Respons
Nigeria: Forhold for homofile etter iverksettelsen av Same
Sex Marriage (Prohibition) Act januar 2014
•

Har forholdene for homofile i Nigeria endret seg siden Same Sex Marriage
(Prohibition) Act ble signert av president Goodluck Jonathan i januar 2014?

•

Er Same Sex Marriage (Prohibition) Act formelt implementert på delstatsnivå? Er den
endelige lovteksten tilgjengelig?

•

Hvordan håndheves Same Sex Marriage (Prohibition) Act?

•

Hvordan håndheves annet lovverk med straffebestemmelser for homoseksuelle
handlinger?

•

Forhold for behandlingsprogrammer for hiv-smittede menn som har sex med menn
etter Same Sex Marriage (Prohibition) Act

•

Har Same Sex Marriage (Prohibition) Act medført andre endringer av forholdene for
homofile i Nigeria?

Bakgrunn

Landinfo har tidligere publisert temanotatet Nigeria: Forhold for homofile (Landinfo 2013),
som gir en grundig gjennomgang av situasjonen for homofile i landet. Da temanotatet ble
publisert, var Same Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA 2014) 1 vedtatt av både Senatet
og Representantenes hus i det nigerianske parlamentet, men loven var ikke trådt i kraft fordi
president Goodluck Jonathan ikke hadde signert den (for mer informasjon om prosessen forut
for dette, se Landinfo 2013, s. 13-14). 7. januar 2014 signerte imidlertid presidenten loven,
noe som ble kjent gjennom nigerianske medier noen dager seinere. Denne responsen gir en
1

Loven er mer omfattende enn tittelen gir inntrykk av. Homoseksuelle handlinger er allerede forbudt i Nigeria
(jf. Landinfo 2013, s. 7-13), og dette lovverket er uendret. Den nye loven gjør det i tillegg straffbart å inngå
ekteskap med eller ha et forhold til noen av samme kjønn, å vise offentlig at en er i et slikt forhold, å registrere
og/eller støtte homofiles organisasjoner, demonstrasjoner og møter, og å legge til rette for at andre personer
gifter seg med eller innleder forhold til noen av samme kjønn (se Landinfo 2013, s. 13-14 og SSMPA 2014).
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kort oppdatering av forholdene for homofile i Nigeria i halvåret som er gått etter at Same Sex
Marriage (Prohibition) Act ble signert.
Flere menneskerettighetsorganisasjoner og organisasjoner som jobber for homofiles
rettigheter har fordømt den nye loven (se for eksempel Amnesty 2014; HRW 2014; IGLHRC
2014a, 2014b). Enkelte av erklæringene (Amnesty 2014; IGLHRC 2014a) inneholder noe
informasjon om endrede forhold, men Landinfo har ikke funnet rapporter fra disse kildene
med noen systematisk analyse av endringene i forhold for homofile i Nigeria etter
innstrammingen av lovverket. Kildematerialet består dermed først og fremst av mediestoff om
forholdene i det halvåret som har gått etter at den nye loven ble signert. Kombinasjonen av et
stort land og forholdsvis lite samarbeid mellom aktivistene som jobber med rettigheter for
seksuelle minoriteter i ulike deler av Nigeria, gjør at det ikke finnes noen lokale aktører som
har god og systematisk oversikt over situasjonen på nasjonalt plan. 2
Er Same Sex Marriage (Prohibition) Act formelt implementert på delstatsnivå? Er den
endelige lovteksten tilgjengelig?

En rekke føderale lover må i prinsippet ratifiseres av Nigerias 36 delstatsforsamlinger før de
trår i kraft rent praktisk. 3 Landinfo har ikke vært i stand til å finne noen oversikt over hvilke
delstater i Nigeria hvor delstatsforsamlingene har gjort dette.
Den endelige lovteksten er tilgjengelig i form av en kopi av utgaven president Goodluck
Jonathan signerte 7. januar 2014 (SSMPA 2014). Teksten er noe forandret sammenlignet med
tidligere lovutkast, men alle forhold som ble nevnt i Landinfos gjennomgang av lovforslaget i
temanotatet referert ovenfor, er inkludert i den endelige loven (se Landinfo 2013, s. 13-14).
Hvordan håndheves Same Sex Marriage (Prohibition) Act?

Amnesty rapporterte allerede kort tid etter at loven var blitt signert av president Jonathan at
det var gjort arrestasjoner i flere delstater (Amnesty 2014):
Nigeria must immediately release the more than 10 people already arrested under a
deeply oppressive new law that runs roughshod over a range of human rights and
discriminates based on real or perceived sexual orientation and gender identity,
Amnesty International said.
The arrests have been made in several Nigerian states such as Anambra, Enugu, Imo
and Oyo states since Monday, when it was revealed that President Goodluck Jonathan
had signed the Same Sex Marriage (Prohibition) Act into law.
Amnesty har ikke publisert informasjon om videre utvikling i disse sakene i etterkant. Den
britiske avisa The Guardian har også publisert informasjon om arrester i dagene etter at loven
2

Dette i motsetning til situasjonen i Uganda, hvor paraplyorganisasjonen Sexual Minorities Uganda (SMUG)
publiserte en rapport i mai i år om endringene i forholdene der etter en parallell innstramming av lovverket i
desember 2013 (SMUG 2014).
3

Nigerias grunnlov spesifiserer konkret på hvilke områder landets nasjonalforsamling kan gi lover som er
bindende for alle delstatene uten ratifisering fra delstatsforsamlingene, og kriminalrett er ikke ett av disse
områdene (se Constitution 1999, second schedule, part I & II).
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ble signert, med fokus på delstater i det nordlige Nigeria (Bowcott 2014). Begge kilder
knytter arrestene til den nye lovgivningen, men tatt i betraktning at denne loven sannsynligvis
ikke var rukket å bli ratifisert av noen delstatsforsamling i landet bare dager etter at
presidenten signerte den, er det lite grunn til å tro at det ble tatt ut siktelser hjemlet i det nye
lovverket så tidlig. (Samtidig kan det ikke utelukkes at politi på lokalplan har trodd loven var
satt ut i live, og handlet ut fra det.)
I slutten av februar uttalte homofile aktivister til Voice of America at de ikke kjente til at
nigerianske myndigheter aktivt hadde begynt å håndheve den nye loven (Murdoch 2014).
Landinfo har gjort et søk på nyhetsbasen www.allafrica.com 4 på søkeordene «homosexual»,
«gay» og «lesbian» uten å finne eksempler på at lokale medier omtaler saker under
etterforskning eller rettsprøving konkret hjemlet i den nye loven. Dermed er det per i dag ikke
mulig å gi konkrete eksempler på håndheving av Same Sex Marriage (Prohibition) Act.
Hvordan håndheves annet lovverk med straffebestemmelser for homoseksuelle
handlinger?

I Landinfos gjennomgang av relevant mediestoff for første halvår av 2014, er det særlig
dekning av arrestasjoner og retterganger i Bauchi som dominerer. BBC siterer den
nigerianske aktivisten Dorothy Aken'Ova, som har uttalt at hun kjenner til arrestasjon av til
sammen 38 personer i delstaten Bauchi i desember 2013 (BBC News 2014b). Mennene ble
pågrepet i Bauchi by av en såkalt hisbah-gruppe, 5 som lokket dem i en felle ved å avtale treff
med dem på nettforum for homofile. Under et rettsmøte hvor det ble tatt stilling til om sju av
dem kunne løslates mot kausjon, samlet det seg en mobb utenfor rettslokalet som blant annet
kastet stein på bilene med de tiltalte i. Mobben spredte seg først da politiet brukte tåregass og
skjøt skudd i lufta (Ross 2014; Edeh 2014a).
BBC melder at 11 ble stilt for en sharia-domstol i januar 2014, mens én ville bli tiltalt i en
sekulær domstol siden han ikke er muslim (BBC News 2014b). Én tiltalt ble dømt til
piskestraff og bøter i januar, og fire andre i mars (BBC News 2014c), mens to andre ble
frifunnet i slutten av samme måned, fordi det ikke fantes vitner som kunne bekrefte at de
tiltalte hadde hatt seksuell omgang med hverandre. På dette tidspunktet var fem saker fortsatt
uavklarte (BBC News 2014d). AFP meldte i slutten av mars at sju av de tiltalte var blitt løslatt
mot kausjon, siden det ikke var vitner til at de hadde hatt sex (AFP 2014). 6

4

Denne basen samler nyhetssaker publisert i en rekke afrikanske nettaviser, blant dem en rekke større
nigerianske aviser som Daily Champion, Daily Independent, Daily Trust/Weekly Trust, The Guardian Nigeria,
Leadership, PM News, The Sun Nigeria, ThisDay og Vanguard.
5

En lokal islamsk milits som drives av delstaten Bauchis sharia-råd, men som ikke er en del av Nigerias
politistyrke, som er føderalt drevet og sekulær. I flere delstater i Nigeria har guvernøren eller andre
delstatsmyndigheter gitt ulike borgerverngrupper en offisielt sanksjonert rolle.
6

Ifølge denne nyhetsmeldingen skal disse sju og ytterligere fire også ha blitt tiltalt 6. januar for å ha tilhørt en
homofil klubb og for å ha mottatt økonomisk støtte fra amerikanske kilder, men det går ikke fram hvordan
sharia-domstolen som tok stilling til løslatelse mot kausjon forholdt seg til dette. Landinfo stiller seg undrende til
disse opplysningene, siden dette er forhold som kun er omtalt i Same Sex Marriage (Prohibition) Act. Denne
loven ble signert av president Jonathan først dagen etter tiltalen angivelig ble tatt ut, og skal dessuten i prinsippet
ikke kunne prøves av en sharia-domstol (som bare dømmer med basis i delstatens sharia-lovverk).
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Ytterligere fire ble arrestert i Bauchi mistenkt for brudd på sharia-lovgivningens forbud mot
homoseksuelle handlinger i mai 2014, og et første rettsmøte avholdt i juni (Edeh 2014b).
Landinfo har ikke funnet informasjon om endelig utfall i denne saken.
Vanguard meldte om arrestasjonen av tre menn mistenkt for homoseksuelle handlinger i
delstaten Ogun i februar (Vanguard 2014). I april uttalte guvernøren i delstaten Delta i en
påsketale referert i samme avis at lokale myndigheter hadde avdekket en «homofil tenåringssekt» (teenage gay cult) (Yafugborhi 2014). Premium Times meldte i mai om en pågående
rettssak mot en mann i Kaduna tiltalt for brudd på blant annet § 284 i Penal Code av 1960,
som omhandler «samleie mot naturen»7 (Premium Times 2014). I slutten av juni meldte CAJ
News at elleve menn og to kvinner i Kano var arrestert av en lokal hisbah-gruppe for brudd på
sharia-lovens forbud mot homoseksuelle handlinger (CAJ News 2014). Landinfo har ikke
funnet informasjon om videre utvikling i disse sakene. 8
Daily Trust har meldt at Sokoto gjorde en innstramming i delstatens sharia-kriminallov i mars
2014, hvor det ble innført en minimumsstraff på 14 års fengsel for blant annet homoseksuelle
handlinger (Muhammad 2014).
Forhold for behandlingsprogrammer for hiv-smittede menn som har sex med menn
etter Same Sex Marriage (Prohibition) Act

Under debatten rundt lovforslaget som munnet ut i Same Sex Marriage (Prohibition) Act,
argumenterte flere aktivister med at loven kunne få negative konsekvenser for
behandlingsprogrammer for hiv-smittede menn som har sex med menn. I en artikkel publisert
av bloggen Erasing 76 Crimes, basert på undersøkelser gjort med fem organisasjoner som
jobber mot hiv/aids i Nigeria, går det fram at alle når fram til færre hivsmittede i gruppen
menn som har sex med menn siden loven ble signert. Frykten blant ansatte i organisasjonene
for å bli straffeforfulgt for brudd på den nye loven, trekkes fram som en hovedårsak til at
færre av disse mennene får behandling for hivsmitte. Frykt blant mennene selv for å møte
problemer med myndighetene eller andre, bidrar også i negativ retning (Stewart 2014).
Har Same Sex Marriage (Prohibition) Act medført andre endringer av forholdene for
homofile i Nigeria?

BBC intervjuet den nigerianske homo-aktivisten Bisi Alimi i forbindelse med signeringen av
Same Sex Marriage (Prohibition) Act, og da uttrykte han bekymring for mulige følger av den
nye loven, særlig for tiltak for hiv-positive og for seksuelle minoriteters mulighet til å
organisere seg (BBC News 2014a). Nigerianske menneskerettighetsaktivister Landinfo har
hatt kontakt med understreker at allerede mens loven ble debattert i og utenfor det nigerianske
parlamentet – en prosess som har pågått siden det første forslaget forelå i 2006 – har homofile
opplevd mer trakassering og problemer i dagliglivet, siden debatten har ført til økt fokus på
dem fra grupper som tidligere ga dem lite oppmerksomhet (møte med Global Rights i Abuja,
mai 2009; møte i Lagos, september 2013).
7

Se Landinfo 2013, s. 10.

8

Det er en tendens til at nigerianske aviser slår opp denne typen saker når de blir offentlig kjent og/eller ved
tidlig behandling i rettsapparatet, men likevel ikke følger opp dekningen når det er klart hva utfallet i sakene ble.
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Dette bekreftes av lokale aktivister intervjuet av The Guardian rett etter loven ble signert
(Mark 2014). Problemene har tiltatt ytterligere etter at loven ble signert, og det er mye uro i
homofile miljøer (kontakt på sosiale medier med organisasjon som arbeider for seksuelle
minoriteters rettigheter, januar-juni 2014).
Også Washington Post har intervjuet Bisi Alimi, i april 2014, og da illustrerte han situasjonen
ved å gi tre eksempler på angrep på homofile siden januar:
Things have really not got better. I think since January they've gotten really bad. I'm
sure you are aware of so many incidents, I'll give you three examples. First, after the
law was passed, the case of 14 people in Abuja, where a local pastor charged the
community to break into their homes. They're still homeless, they lost all their
properties, they lost everything. And a few weeks after that, two gay guys were caught
having sex in their own home. They were brought out, beaten, and forced to have sex
and they were recorded. It went viral. And a few weeks ago, five guys were paraded
naked, and made to walk around a region in south Nigeria. So things are getting
really bad. Things that wouldn't happen before are happening now (Taylor 2014).
Også andre kilder har tatt opp angrepene i bydelen Gishiri i Abuja i februar, hvor en mobb
gikk til angrep på rundt 14 menn mistenkt for å være homofile, og hvor folk i mobben skal ha
ropt «Vi jobber for [president] Jonathan!» Flere av de angrepede ble banket opp, og fire ble
overlatt til politiet, som også skal ha slått dem og skjelt dem ut. Ingen av dem som deltok i
angrepet ble derimot arrestert (Nossiter 2014a; Faul 2014).
Også andre medier rapporterer om økning i problemer for homofile. Voice of America har
referert rapporter fra ulike homofile aktivister om mobbvold, utpressing og tap av jobb og
bolig i etterkant av at det nye lovverket ble signert (Murdoch 2014). Den nigerianske avisa
ThisDay intervjuet en bifil mann i juni, som fortalte om hvordan en gruppe ungdommer med
koblinger til yoruba-militsen O’odua People’s Congress hadde brutt inn på hotellrommet han
og en venn brukte for stevnemøter:
"They came in their numbers, they broke the door open, and they pounced on us and
started beating us nakedly on the street. My car was damaged too. While they did all
that they were recording every action with their phones.
"At a point, they got petrol and made to set us ablaze, but for the intervention of some
elders in the area, who insisted that instead of setting fire on us they should hand us
over to the police, we would have been roasted alive by the mob.
"The situation was worsened at the police station; we had to part with huge sum of
money to escape being brought to book under the new law. Not only that, the mob,
which comprised mainly of members of the Oodua Peoples Congress (OPC) also got
money totalled about half a million naira and their reason was that they spared our
lives", he recalled (Oyeyipo 2014).
Innstrammingen av lovverket gjennom innføringen av Same Sex Marriage (Prohibition) Act
har vært kritisert internasjonalt, men opinionen i Nigeria stiller seg gjennomgående positiv til
den. Noen få prominente nigerianske samfunnsdebattanter, blant andre forfatteren

Respons Nigeria: Forhold for homofile etter iverksettelsen av Same Sex Marriage (Prohibition)
Act januar 2014
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

15. JULI 2014

5

Chimamanda Ngozi Adichie, har gått ut og kritisert loven (Flood 2014), men disse møter til
dels massive motreaksjoner. 9

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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