska och transkvinnor 

med oförminskad styrka. De pågående diskussionerna om ett konstitutionellt skydd av 

personer som utsätts för våld på grund av sin sexuella läggning driver på våldet mot hbti-

personer. Gayrättsaktivisten Thapelo Makutle torterades och mördades nyligen, 22-åriga 

lesbiska Phumeza Nkolonzi sköts i huvudet på grund av sin sexuella läggning och Neil 

Daniels knivhöggs, lemlästades och brändes levande för att han var homosexuell. 

Q. I Swaziland har positiva insatser gjorts för att förebygga och bota hiv/aids i utsatta 

befolkningsgrupper, däribland kvinnor samt män som har sex med män, trots landets 

kriminalisering av homosexualitet. 

R. Polisstyrkor och etik- och integritetsministern i Uganda avbröt i februari och juni 2012, 

utan domstolsbeslut och utan respekt för medborgarnas mötesfrihet, privata möten som 

anordnats av människorättsaktivister. Ministern planerar att förbjuda 38 organisationer 

som anses verka för mänskliga rättigheter för hbti-personer. Lagförslaget mot 

homosexualitet, som lades fram första gången 2009, diskuteras fortfarande och kan 

omfatta oacceptabla bestämmelser, bland annat dödsstraff. Rättegångar och utredningar i 

Uganda och i Förenta staterna har avslöjat den roll som bland annat Scott Lively och 

Abiding Truth Ministries, en extremistisk USA-baserad evangelisk grupp, har spelat för 

spridningen av hat och intolerans på grundval av sexuell läggning och för införandet av 

denna lag.  

Diskriminering av och våld mot lesbiska kvinnor i Afrika 

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla former av våld mot och diskriminering av 

lesbiska kvinnor i afrikanska länder, där detta förekommer, däribland extrema former av 

våld såsom ”korrigerande” våldtäkter och andra former av sexuellt våld. 

2. Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd till kampanjer och initiativ för att avskaffa 

alla lagar som diskriminerar kvinnor och hbti-personer. Parlamentet uppmanar de 

afrikanska länder som fortfarande har diskriminerande lagar att omedelbart avskaffa dem, 

inbegripet lagar som förbjuder homosexualitet och som diskriminerar kvinnor när det 

gäller civilstånd, egendomsrätt och arvsrätt.  

3. Europaparlamentet bekräftar att kampen för lesbiska kvinnors grundläggande rättigheter 

och mänskliga rättigheter i Afrika är nära kopplad till skyddet av sexuell och reproduktiv 

hälsa för alla kvinnor. Parlamentet uppmanar därför Europeiska unionen att i sitt arbete 

med partnerländer i Afrika göra ett kraftfullt åtagande i form av resurser och insatser till 

stöd för sexuell och reproduktiv hälsa. 

4. Europaparlamentet uppmanar relevanta myndigheter i Afrika att effektivt skydda alla 

kvinnor från mord, så kallade ”korrigerande” våldtäkter och annat sexuellt våld och att 

ställa förövarna inför rätta. 

5. Europaparlamentet konstaterar att stigmatiseringen av och våldet mot hbti-kvinnor ofta är 



nära kopplat till diskriminering. 

6. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med och sitt stöd till alla aktörer som kämpar 

för en mer kraftfull agenda för kvinnors rättigheter. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU:s medlemsstater att stödja 

kvinnoorganisationer och hbti-organisationer i Afrika i deras kamp för jämlikhet och 

kroppsligt självbestämmande och för rätten till sexuell frihet för alla kvinnor och hbti-

personer. Parlamentet betonar samtidigt att man särskilt måste fokusera på lesbiska 

kvinnor i hbti-rörelsen och kvinnorörelsen samt i andra sociala rörelser för att fördöma 

den dubbla och ibland mångfaldiga diskriminering som lesbiska kvinnor utsätts för i 

afrikanska länder. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och 

medlemsstaterna att påskynda genomförandet av de mål som fastställts i EU:s 

handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet, och att 

särskilt fokusera på hbti-kvinnors rättigheter, både i förbindelserna med tredjeländer och 

när de beviljar stöd till icke-statliga organisationer och människorättsförsvarare. 

Rättigheter för hbti-personer i Afrika 

9. Europaparlamentet uppmanar alla de 76 länder i världen där homosexualitet är olagligt, 

däribland 38 länder i Afrika, att avkriminalisera homosexualitet. 

10. Europaparlamentet fördömer uppvigling till hat och våld på grund av sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck. Parlamentet uppmanar de ovannämnda länderna att 

effektivt värna om hbti-personers rätt till liv och värdighet och att fördöma alla former av 

våld, diskriminering, stigmatisering och förnedring riktade mot dem. 

11. Europaparlamentet uppmanar politiska och religiösa ledare att fördöma förföljelser och 

diskriminering på grund av sexuell läggning och att inta en fast hållning mot homofobi 

samt att i detta syfte ansluta sig till ärkebiskop Desmond Tutus upprop mot orättvisor och 

fördomar och till förmån för solidaritet och rättvisa.  

12. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och 

medlemsstaterna att i sin politiska dialog med afrikanska länder påminna dem om deras 

skyldighet att leva upp till de åtaganden de gjort enligt rättsligt bindande internationella 

människorättsinstrument och konventioner, och framför allt att respektera och främja 

rätten till skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. 

13. Europaparlamentet gläder sig över att vissa afrikanska länder, däribland Kap Verde, 

Centralafrikanska republiken, Gabon, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritius, Rwanda, São 

Tomé och Principe, Sydafrika och Swaziland har tillkännagivit sitt motstånd mot 

kriminaliseringen av homosexualitet, säkrat tillgång till hälso- och sjukvård för hbti-

personer eller lovat att avkriminalisera homosexualitet. 

14. Europaparlamentet uppmanar AVS-länderna att inleda en öppen, konstruktiv och 

ömsesidigt respektfull diskussion. 

15. Europaparlamentet uppmanar de afrikanska länderna att garantera hbti-

människorättsförvararnas säkerhet, och uppmanar EU att hjälpa det lokala civilsamhället 



med kapacitetsuppbyggnadsprogram i Afrika. 

16. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och 

medlemsstaterna att fullt ut utnyttja hbt-verktygslådan för att uppmuntra tredjeländer att 

avkriminalisera homosexualitet, bidra till att minska våldet och diskrimineringen och 

skydda hbti-människorättsförsvarare. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och särskilt vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

Catherine Ashton, att vidta konkreta åtgärder med hjälp av alla relevanta instrument för 

att utöva påtryckningar i syfte att skydda människor från diskriminering och förföljelser 

på grundval av deras sexuella läggning, och att ta upp dessa frågor i samband med 

EU:s förbindelser och dialoger med tredjeländer. 

0 
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18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, AVS-staternas generalsekreterare, 

alla AVS-ländernas ambassadörer i Europeiska unionen, Sydafrikas parlament och 

Afrikanska unionen och dess institutioner. 


