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– Regeringar ska skydda,
							 inte förfölja sitt folk
Både politiska och religiösa ledare i Uganda har på senare tid
förenats i en hätsk kampanj mot homosexualitet samtidigt som
lagstiftningen föreslås skärpas. Men det möts av en storm av
protester från hela världen.
Hbt-personer i Uganda har gripits av polisen, blivit
bespottade, hånade, slagna och till med utsatts för stenkastning
av allmänheten. En del har vräkts från sina hem eller fått sina
hus nedbrända och lesbiska kvinnor har våldtagits.
Men den som utsätts för ett brott kan inte vända sig till polisen eftersom landets lagar förbjuder sex mellan personer av
samma kön.
I en lag från 1950, som infördes av det brittiska kolonialstyret i Uganda och som fortfarande gäller, är straffet upp till 14
års fängelse för två vuxna personer av samma kön som har sex.
I det nya lagförslaget från 2009, som just nu granskas av parlamentet, har straffet skärpts till livstids fängelse eller avrättning.
Allmänheten, som föräldrar, hyresvärdar och sjukvårdspersonal,
kan dömas till tre års fängelse om de inte anmäler personer som
är homosexuella.
Tanken med lagförslaget är att ”försvara Ugandas familjeliv,
kultur och samhälle emot hoten från homosexualitet”.
En rad organisationer och individer från södra Afri-

ka protesterar gemensamt mot förslaget, övertygade om att homosexuella eller personer från andra sexuella minoriteter, inte
kan hota dessa värden.
I ett brev i januari gjorde de gemensam sak mot Ugandas
president Yoveri Museveni och regeringspartiet National Resistance Movement som uppmanades att slopa förslaget till ”AntiHomosexuality Bill (2009) ” och att även avkriminalisera förhål34

landen mellan människor av samma kön. Juridikprofessor Sylvia
Tamale från Makerereuniversitetet i Uganda menar att lagförslaget strider mot landets konstitution, African Charter of Human and Peoples’ Rights samt FN:s konstitution för mänskliga
rättigheter.
rättshjälpsorganisationen Legal Assistance Centre mot Ugandas lagförslag med motiveringen att
regeringar har till uppgift att skydda befolkningen.
– Regeringar har ett ansvar att skydda alla människor från
diskriminering. De kan inte kriminalisera en grupp i samhället
för att de är sig själva, särskilt en grupp som redan är mer utsatt
än andra för diskriminering, säger Norman Tjombe, chef för
LAC.
Det nya lagförslaget skulle även innebära att alla organisationer, exempelvis Human Rights Watch och Amnesty International, som bland annat arbetar för homosexuellas rättigheter, förbjuds.
Flera organisationer har uppmanat de rika länderna att strypa biståndet till Uganda om lagen antas. Det skulle kunna slå
hårt eftersom halva statsbudgeten utgörs av biståndspengar.
Enligt den internationella kommissionen för homosexuellas
rättigheter har två tredjedelar av alla afrikanska stater lagar som
kriminaliserar sex mellan två personer av samma kön.
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