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SUMMARY
Condemnation of homosexuality is common in Nigeria, and many argue that
homosexuality is unnatural, “un-African” and contrary to religious teachings.
Homosexual acts are criminalised in Nigeria. A bill criminalising a number of other
issues related to homosexuality, the Same Sex Marriage (Prohibition) Bill, was
approved by Senate in late November 2011 and in the House of Representatives on
30 May 2013. The law must be signed by the president before it comes into force.
There are relatively few examples of convictions for homosexual acts in Nigerian
courts, but they exist.
Members of sexual minorities may face violence and harassment in their local
communities. Nigerian press coverage of the situation for homosexuals is often
sensationalistic and condemning, and perpetrators of sexual offences against minors
are often presented as homosexuals. People facing problems in their communities
because of their sexual identity have limited access to assistance from Nigerian
authorities, as taking their problems to the police will often imply exposing
themselves as breaking legislation criminalising homosexual acts. It is generally hard
for gays to establish lasting same sex relationships due to the massive pressure on all
Nigerians to marry someone of the opposite sex and have children.
Gay subcultures exist in urban areas, but with a low profile out of fear of harassment.
There are some local organisations working for the rights of sexual minorities, but
these groups have very few members and the cooperation between them remains
limited.

SAMMENDRAG
Fordømmelse av homoseksualitet er utbredt i Nigeria, og mange hevder at
homoseksualitet er unaturlig, ”uafrikansk” og i strid med religiøse dogmer.
Homoseksuelle handlinger er kriminalisert i Nigeria. Et lovforslag som
kriminaliserer andre forhold knyttet til homoseksualitet, Same Sex Marriage
(Prohibition) Bill, gikk gjennom i Senatet seint i november 2011, og i
Representantenes hus 30. mai 2013. Presidenten må signere loven før den trer i kraft.
Det er forholdsvis få eksempler på domfellelser for homoseksuelle handlinger, men
de finnes.
Folk som tilhører seksuelle minoriteter kan oppleve vold og trakassering i
lokalmiljøene sine. Nigeriansk pressedekning av forholdene for homofile er ofte
sensasjonalistisk og fordømmende, og personer som har begått seksuelle overgrep
mot mindreårige blir ofte omtalt som homofile. Folk som møter problemer i
lokalsamfunnet har begrenset tilgang til hjelp fra myndighetene, siden å oppsøke
politiet ofte vil innebære å eksponere seg som en som bryter lovforbud mot
homoseksuelle handlinger. Det er generelt vanskelig å opprette varige relasjoner med
noen av samme kjønn på grunn av det massive presset alle nigerianere møter om å
gifte seg og få barn med noen av motsatt kjønn.
Det finnes homofile subkulturer i urbane strøk, men disse holder lav profil av frykt
for trakassering. Det finnes organisasjoner som jobber for seksuelle minoriteters
rettigheter, men de har få medlemmer og begrenset samarbeid.
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1.

INNLEDNING
Forholdene for homofile og andre som tilhører seksuelle minoriteter i Nigeria er
aktuelle med ujevne mellomrom i asylsaker til behandling i norsk utlendingsforvaltning. Dette notatet søker å presentere tilgjengelig materiale om dette temaet.
Landinfo har forsøkt å få møter med aktivister som jobber for seksuelle minoriteter i
Nigeria på alle tre tjenestereiser som hittil er gjennomført til landet (vinteren 2004,
våren 2006 og forsommeren 2009), men først ved tredje reise lykkes vi å få et møte
med den nigerianske filialen av menneskerettighetsorganisasjonen Global Rights.
Verken Global Rights eller andre større organisasjoner på feltet har publisert
helhetlige rapporter om forhold for homofile og andre seksuelle minoriteter i Nigeria.
Nigerianske aviser skriver en del om temaet, og en stor del av kildematerialet brukt i
dette notatet kommer dermed fra nigeriansk pressedekning.1 Her har vi avgrenset
søket i tid til hendelser etter 1. januar 2005. Dekningen synes imidlertid å være
ganske tilfeldig, dermed må sakene og hendelsene som omtales i dette notatet ses på
som eksempler innenfor et variasjonsrom, og ikke noen endelig oversikt over slike
hendelser i Nigeria de siste årene.

1.1

HOMOSEKSUALITET I EN AFRIKANSK KONTEKST
Homoseksualitet er et svært tabubelagt tema i hele Afrika sør for Sahara (med unntak
for Sør-Afrika).2 Det blir ofte hevdet i afrikanske land at homoseksualitet er
”uafrikansk”, og et resultat av uheldig påvirkning under koloniperioden og/eller
negative strømninger utenfra på grunn av globalisering. Afrikanske kirkeledere,
særlig anglikanske, har gjort motstand mot homoseksualitet til en symbolsak for å
markere uavhengighet fra anglikanske kirkesamfunn i Storbritannia, USA og Canada
(Kirby 2003; Odunfa 2003; Polgreen & Goodstein 2006). Dette har gjort
homoseksualitet til et tema som blir gjenstand for en del negativ oppmerksomhet i
mediene i en rekke afrikanske land. Eksempler på dette er skandaleoppslag om
homofiles rettigheter i Europa, USA og andre steder, og eksponering av personer
som tilhører homoseksuelt orienterte subkulturer i afrikanske land – ofte med
kobling til europeiske eller amerikanske homofile turister og lignende.
I Afrika, som i store deler av verden utenom vestlige land, forstås homoseksualitet
oftere som et handlingsmønster enn som et identitetsspørsmål. Befolkningen ser i
stor grad homoseksualitet som et spørsmål om (syndig) handling, og vil generelt se
homoseksualitet som et identitetsspørsmål bare for personer som synlig utfordrer
kjønnsrollemønstre i klesdrakt og væremåte. Andelen personer som opplever
tiltrekning mot folk av samme kjønn, og som samtidig identifiserer seg som
homofile, er betraktelig lavere enn i vår del av verden. Bakgrunnen for dette er at
deres egen forståelse av homoseksualitet, og hvordan seksualitet arter seg, er sterkt
1

Stoffet er blant annet innhentet gjennom søk på ”homosexual”, ”gay” og ”lesbian” i nyhetsbasen
www.AllAfrica.com. Den 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.
2

En BBC-artikkel i etterkant av at Sør-Afrikas høyesterett i november 2005 erklærte at folk av samme kjønn må
kunne få inngå ekteskap inneholder reaksjoner fra lesere i Afrika sør for Sahara som illustrerer utbredte negative
holdninger til homoseksualitet, ikke minst på religiøst grunnlag (BBC 2005).
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preget av generelle holdninger og forståelsesmodeller i samfunnet de lever i. Det
finnes spede tilløp til organisering blant homofilt identifiserte i enkelte afrikanske
land, men selv der hvor det finnes organisasjoner, holder de som regel en så lav
profil at de er nær usynlige i lokalsamfunnene. (Situasjonen kan minne om den
norske homofile aktivister opplevde på 1950-tallet.)
1.2

HOMOSEKSUALITET I NIGERIA
Synet på homoseksualitet i Nigeria er gjennomgående svært negativt. I en global
holdningsundersøkelse gjennomført i 2007 sa 97 % av de spurte nigerianerne at
homoseksualitet var uakseptabelt (Pew Research Center 2007, s. 35).
Forståelsen av homoseksualitet i Nigeria gjenspeiler tendensene ellers i Afrika, men
med en viss regional variasjon. I det sørlige Nigeria er det en viss tendens til å hevde
at homoseksualitet først og fremst er utbredt i det nordlige Nigeria, som en følge av
(negativ) kulturell påvirkning fra den arabiske verden (Gaudio 1998, s. 115). ’Yan
daudu-fenomenet, en subkultur blant hausaer i nord av menn som oppfører seg
kvinnelig, bidrar til å underbygge denne forestillingen (Gaudio 1998; Gaudio 2009).
Det later ikke til å finnes tilsvarende etablerte subkulturer av
kjønnsrolleoverskridende personer i den sørlige delen av Nigeria, eller ellers i
kystområdene i Vest-Afrika (Ajen 1998).
Homoseksualitet tas opp med ujevne mellomrom i nigeriansk samfunnsdebatt, selv
om temaet ikke har vært like dominerende som en har sett i land som Uganda
(Landinfo 2011) og Kamerun (Landinfo 2008; Landinfo 2009). Dette er ingen
indikasjon på at homoseksualitet er mindre kontroversielt i Nigeria enn i Uganda
eller Kamerun, men skyldes sannsynligvis at Nigeria er et betydelig større og mer
folkerikt land, og at debatter som denne ofte overskygges av andre temaer på
nasjonalplan. Mye av samfunnsdebatten preges dessuten av de regionale skillelinjene
i landet, hvor folk i én region ikke nødvendigvis føler at temaer som skaper
engasjement i en annen angår dem i særlig grad. Særlig er skillene mellom sør- og
nordområdene og mellom kristne og muslimer i landet viktig her. Dette gir seg utslag
i at selv om fordømmelsen av homoseksualitet jevnt over er den samme i begge leire,
så vil enkeltsakene som utløser debatt rundt homoseksualitet ikke oppleves som
særlig engasjerende utenfor regionen de finner sted.
I den grad det har vært en nasjonal debatt om homoseksualitet, så har den særlig
dreid seg om ulike forslag om strengere lovregulering av homoseksualitet – det siste
er ennå under behandling av parlamentet (se kapittel 3).

2.

STRAFFEBESTEMMELSER OG STRAFFERAMMER
HOMOSEKSUELLE HANDLINGER

FOR

Nigeriansk kriminalrett er et komplisert felt, siden det varierer fra delstat til delstat
hvilket lovverk som praktiseres. I flere delstater har også religiøs tilhørighet hos
gjerningspersonen betydning for hvilket lovverk vedkommende kan straffeforfølges
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etter (for mer om ulike rettskilder i nigeriansk jus, se Dina, Akintayo & Ekundayo
2010). I Nigerias sørlige delstater3 følges Criminal Code Act av 1916, som bygger på
engelsk rett (nærmere bestemt straffeloven innført av den britiske kolonimakten i den
australske kolonien Queensland i 1899, jf. HRW 2008, s. 23). I de nordlige
delstatene4 følges Penal Code av 1960, som bygger på daværende sudansk straffelov
(Ebbe 1993; HRW 2008, s. 24 note 72). I perioden 1999-2006 innførte de nordlige
delstatene nye straffelover som bygger på Penal Code av 1960, men som blant annet
gjeninnførte hudud-straffer og opprettet sharia-domstoler for straffesaker. De nye
sharia-straffelovene er ikke identiske, men varierer fra delstat til delstat.5 Siden ikkemuslimer delvis ikke omfattes av dette lovverket, følges fortsatt Penal Code av 1960.
Det er heller ingen automatikk i at muslimer blir straffeforfulgt i sharia-domstoler for
kriminelle handlinger – også muslimer blir fortsatt straffeforfulgt av sekulære
domstoler etter Penal Code av 1960.
I tillegg til dette, vedtar delstatsforsamlingene også egne straffebestemmelser for
ulike forhold – noen av disse omfatter forhold knyttet til homoseksualitet.
2.1

BEGREPSBRUK
Begrepene som brukes i nigeriansk rett er i all hovedsak hentet fra engelsk Common
Law-tradisjon, også der hvor lovverket er sharia-basert. Sharia-basert lovverk henter
også inn visse arabiskspråklige begreper.

2.1.1

Juridiske begreper

2.1.1.1

Common Law: Forbrytelser mot naturen (crime against nature)

Begrepet ”crime against (the order of) nature” har vært definert innenfor Common
Law til å omfatte seksuelle handlinger mellom menn siden før kolonitida (Jibril &
Ahmed 2008, s. 230 note 30). Ifølge Ostien omfatter begrepet også seksuelle
handlinger mellom kvinner (2007, s. 68 note 160). Mellom menn er begrepet ”crime
against nature” avgrenset til analt samleie.
2.1.1.2

Common Law: Grovt støtende handlinger (acts of gross indecency)

Begrepet ”acts of gross indecency”, som brukt i nigeriansk rett tilsvarer forståelsen
av begrepet innenfor engelsk rett fra 1885 til 1967, som i utgangspunktet omfattet
menns seksuelle overgrep mot mindreårige jenter, men senere også utvidet til å
gjelde alle seksuelle handlinger mellom menn hvor det ikke kunne bevises at analt
samleie hadde funnet sted (HRW 2008, s. 19-21).

3

Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bayelsa, Benue, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Imo,
Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Taraba og det føderale territoriet
Abuja.

4

Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe og Zamfara.

5

Initiativer for å harmonisere sharia-straffelovene i de nordlige delstatene har foreløpig strandet (Ostien &
Dekker 2010, s. 590).
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2.1.1.3

Sharia: Seksuell omgang utenfor ekteskap (zina)

Innenfor islamsk rett er all seksuell omgang med andre enn ektefelle forbudt.
Begrepet zina omfatter all seksuell omgang utenfor ekteskap, også seksuelle
handlinger mellom personer av samme kjønn.
I henhold til islamsk rett slik den praktiseres i Nigeria (maliki-lovskolen), kan bare
muslimer straffes for zina (Bambale 2003, s. 36). Utenomekteskapelige seksuelle
handlinger som omfatter minst én gift person straffes strengere innenfor sharia-retten
enn handlinger hvor partene ikke er gift (s. 37).
2.1.1.4

Sharia: Skjønnsmessig straffeutmåling (ta’zir)

Innenfor sharia-basert strafferett finnes det en rekke forbrytelser hvor dommeren står
svært fritt til å bestemme straffeutmåling etter eget juridisk skjønn. Slik straff
betegnes som ta’zir (arabisk: fordømmelse, irettesettelse, reprimande). Ta’zir kan ta
form av alt fra å opplyse den skyldige om at han/hun har gjort seg skyldig i noe galt,
via alvorlig reprimande, trussel om straff ved gjentakelse, utfrysing, offentlig
bekjentgjøring av at en person har gjort seg skyldig i noe galt, bøter, beslag i
eiendom, frihetsberøvelse og pisking til dødsstraff (Bambale 2003, s. 96-104).
2.2

STRAFFEBESTEMMELSER OG STRAFFERAMMER FOR HOMOSEKSUELLE HANDLINGER
I CRIMINAL CODE ACT AV 1916
Følgende straffebestemmelser i lovverket som gjelder i Sør-Nigeria forbyr
homoseksuelle handlinger (Criminal Code Act 1916):
Chapter 21 – Offences against Morality
214. Any person who(1) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or
(2) has carnal knowledge of an animal; or
(3) permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the
order of nature;
is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for fourteen years.
215. Any person who attempts to commit any of the offences defined in the
last preceding section is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for
seven years.
The offender cannot be arrested without warrant.
[…]
217. Any male person who, whether in public or private, commits any act of
gross indecency with another male person, or procures another male person
to commit any act of gross indecency with him, or attempts to procure the
commission of any such act by any male person with himself or with another
male person, whether in public or private, is guilty of a felony, and is liable
to imprisonment for three years.
The offender cannot be arrested without warrant.
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2.3

STRAFFEBESTEMMELSER OG STRAFFERAMMER FOR HOMOSEKSUELLE HANDLINGER
I PENAL CODE AV 1960

2.3.1

Samleie mot naturen (carnal intercourse against the order of nature)

Penal Code av 1960 forbyr samleie mot naturen (jf. Jibril & Ahmed 2008, s. 218;
Ostien 2007, s. 69 note 173):
§ 284 Whoever has carnal intercourse against the order of nature with any
man, woman or animal shall be punished with imprisonment for a term which
may extent to fourteen years and shall also be liable to fine.
Ostien opplyser at både analt samleie og seksuelle handlinger mellom kvinner
presumptivt dekkes av begrepet “samleie mot naturen” (2007, s. 68 note 160, s. 69
note 173).
2.3.2

Grovt støtende handlinger (acts of gross indecency)

Penal Code av 1960 forbyr grovt støtende handlinger (Ostien 2007, s. 71 note 188):
§ 285 Whoever commits an act of gross indecency by way of kissing in public,
exposure of nakedness in public and other related acts of similar nature
capable of corrupting public morals shall be punished.
Strafferammen er opptil sju års fengsel og bøter.
2.3.3

Løsgjengere (vagabonds)

Penal Code av 1960 inneholder en bestemmelse innenfor definisjonen av begrepet
løsgjenger (vagabond) som forbyr menn å kle seg i kvinneklær offentlig og å selge
seksuelle tjenester (Jibril & Ahmed 2008, s. 218; Ostien 2007, s. 127):
§ 405 (2) The term "vagabond" shall include
(e) any male person who dresses or is attired in the fashion of a woman in a
public place or who practices sodomy as a means of livelihood or as a
profession.
Strafferammen i Penal Code av 1960 for dette er ett års fengsel (to år ved
gjentakelse) og/eller bot (Ostien 2007, s. 127-128).
2.4

STRAFFEBESTEMMELSER OG STRAFFERAMMER FOR HOMOSEKSUELLE HANDLINGER
INNENFOR SHARIA-RETT SOM PRAKTISERT I NORD-NIGERIA
Det er liten forskjell på hvilke handlinger som er straffbare mellom Penal Code av
1960 og de ulike versjonene av sharia-straffelover som ble innført i nordnigerianske
delstater i perioden 1999-2006, derimot er det store endringer (og variasjon) i
strafferammene.
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2.4.1

Analt samleie (sodomy/liwat)6

Analt samleie mellom menn er straffbart i de nye sharia-straffelovene i hele NordNigeria. I alle delstater bortsett fra Kaduna må analt samleie ha vært frivillig for at
en person skal kunne straffes for det (Ostien 2007, s. 69).
Strafferammen varierer mellom delstatene (Ostien 2007, s. 70, s. 141):7

2.4.2

•

Kaduna, Katsina, Kebbi og Yobe: Dødsstraff ved steining.

•

Bauchi: Dødsstraff ved steining, eller annen straff definert av staten.

•

Gombe, Jigawa, Niger og Zamfara: Ugifte straffes med 100 piskeslag og ett
års fengsel, gifte personer med dødsstraff ved steining.

•

Kano: Ugifte straffes med 100 piskeslag og ett års fengsel, gifte personer
(inkludert personer som har vært gift) med dødsstraff ved steining.

•

Sokoto: Dødsstraff ved steining. Hvis en mindreårig er den aktive part og den
passive voksen, straffes den voksne med ta’zir (avgrenset til opptil 100
piskeslag) og den mindreårige med fengsel.

•

Borno: Uklart (se Ostien 2007, s. 34).

Seksuelle handlinger mellom kvinner (lesbianism/sihaq)

Seksuelle handlinger mellom kvinner er straffbart i de nye sharia-straffelovene i hele
Nord-Nigeria, strafferammen varierer mellom delstatene (Ostien 2007, s. 71):

2.4.3

•

Gombe, Kebbi, Jigawa, Sokoto, Yobe og Zamfara: Opptil 50 piskeslag og
opptil seks måneders fengsel.

•

Bauchi: Opptil fem års fengsel.

•

Kano og Katsina: Dødsstraff ved steining.

•

Kaduna: Ta’zir.

•

Borno og Niger: Uklart (se Ostien 2007, s. 34).

Grovt støtende handlinger (acts of gross indecency)

Grovt støtende handlinger er straffbare i de nye sharia-straffelovene i hele NordNigeria, men det varierer hvor spesifikke lovtekstene er for hva som legges i
begrepet. Strafferammene varierer også (Ostien 2007, s. 71-72):

6

•

Gombe, Kano, Katsina, Kebbi, Jigawa, Sokoto (noen nyanseforskjeller i
lovteksten), Yobe og Zamfara: Opptil 40 piskeslag, og/eller opptil ett års
fengsel, og/eller bøter.

•

Bauchi: 40 piskeslag, sju års fengsel og bøter.

•

Kaduna: Ta’zir.

Straffebestemmelser mot analt samleie mellom mann og kvinne er utelatt.

7

Den nigerianske juristen Yahaya Yunusa Bambale redegjør i sin bok om islamsk strafferett for ulike syn blant
islamske rettslærde på hvordan analt samleie skal straffes (2003, s. 40-42).
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•

Borno og Niger: Uklart (se Ostien 2007, s. 34).

I alle delstater bortsett fra Kaduna må mindreårige ha handlet frivillig for å være
strafferettslig ansvarlige. Hvis den/de andre enn den mindreårige som var involvert
var en lærer, verge eller noen annen som var satt til å ta vare på eller oppdra den
mindreårige, er den mindreårige fritatt for strafferettslig ansvar.
2.4.4

Løsgjengere (vagabonds)

De nye sharia-straffelovene i hele Nord-Nigeria inneholder alle en bestemmelse
innenfor definisjonen av begrepet løsgjenger (vagabond) som forbyr menn å kle seg i
kvinneklær offentlig. Kano og Katsina inkluderer også en tilsvarende bestemmelse
som forbyr kvinner å kle seg i herreklær offentlig. Med unntak av i Kano og Katsina,
definerer alle de nordlige delstatene også menn som selger seksuelle tjenester i
definisjonen av løsgjenger. Strafferammene varierer mellom delstatene (Ostien 2007,
s. 127-128):
•

Bauchi, Gombe, Katsina, Kebbi, Jigawa, Sokoto, Yobe og Zamfara:
o Opptil ett års fengsel og opptil 30 piskeslag.
o Ved gjentakelse: Opptil to års fengsel og 50 piskeslag (Bauchi: 40).

•

Kano:
o Fengsel i opptil åtte måneder og opptil 35 piskeslag.
o Ved gjentakelse: Opptil ett års fengsel og 50 piskeslag.

2.5

•

Kaduna: Ta’zir.

•

Borno og Niger: Uklart (se Ostien 2007, s. 34).

STRAFFEBESTEMMELSER OG STRAFFERAMMER FOR HOMOSEKSUELLE HANDLINGER
I ARMED FORCES ACT (1994)
Lovverket som regulerer forhold innenfor Nigerias militære styrker, Armed Forces
Act, inneholder bestemmelser som forbyr samleie mot naturen og grovt støtende
handlinger, og dette kan straffes av militære domstoler med opptil sju års fengsel:
81. Sodomy
(1) A person subject to service law under this Act who(a) has carnal knowledge of a person against the order of nature; or
(b) has carnal knowledge of an animal; or
(c) permits a person to have carnal knowledge of him against the order of
nature,
is guilty of an offence under this section.
(2) A person subject to service law under this Act who, whether in public or
private, commits an act of gross indecency with any other person or procures
another person to commit an act of gross indecency with him or attempts to
procure the commission of an act of gross indecency by any person with
himself or with another person whether in public or private, is guilty of an
offence under this section.
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(3) A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction by
a court-martial, to imprisonment for a term not exceeding seven years or any
less punishment provided by this Act.

3.

FORSLAG
OM
STRENGERE
HOMOSEKSUALITET

LOVREGULERING

3.1

PARLAMENTSBEHANDLINGEN AV SAME SEX MARRIAGE (PROHIBITION) BILL

AV

Siden 2006 har tre forskjellige forslag om tilstramninger av lovverket i Nigeria
knyttet til homofile blitt presentert for parlamentet i landet. De to første forslagene
ble forkastet, men 29. november 2011 ble det tredje lovforslaget vedtatt av det
nigerianske senatet. Loven må imidlertid også vedtas av representantenes hus og
signeres av presidenten for å tre i kraft (Eboh 2011). Avisa The Sun Nigeria meldte
14. november 2012 at lovforslaget var blitt enstemmig forkastet av representantenes
hus, og sendt tilbake til en forberedende komité (Nwosu & Akunn 2012). Et noe
endret lovforslag ble vedtatt av representantenes hus 30. mai 2013. Fordi lovteksten
er noe endret siden det ble vedtatt av senatet, skal de to tekstene gjennomgås før
presidenten signerer den endelige loven (Ndiribe & Ovuakporie 2013).
Loven, Same Sex Marriage (Prohibition) Bill (2011), er blitt sterkt kritisert
internasjonalt, ikke minst av menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty (AI
2011) og Human Rights Watch (HRW 2011). Hvis loven blir signert av presidenten
og trer i kraft, vil den sammen med det eksisterende lovverket (som beskrevet i
kapittel 2) innebære den mest restriktive lovgivningen som kan brukes mot homofile
noe sted i verden. I tillegg til at homoseksuelle handlinger allerede er straffbart i hele
Nigeria, og menn kan straffes for å kle seg som kvinner offentlig i Nord-Nigeria,
innebærer den nye loven at følgende også blir forbudt (Same Sex Marriage
(Prohibition) Bill 2011):
•

Ekteskap, samboerskap og kjærlighetsforhold mellom noen av samme kjønn
forbys (§ 1.1), med en strafferamme på 14 års fengsel (§ 5.1). Lovens
definisjoner av begreper som ”civil union” og ”same sex marriage” er svært
vide (§ 7):
“Civil Union” means any arrangement between persons of the same sex to
live together as sex partners, and shall include such descriptions as adult
independent relationships, caring partnerships, civil partnerships, civil
solidarity pacts, domestic partnerships, reciprocal beneficiary relationships,
registered partnerships, significant relationships, stable unions, etc.
[…]
“Same Sex Marriage” means the coming together of persons of the same sex
with the purpose of living together as husband and wife or for other purposes
of same sexual relationship.

•

Å direkte eller indirekte vise offentlig at en er i et kjærlighetsforhold med en
av samme kjønn forbys (§ 4.2), med en strafferamme på ti års fengsel (§ 5.2).
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•

Å registrere og gi støtte til homofile klubber, foreninger og organisasjoner
blir forbudt, og slike organisasjoner forbys å avholde marsjer og møter
(§ 4.1). Personer som deltar i eller støtter slik virksomhet kan få opptil ti års
fengsel (§ 5.2-3)

•

Å bistå noen av samme kjønn i å inngå ekteskap, bli samboere eller etablere
et kjærlighetsforhold forbys, med en strafferamme på ti års fengsel (§ 5.3).

Loven inneholder også bestemmelser om at bare ekteskap mellom menn og kvinner
anerkjennes i Nigeria, at det er forbudt å vie par av samme kjønn eller utstede
dokumenter som anerkjenner samboerskap, kjærlighetsforhold eller ekteskap mellom
noen av samme kjønn, og den gjør ekteskap eller partnerskap inngått i utlandet
ugyldige i Nigeria (§§ 1-3). Dette er imidlertid bestemmelser som vil ha få praktiske
konsekvenser, for som den nigerianske homofile aktivisten Unoma Azuah har uttalt
til britiske The Guardian: ”I’ve never heard of a single Nigerian same-sex couple
demanding to have marriage rights” (Mark 2011).
3.2

PÅVIRKNINGEN

LOVFORSLAGET SAME SEX MARRIAGE
HATT PÅ SEKSUELLE MINORITETERS SITUASJON I NIGERIA

(PROHIBITION) BILL

HAR

Den lokale filialen av menneskerettighetsorganisasjonen Global Rights påpeker at
lovforslagene som har versert siden 2006 om tilstramming av lovverket som
kriminaliserer homoseksuelle handlinger har ført til stor debatt rundt seksuelle
minoriteters plass i det sørlige Nigeria.8 På kort sikt har dette fokuset først og fremst
hatt negative konsekvenser for homofile og andre seksuelle minoriteter i hele landet,
fordi fordømmelsen i debatten som fulgte har vært så massiv. Global Rights opplyser
at dette også har ført til større fokus på seksuelle minoriteter, som nå får (stort sett
negativ) oppmerksomhet rundt livsførsel som tidligere gikk mer upåaktet hen. Denne
oppmerksomheten har tidvis manifestert seg som vold mot og trakassering av
enkeltpersoner.9

4.

MYNDIGHETENES BEHANDLING AV HOMOFILE

4.1

PRAKTISERINGEN AV LOVFORBUDENE MOT HOMOSEKSUELLE HANDLINGER
Straffesaker mot personer som har brutt lovbestemmelser mot homoseksuelle
handlinger er forholdsvis sjeldne i Nigeria, men de forekommer.
Det amerikansk utenriksdepartementet begynte å ta med informasjon om forhold for
homofile i sine årlige rapporter om menneskerettigheter i verdens land først i 2005. I
siste utgave av Nigeria-rapporten opplyses det at ingen noensinne er idømt dødsstraff
ved steining for brudd på sharia-lovenes forbud mot analt samleie mellom menn
(U.S. Department of State 2012).
8

I Nord-Nigeria begynte debatten tidligere, i forbindelse med innføringen av nye sharia-baserte straffelover fra
1999 (se innledningen til kapittel 2).
9

Denne utviklingen samsvarer med den en har sett i andre afrikanske land hvor homoseksualitet har blitt et viktig
tema i samfunnsdebatten, som for eksempel i Kamerun (Landinfo 2008 og 2009) og Uganda (Landinfo 2011).
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4.1.1

Kjente domfellelser

I sin gjennomgang av nigeriansk pressestoff fra 2005 til i dag har Landinfo funnet
rapporter om flere domfellelser for brudd på ulike lovforbud mot homoseksuelle
handlinger. Vi understreker at denne listen sannsynligvis ikke omfatter alle slike
dommer, siden vi i del 4.1.3 refererer nigeriansk avisdekning av flere slike saker
hvor utfallet er ukjent, men hvor det kan ha blitt avsagt dom uten at vi har funnet
informasjon om det.
Daily Trust rapporterte i januar 2007 at en ”self-acclaimed homosexual” ble dømt til
seks ukers fengsel i Abuja for å ha krevd å ha sex med en mann (Kunle 2007).
Daily Champion meldte i august 2007 at det skal ha blitt avsagt en dødsdom i Bauchi
for analt samleie én gang siden 2002, men at den og to andre dødsdommer i henhold
til sharia-lovverket ikke var blitt effektuert siden guvernøren i delstaten ikke hadde
underskrevet (Daily Champion 2007).10 Landinfo har ikke funnet omtale av denne
dommen hos andre kilder.
ThisDay trykket i juli 2008 en høyesterettskjennelse som opprettholdt en dom mot en
militær offiser som var blitt dømt til sju års fengsel for analt samleie med flere menn.
Ut fra dommen later det til at offiseren ble dømt i henhold til militært regelverk,
sannsynligvis Armed Forces Act (ThisDay 2008).
I september 2012 ble en nigeriansk filmskuespiller dømt av Karu Senior Magistrates’
Court i Abuja for ”samleie mot naturen”, det vil si brudd på § 284 i Penal Code av
1960 (se del 2.3.1). Skuespilleren nektet først straffskyld og hevdet ”I came back
drunk from the night club and thought I was sleeping on the same bed with my girlfriend and I started romancing her.” Under rettssaken endret han forklaring og tilsto:
“I am guilty of the charge against me. I was under the influence of alcohol and I want
the court to temper justice with mercy.” Dommeren var imidlertid ikke villig til å la
ham slippe straff: “This would serve as warning to other youths who hide under the
influence of alcohol to commit crimes.” Dommen var på tre måneders fengsel
(Vanguard 2012). Britiske The Guardian opplyser at saken kom for domstolen fordi
mannen skuespilleren hadde sex med siden gikk til politiet og anmeldte forholdet
(Mark 2012).
4.1.2

Den pågående rettssaken mot 18 menn i Bauchi

Den desidert mest omtalte mediesaken i Nigeria på mange år knyttet til
homoseksualitet, både i nigeriansk og internasjonal presse, har vært den pågående
rettssaken mot 18 menn i Bauchi. Saken startet med at den lokale sharia-komiteen (se
del 4.1.4) fikk tips 1. august 2007 om et forestående ”bryllup” mellom homofile
menn på et hotell i Bauchi,11 og satte i gang overvåking av hotellet, som så ble raidet
10

I møte med daværende leder for Nigerias statlige menneskerettighetskommisjon i februar 2004 opplyste han til
Landinfo at flere guvernører de hadde intervjuet hadde fortalt at de ikke underskrev dødsdommer fordi de ofte
manglet tiltro til at rettsprosessen hadde gått korrekt for seg. Se Landinfo 2012 for mer informasjon om bruk av
dødsstraff i Nigeria.
11

Gaudio (2009, s. 175-195) kontrasterer det alvorlige juridiske etterspillet denne festen har fått med mangelen
på tilsvarende konsekvenser av presseoppslag som fulgte en lignende sammenkomst i Kano i 1994. Her ble en
fest for å markere at vertens søster hadde giftet seg eksponert som en bryllupsseremoni mellom verten og en
annen mann i lokal hausa-språklig presse, men dette fikk ingen juridiske (eller store sosiale) konsekvenser for
deltakerne på festen – selv om en rekke av dem ble eksponert med fullt navn i avisa al-Mizan.
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under en privat fest den 4. august. Som kommisjonens informasjonsmedarbeider
Mallam Bala Ahmad uttalte til ThisDay (Shehu 2007a):
We thought if we allowed the wedding take place, there would be sodomy,
and since we were aware of this, we wanted to prevent it happening at all
cost. This informed our decision to raid the place the night we did.
40 skal ha vært til stede, hvorav 18 ble pågrepet – ifølge Ahmad: ”Some had
brassieres; some had waist beads (Jigida), while some had female attires, bangles,
earrings and cosmetics like lipsticks and face powder”. De 18 tilbrakte natta i shariakommisjonens lokaler og ble dagen etter varetektsfengslet fram til saken kom opp for
domstolen. To av de arresterte benektet overfor ThisDay at festen var et bryllup
mellom noen av samme kjønn, men opplyste at den var en bursdagsfeiring. Videre
benektet den ene at noen hadde vært kledd i kvinneklær, og hevdet kvinneklær som
ble funnet tilhørte en venninne av de anholdte. Det har vært rapportert flere steder at
de 18 opprinnelig også skal ha blitt tiltalt for analt samleie (se for eksempel Daily
Champion 2007), men allerede i ThisDays dekning av saken fra 21. august var det
klart at den endelige tiltalen lød på brudd på Bauchis sharia-lovs forbud mot
løsgjengeri (se del 2.4.4), siden de skal ha vært kledd i kvinneklær på offentlig sted
(Shehu 2007a).
Første behandling av saken for åpen rett skjedde 21. august i Tudun Alkali Area
Court i Bauchi. ThisDay rapporterte om stort oppbud av skuelystne og journalister
fra lokale og utenlandske medier, noe avisa mente skyldtes at mange trodde de
tiltalte risikerte dødsstraff. Under rettsmøtet avklarte dommeren at de 18 bare var
tiltalt for løsgjengeri, og løslot sju av de 18 mot kausjon. Etter dette ble flere av
tilhørerne, ifølge ThisDay ungdommer fra bydelene i nærheten, rasende og begynte å
kaste stein mot de tiltalte – vel å merke uten å treffe noen. Politiet måtte imidlertid
skyte i lufta og bruke tåregass for å få kontroll over situasjonen (Shehu 2007b).
Da saken ble gjenopptatt tidlig i desember 2007, uteble tre viktige vitner fordi de var
på pilegrimsferd i Saudi-Arabia, og saken ble utsatt til 13. februar 2008 (Daily Trust
2007).
Det amerikanske utenriksdepartementet har omtalt den videre utviklingen i saken i
sine fire siste årlige rapporter om menneskerettighetssituasjonen i Nigeria:
There were repeated delays in the trial of 18 men arrested in August 2007 by
Bauchi State police and charged with "addressing each other as women and
dressing themselves as women," which is illegal under the Shari'a penal
code. The men, all in their twenties, also were charged originally with
sodomy, but the charges were later changed to "vagrancy" under the Bauchi
State Islamic code. All 18 accused remained free on bail at year's end, but no
developments occurred in their trial (U.S. Department of State 2009).
As of year's end [2009], the trial of 18 men, originally charged in September
2008 with sodomy and subsequently charged with vagrancy, had been
postponed multiple times. Five defendants were able to pay bail, set at 20,000
naira ($133), and were released; the remaining 13 defendants remained in
jail (U.S. Department of State 2010).
As of year's end [2010] the trial of 18 men, originally charged in 2008 with
sodomy and subsequently charged with vagrancy, had been postponed
Temanotat Nigeria: Forhold for homofile
LANDINFO – 3. JUNI 2013

16

multiple times. All defendants were able to post bail, set at 20,000 naira
($133), and were released. No resolution of the case was announced by year's
end (U.S. Department of State 2011).
The trial of 18 men, originally charged in 2008 with sodomy and
subsequently charged with vagrancy, had been adjourned multiple times. All
defendants had posted bail, set at 20,000 naira ($123), and gained their
release. No resolution of the case had been announced by year’s end [2011]
(U.S. Department of State 2012).
Landinfo har ikke funnet informasjon som tilsier at rettssaken ble avklart i løpet av
2012.
4.1.3

Andre arrestasjoner og straffesaker med ukjent utgang

I gjennomgangen av nigeriansk pressestoff siden 2005 har Landinfo også funnet flere
eksempler på avisomtale av arrestasjoner og straffesaker på bakgrunn av brudd på
lovverk mot homoseksuelle handlinger, men hvor utfallet er ukjent. Vi understreker
at den litt tilfeldige pressedekningen, hvor de fleste av sakene bare er rapportert i én
nigeriansk avis, kan være en indikasjon på at disse enkeltsakene på ingen måte utgjør
noen utfyllende oversikt over slike hendelser.
Vanguard slo i oktober 2005 opp en sak hvor en mann sto tiltalt i Jos (Plateau) for
brudd på lovbestemmelser mot løsgjengerparagrafen og for forfalskning,
sannsynligvis i henhold til Penal Code av 1960 (siden det går fram av artikkelen at
mannen enten er barn eller fosterbarn av igbo-foreldre). Utfallet i saken er ikke kjent
(Obateru 2005).
Weekly Trust intervjuet i august 2006 en mann fra Ondo i forbindelse med at han var
arrestert i Abuja for brudd på løsgjengerparagrafen, sannsynligvis i henhold til Penal
Code av 1960, siden det går fram av artikkelen at mannen er kristen. Endelig utfall i
saken er ikke kjent. I artikkelen opplyser imidlertid mannen til avisas journalister at
han har solgt seksuelle tjenester i ti år (Abubakar & Ibrahim 2006).
Daily Trust rapporterte i oktober 2007 at to menn ble stilt for retten i Abuja for
homoseksuelle handlinger. Det går ikke fram av artikkelen hvilke lovbestemmelser
de to skal ha forbrutt seg mot, eller hva som ble endelig utfall i saken (Ogidigbo
2007).
Daily Trust rapporterte i april 2008 at en bussjåfør fra Maiduguri (Borno) ble
varetektsfengslet tiltalt for brudd på § 284 av Penal Code av 196012 for å ha tvunget
en konduktør på bussen til homoseksuelle handlinger. Landinfo har ikke funnet
informasjon om utfallet i saken (Gusau 2008).
Leadership trykket to artikler i mai 2012 om en navngitt universitetsforeleser som
ble arrestert i Zaria for å ha forsøkt å forføre en mannlig student. Studenten tok opp
dette med foreldrene sine, som gikk til politiet. De samarbeidet så med studenten for
å skape en situasjon hvor foreleseren ble arrestert på et lokalt hotell hvor han hadde
invitert studenten. Det går fram av avisartiklene at politiet planla å ta ut tiltale, men
12

Gjerningsmannen er navngitt i artikkelen, og må ut fra det være muslim. Saken er dermed et eksempel på at
Penal Code av 1960 kan komme til anvendelse i en delstat med sharia-kriminallov, også i saker hvor
gjerningsmannen er muslim.
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Landinfo har ikke funnet ytterligere informasjon om saken (Nmodu 2012a; Nmodu
2012b).
4.1.4

Borgerverngrupper

I tiden etter at Nigeria gikk fra å være et militærdiktatur til å bli mer demokratisk i
1998-1999, oppsto det borgerverngrupper i flere deler av landet. I sørvest og sørøst
oppsto de som etnisk baserte grupper, og i sørøst fikk de ganske fort en halvoffisiell
rolle i flere delstater (se HRW 2003 om O’odua People’s Congress i sørvest og HRW
2002 om Bakassi Boys i sørøst). I nord kalles de både Sharia implementation
committees og hisba, og har hatt en offisiell status og rolle i å håndheve de nye
sharia-straffelovene siden de ble innført fra 1999 (HRW 2004b).
Som nevnt i del 4.1.2, hadde en slik gruppe en rolle i arrestasjonen av 18 menn i
Bauchi i august 2007. Videre rapporterte Daily Trust i oktober 2007 at to menn ble
stilt for retten i Abuja for homoseksuelle handlinger etter å ha blitt tatt på fersk
gjerning av en lokal borgerverngruppe (Ogidigbo 2007).
Landinfo har ikke funnet konkret omtale av at borgerverngrupper, med eller uten
offisiell status, har vært involvert i arrestasjoner av eller angrep på personer som
tilhører seksuelle minoriteter utover de to sakene nevnt her. Det faktum at disse
borgerverngruppene ofte rettferdiggjør sin egen eksistens som voktere av
samfunnsmoralen på lokalplan, gjør at Landinfo holder det for sannsynlig at slike
grupper kan være involvert i flere saker enn de ovennevnte – både saker som ikke
har fått presseomtale, og i hendelsene vi refererer i kapittel 5. (Det som omtales som
en borgerverngruppe i én sammenheng, kan omtales som ”mobbjustis” i andre.)
4.2

SANKSJONER MOT HOMOFILE ANSATTE INNENFOR SIKKERHETSSTYRKENE
Landinfo har funnet avisomtale av to saker hvor politiet og hæren har avskjediget
ansatte etter påstander om homoseksuelle forhold.
Vanguard og Daily Trust meldte ved årsskiftet 2008/2009 at to kvinnelige politifolk
var blitt avskjediget for å ha hatt et lesbisk forhold. Kvinnene benektet at de hadde
hatt noe forhold (Kwaru 2008; Vanguard 2009).
ThisDay slo i februar 2006 opp en sak hvor 15 offiserstudenter ved det nasjonale
militærakademiet ble avskjediget for brudd på bestemmelsene i § 81 av Armed
Forces Act som omhandler analt samleie. Ifølge artikkelen skal flere av dem ha vært
gjennom medisinske undersøkelser13 (Okocha 2006):
Findings from the medical investigations confirmed that some officer cadets
from across the levels [1-5] were neck-deep in this despicable and
unwholesome conduct.

13
Medisinske undersøkelser for å avklare om noen har hatt analt samleie er i bruk i flere land som kriminaliserer
homoseksuelle handlinger. Human Rights Watch stiller seg sterkt kritiske til slike undersøkelser, som bygger på
medisinske teorier som moderne legevitenskap har gått bort fra, og ser på dem som ydmykelse og tortur (HRW
2004a, s. 107-112).
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5.

PROBLEMER SOM RAMMER HOMOFILE

5.1

VOLD MOT OG TRAKASSERING AV HOMOFILE
Tidvis rapporteres det om voldsbruk og trakassering som rammer homofile i Nigeria.
Det amerikanske utenriksdepartementet nevner en konkret sak i sin rapport om
menneskerettighetsforhold i Nigeria for 2010 (U.S. Department of State 2011):
In March [2010] a gang of 10 boys beat and raped three girls they suspected
were lesbians in Benin, Edo State. The boys videotaped the attack, and the
footage circulated throughout the state. The girls went into hiding due to fear
of further attacks and of harassment by the general public. There were no
charges filed and no further developments in the case by year’s end.
Landinfo har ikke funnet ytterligere informasjon om denne saken i nigeriansk presse,
men det finnes flere andre eksempler på hendelser hvor folk har brukt vold mot
personer som er eller hevdes å være homofile.
Vanguard beskriver i en sak fra oktober 2011 hvordan en mann i delstaten Imo ble
tvunget av lokalbefolkningen til å gå naken fra hus til hus i nabolaget etter han ble
oppdaget mens han hadde sex med en yngre mann, som på sin side ble banket opp
(Sam-Duru 2011).
I en sak om mobbjustis i Vanguard heter det at en 60 år gammel mann ble drept av
en mobb i Yola (Adamawa) i juni 2012 ”for alleged homosexuality”. Av artikkelen
går det imidlertid fram at saken dreier seg om en mann som hadde forgrepet seg på
en ung gutt over flere år (Yusuf 2012).
Vanguard omtalte i juni 2012 en annen sak, fra Lagos, hvor en mann så vidt
unnslapp å bli lynsjet i bydelen Amukoko, beskyldt for å hatt sex med
tenåringsgutter i forbindelse med lyssky ritualer. Folk i det lokale eldrerådet hindret
mobben i å lynsje ham, men overlot ham så til politiet (Sessou 2012). Landinfo har
ikke funnet ytterligere informasjon om utfallet i saken.

5.1.1

Angrepet på House of Rainbow Metropolitan Community Church i 2008

Høsten 2008 publiserte flere nigerianske aviser informasjon om en kirke som var
åpen for homofile og lesbiske i Lagos, og dette førte til store problemer for folk i
menigheten (U.S. Department of State 2009):
On September 12 [2008], local newspapers Nation, Vanguard, PM News and
the Sunday Sun published photos, names, and addresses of members of the
House of Rainbow Metropolitan Community Church, a lesbian, gay, bisexual,
and transgendered-friendly church in Lagos. Following publication, persons
started harassing the 12 members. One woman was attacked by 11 men,
while others were threatened, stoned, and beaten. No investigation was
initiated by year's end.
Den britiske avisa The Guardian fulgte opp saken i april 2011, og da var kirken gått
under jorda (Asokan 2011):
Macaulay, however, is not taking any chances this time. Prayer sessions are
being held in secret locations. No unknown newcomers are being admitted.
He continues to preach via YouTube from London – he thinks it would be
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unwise to return home. "We have learnt our lesson," he says. "It is a hostile
situation."
Disse forholdsreglene har imidlertid ikke gjort slutt på problemene medlemmene av
kirken møter, som det kommer fram i siste årlige rapport fra det amerikanske
utenriksdepartementet om menneskerettighetsforhold i Nigeria (U.S. Department of
State 2012):
During [2011] church members and the clergy continued to receive
threatening e-mail messages, telephone calls, and letters from unknown
persons. The church and partner groups cancelled conferences on sexual
rights and health scheduled for Lagos and Abuja in December [2011] due to
concerns about the safety of conference attendees after the proposed SameSex Marriage (Prohibition) bill refocused negative attention on the Church.
Problemene fortsatte i 2012. Vanguard trykket adressene til House of Rainbows
lokaler og leiligheten til pastor Macauley som driver den i juni 2012, men opplyste at
kirken ikke lenger holdt gudstjenester og at pastoren hadde forlatt Nigeria etter at
nasjonal presse igjen hadde skrevet om kirkens aktivitet (Sessou 2012).
5.2

UTPRESSING
Den nigerianske aktivisten Unoma Azuah beskriver utpressing som et utbredt
fenomen mot homofile i Nigeria (Azuah 2011, s. 47):
Generally, extortion and blackmail is especially common in the male
homosexual community. […]
While lesbianism is more tolerated than male homosexuality, a significant
number of Nigerian lesbians and bisexual women are also targets of extortion
and blackmail. […] Extortion and blackmail become weapons of choice for
those who police female homosexuality, and are routinely used to punish and
silence lesbians and bisexual women who transgress the social order.
In this policing, the extortion and blackmail experienced by Nigerian lesbians
and bisexual women are not limited to demands for monetary payments
alone. Some women are forced to grant sexual favours or run dangerous
errands for extortionists and blackmailers.
Azuah har intervjuet 25 kvinner som identifiserer seg som bifile eller lesbiske om
utpressing de har vært utsatt for, og viser at informantene hennes opplever utpressing
i flere ulike situasjoner – på arbeidsplassen, på skole/universitet, fra egne foreldre,
venner og til og med fra kjærester (2011, s. 48-57).
Homofile menn opplever videre utpressing fra løse seksuelle forbindelser, og menn
som utgir seg for å være interessert i slike forhold. En gruppe anonyme homofile
internettbrukere i Lagos har startet en blogg kalt Lagosheat, hvor de eksponerer det
de mener er forsøk på kriminalitet, svindel og utpressing mot homofile gjennom
nettsteder og chattekanaler, og fra personer man blir introdusert til gjennom
nettverket sitt (Lagosheat u.å.a). De har også satt opp en liste med råd om
forholdsregler en bør ta ved møter med personer en ikke kjenner særlig godt i forkant
(Lagosheat u.å.b). Mange av disse rådene er allmenngyldige og dreier seg om å
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unngå å bli utsatt for svindel14 og kriminalitet generelt, men noen av dem er særlig
viktige for homofile:
4. Do not share unnecessary personal information with strangers. It is not
their business to know where and with whom you live/work, how often you
travel, if you are married etc. Such information can be used to your
detriment.
5. In your online and sms communications, steer clear of overtly sexual
content as this kind of information is easily preserved, shared, and can be
used as evidence against you.
[…]
8. Always arrange to meet in a public environment you know and are
comfortable with. Do not be afraid to terminate such a meeting if you feel
uncomfortable. Be polite and excuse yourself. If the person has put up a fake
picture or provided false information to lure you into meeting, terminate the
meeting immediately.
9. If you choose to invite strangers to your residence, be aware that they may
choose to return at a time that is inconvenient to you, or may share your
details with others. […]
Rådene i punkt 4, 5 og 9 dreier seg om å være forsiktig med å gi fremmede tilgang på
opplysninger som kan brukes til utpressing og/eller straffeforfølgelse. Punkt 8 og 9
kan tolkes som råd om ikke å omgås fremmede som vet en er homofil på steder hvor
de kan lage en scene og eksponere en for andre som en ønsker å holde egen legning
skjult for.
5.3

UTFRYSING AV HOMOFILE
I afrikanske land, hvor staten sjelden sikrer borgerne ytelser eller hjelp utover lavere
skolegang og visse subsidierte basishelsetjenester, er de aller fleste avhengig av hjelp
fra familie og nettverk i dagliglivet. Frykten for å bli utfrosset fra nærmiljøet har
dermed ikke bare sosiale dimensjoner, det har også potensielt alvorlige økonomiske
konsekvenser for mange. Landinfo tror at dette er hovedårsaken til at mange ikke tar
sjansen på å utfordre eventuelle utpressere (Azuah 2011, s. 48-57).
Den subjektive frykten folk har for mulige konsekvenser av at de blir eksponert som
homofile kan tidvis være større enn de konsekvensene som faktisk blir resultatet. Det
vil variere hvordan ulike familiemedlemmer, venner, kolleger, folk i religiøse
forsamlinger en er en del av, naboer og andre vil reagere på en slik eksponering. Det
er dermed ikke noen automatikk i at folk møter fullstendig sosial utfrysing i en slik
situasjon.
I Vest-Afrika er en persons individuelle handlingsrom i stor grad knyttet til hvor stor
økonomisk uavhengighet, sosial kapital og makt vedkommende har. En person som
bor i egen husholdning og i liten grad er økonomisk avhengig av andre, vil for

14

Nigeriansk svindelvirksomhet retter seg ikke bare mot utlendinger, den er også svært utbredt i hjemlandet. (Se
Smith 2007, s. 28-52 for en redegjørelse for organiseringen av e-postsvindel.) I Nigeria omtales ofte ulike former
for svindel for 419, siden straffebestemmelser om svindel finnes i straffelovens § 419.
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eksempel ha større individuell frihet til å treffe egne valg, også kontroversielle, enn
en som bor i en storfamiliehusholdning og selv er økonomisk avhengig av andre.
Den svært omfattende fordømmelsen i Nigeria er like fullt et faktum, og det er hevet
over enhver tvil at det er svært få som velger å leve åpent homofilt i Nigeria. Det går
også fram av mediedekningen av ulike saker referert ellers i dette og foregående
kapittel at det kan få store konsekvenser for sikkerheten til enkeltpersoner om det blir
kjent i nærmiljøet at de tiltrekkes av noen av samme kjønn.
5.4

HOMOSEKSUALITET SOM TEMA I NIGERIANSK PRESSE

5.4.1

Eksponering av homofile i pressen

Nigeriansk presse oppgir ofte informasjon i sin dekning av ulike saker som gjør at
omtalte personer er forholdsvis lette å identifisere, og tidvis også fullt navn og
adresse. Dette er ikke unikt for saker som omtaler folk som tilhører seksuelle
minoriteter, men rammer også dem.
Det er kjent flere tilfeller fra blant annet Uganda og Kamerun hvor aviser har hatt
større oppslag hvor formålet har vært uthengning av homofile, med delvis alvorlige
konsekvenser for de eksponerte.15 Landinfo har bare funnet ett slikt tilfelle i Nigeria,
”avsløringen” av kirken House of Rainbow i september 2008 (beskrevet i del 5.1.1).
Landinfo har funnet to eksempler på at lokal presse har eksponert homofile
nigerianere som har søkt asyl i europeiske land med fullt navn. Her er imidlertid
opplysningene hentet fra intervjuer personene selv har gjort med pressen i Italia og
Storbritannia (Kperogi 2011; Ohia 2011).
5.4.2

Homo-kritiske lederartikler

Flere større nigerianske aviser har støttet Same Sex Marriage (Prohibition) Bill
og/eller vært kritiske til homofile aktivister på lederplass, som Daily Trust (2009),
Leadership (2012) og ThisDay (2011b).
5.4.3

Sensasjonsoppslag

Med ujevne mellomrom trykker nigeriansk presse artikler og sensasjonshistorier
hvor homoseksualitet er tema (Adingupu 2012; Choji 2011; Edike 2011; Eke 2012;
Kalanga 2006). Ett eksempel (i utdrag):
Homosexuality has become rampant in our society. It is practiced amongst
women as well as men, the lowly and the mighty. It is said to be the doorway
to many corridors of power and the key to the door of serious social
connections.
If you engage in this act or you condone it, you are an inhabitant of Sodom.
Daily, Sodomites are on the hunt for 'converts'. Not everyone's story ends the
way the examples I gave ended. Caught between 'the devil' and 'the deep blue
sea' many people have sold their souls. They have taken a decision to move
into Sodom. For some the excuse is that they were born that way. They peddle
15

Sakene i Kamerun er beskrevet i Landinfo 2008 og 2009, sakene fra Uganda i Landinfo 2011.
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this story of how they tried to relate normally to members of the opposite sex
without success. One day they were tired of 'living a lie" and they decided to
'come out'. Others know they were not born like that but simply chose to live
that way. While a few are public with their lifestyle, the majority practice
clandestine homosexuality.
Gay activists give the impression that their lifestyle is normal. What they
would not tell you is that secretly they either live with or live in fear of a
panoply of diseases such a hepatitis A,B,C; herpes; cytomegalovirus; gay
bowel syndrome; amoebiasis; anal warts and anal cancer; shigellosis;
chlamydia; gonorrhea; syphilis and of course HIV/AIDS. The devastating
health effects associated with this lifestyle not only shorten life but also
reduce quality of life. Homosexuals exhibit more behavioural disorders and
mental illnesses than heterosexuals. They also record higher rate of
alcoholism, drug addiction, "spousal" abuse, depression, and suicide.
So this 'Gay' thing is not just a 'little' compromise for a good business deal or
a 'negligible' price to pay to 'enjoy' one's self. It is actually a matter of life
and death (Kalanga 2006).
Det finnes også saker hvor homoseksualitet knyttes til annen virksomhet med
negativt omdømme i Nigeria, som hemmelige brorskap, svindelvirksomhet og
lignende (Ogbonna & Njoku 2012; Ozor 2012). Det blir også hevdet at nigerianere
blir homofile fordi vestlige organisasjoner støtter nigerianske homofile økonomisk
(Okoghenun 2011; Uneze 2010).
Videre er det ikke uvanlig at nigerianske kjendiser går ut i mediene og avkrefter
rykter om at de skal være homofile (Abraham 2012; Abulude 2012; Alabi 2012;
Amagiya 2012a; Amagiya 2012b; Ogbonna & Njoku 2012; Onifade 2010).
5.4.4

Sammenblanding av homoseksualitet og overgrep mot barn

Det finnes tallrike eksempler på at nigeriansk presse betegner personer som har
forgrepet seg på mindreårige som homofile (se Abdul’Aziz 2012; Duru 2012;
Eziashi 2008; Ibrahim 2008; Madukwe 2012; Ukeji 2012; Yusuf 2012).
5.4.5

Nøytral og positiv omtale av homoseksualitet i nigeriansk presse

Det finnes også enkelte eksempler på avisartikler i nigerianske medier hvor folk
stiller seg nøytrale eller til og med positive til homoseksualitet eller kritiske til
tilstramming av lovverk som rammer homofile. Disse kan for eksempel ha form av
leserinnlegg (Anele 2006; Ishiekwene 2006) og intervjuer med personer som åpent
støtter homofiles sak eller snakker balansert om homoseksualitet i en nigeriansk
kontekst (Aboyade 2011a; Aboyade 2011c; Ifedigbo 2012).
Det er imidlertid svært få slike artikler sammenlignet med mengden pressestoff hvor
kritikere av homoseksualitet får presentere sitt syn uimotsagt, leserinnlegg med
kraftig fordømmelse og ubalanserte sensasjonsoppslag.16
16

Det finnes ingen statistikk på dette Landinfo kan vise til, men etter flere søk på ”homosexual” på nettstedene til
nigerianske aviser, er det vårt klare inntrykk at oppslag som er kritiske til homofile og homoseksualitet er i stort
flertall.
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5.5

RELIGIØS FORDØMMELSE AV HOMOSEKSUALITET
Holdningene til homoseksualitet hos toneangivende religiøse ledere i Nigeria er
gjennomgående massivt fordømmende, både fra kristent og muslimsk hold. Christian
Association of Nigeria (CAN), en økumenisk organisasjon som omfatter de fleste
store kirkesamfunn i Nigeria, har gått ut og støttet at Senatet stemte for Same Sex
Marriage (Prohibition) Bill (Eyoboka, Latona & Oso 2011a). Som i mange andre
land i Afrika, virker det som at det å stille seg sterkt negativ til homoseksualitet er en
måte å markere avstand til det som blir oppfattet som utglidning og manglende
moralsk gangsyn hos kristne i liberale kirkesamfunn i Europa og Nord-Amerika.
Dette gjelder særlig splittelsen mellom liberale og konservative innenfor den
anglikanske/ episkopale kirke, hvor den tidligere erkebiskopen av Nigeria, Peter J.
Akinola, var en internasjonal samlingsfigur på konservativ side under sin embetstid
fram til 2010 (Polgreen & Goodstein 2006). De mest ekstreme utspillene kommer
gjerne fra geistlige innenfor frikirker, ett eksempel er pastor Ruth Essien som gikk ut
i Vanguard i januar 2012 og hevdet likekjønnsekteskap måtte være en djevelsk plan
for å utrydde menneskeheten (Igbinovia 2012).
Engelskspråklig presse har større fokus på forhold sør i Nigeria enn i nordområdene,
dermed får kirkeledere mer spalteplass enn muslimske ledere. Det finnes imidlertid
også flere eksempler på at islamske teologer uttaler seg kritisk om homoseksualitet i
engelskspråklig presse (Haruna 2006; Vanguard 2011b; Murtala 2012).
Det forekommer også at kristne og muslimske ledere kommer med felles uttalelser
om temaet, som da Nigeria Inter-Religious Council sendte ut en pressemelding i
august 2008 (Leadership 2008):
Clerics in Nigeria have condemned the disturbing trend of homosexuality,
lesbianism and incest in the country.
In a communique issued yesterday at the end of their meeting in Lagos, the
religious leaders observed that the increasing rate of homosexuality,
lesbianism and incest was disappointing to the image of the country.
"Such practice is illegal and repugnant to the norms of religion, tradition and
culture", they stated.
They said that determined efforts should be made by government and
religious bodies to check the problems in order to protect the moral wellbeing of the citizens.

5.6

POLITIKERES FORDØMMELSE AV HOMOSEKSUALITET
Fra politisk hold er fordømmelsen av homoseksualitet klar, også fra høyeste hold.
Det første forslaget om tilstramming av lovverk rundt homoseksualitet i 2006 skal ha
blitt fremmet på initiativ fra daværende president Obasanjo, og daværende
justisminister Bayo Ojo begrunnet forslaget på denne måten (IRIN News 2006):
“Basically it is un-African to have a [sexual] relationship with the same sex. If you
look at the holy books, the Bible and the Koran, it is prohibited.”
Den svært populære guvernøren i delstaten Lagos State, Babatunde Fashola, gikk i
2008 ut og oppfordret alle religiøse ledere ”to rise up and prevent the spread of
homosexuality as no law in the country has yet legalised the practice”. Han ga også
støtte til erklæringen fra Nigeria Inter-Religious Council referert ovenfor (Okojie
Temanotat Nigeria: Forhold for homofile
LANDINFO – 3. JUNI 2013

24

2008). BBC meldte i 2011 om bred støtte blant senatspolitikere for innstramming av
lovverket (Fisher 2011).
Landinfo har ikke funnet eksempler på at ledende politikere har gått ut med støtte til
homofile eller kritikk av politiske krefter som ønsker en tilstramming av lovverket.17
5.7

HOMOSEKSUALITET I NIGERIANSK FILM
En rekke såkalte Nollywood-filmer har tatt opp temaet homoseksualitet, som regel på
en sensasjonalistisk måte (Nda-Isaiah 2012). Aktivisten Unoma Azuah har påpekt at
det er betydelig vanligere med lesbiske rollefigurer enn homofile menn, men er
kritisk til hvor ekstremt klisjépreget skildringen av homofile er – uansett kjønn
(Azuah 2008).
Ett slikt eksempel er filmen Law 58, som kom ut i januar 2012. Ifølge produsent og
regissør Dickson Iroegbu er homoseksualitet noe folk i Nigeria later som ikke
eksisterer, men som må diskuteres. Han var imidlertid helt klar på hensikten sin med
å lage filmen (Njoku 2012):
I may sound very judgmental about it but I have no apologies whatsoever.
Homosexual is an evil act that our culture and religion as Africans prohibits,
and so, speaking against it as a film maker is to re-echo what my society has
been saying about the ugly practice.
Filmen er tilgjengelig i sin helhet på YouTube (Iroegbu 2012).

5.8

ANDRE PROBLEMER HOMOFILE KAN MØTE I SAMFUNNET
Nigerianske aktivister som jobber for seksuelle minoriteters sak nevner ulike
problemer homofile kan møte i hverdagen. Yemisi Ilesanmi, som nå bor i
Storbritannia, retter fokus på presset om å gifte seg for å opprettholde en
”respektabel” fasade” i et intervju med ThisDay (Aboyade 2011b):18
[…] many lesbians, bisexuals and gays often marry the opposite sex just to
keep their family members happy and take away suspicion from the ever
vigilant community. However they often carry out same sex relationships
under the guise of friendship.
It's like an unwritten survival code within the LGBT community in Nigeria. I
was once affected by this when I was in a serious same sex relationship in
Nigeria. We were live-in lovers; when her family suspected her sexual
orientation, they started putting her under pressure to marry. She was so

17
En som derimot har gått ut og kritisert nigerianske politikere for Same Sex Marriage (Prohibition) Bill er den
innflytelsesrike nigerianske forfatteren og samfunnsdebattanten Wole Soyinka, noe som skapte en del kontrovers
(Eyaboka, Latona & Oso 2011b). Han signerte også et brev sammen med minst 60 andre samfunnsengasjerte
nigerianere til myndighetene i Uganda hvor de oppfordret til en grundig etterforskning av drapet på den homofile
aktivisten David Kato (PM News 2011; se Landinfo 2011, s. 7 angående drapet på David Kato). De tok også til
orde for å fjerne lover i afrikanske land som kriminaliserer homoseksuelle handlinger.
18

Landinfo understreker at dette presset på ingen måte bare rammer homofile. Enhver i Nigeria som ikke ønsker
å stifte familie (med noen av motsatt kjønn) vil ha et stort forklaringsproblem for omgivelsene sine. Presset er
nok aller størst for kvinner, men også betydelig for menn, siden en knapt tas på alvor som voksenperson om en
ikke har etablert familie med barn. Samtidig kan folk som ikke får egne barn kompensere mye for dette ved å ta
til seg andres barn som fosterbarn.
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miserable she suggested we arrange for a man to perform her traditional
marriage to keep the pressure off, but I wouldn't play along.
She eventually had to marry a man and I lost her and now she has to cope
with an unhappy marriage. It was a very heartbreaking experience. I was
mad at her, mad at the society! I felt so alone, even our LGBT friends thought
I should have played along and not tried to rock the boat by expecting too
much. However, I believe we are all responsible for our own happiness and
for me, being open about my sexuality is essential for my happiness.
Ilesanmi påpeker også at det å være åpen på arbeidsplassen er problematisk:
I wish trade unions in Nigeria and Africa would start treating sexual
orientation as a workplace issue, many LGBT workers stand the risk of losing
their jobs if they are outed. […] It might not be a popular cause, but human
rights causes are not fought based on popularity but based on justice.

6.

MYNDIGHETSBESKYTTELSE FOR HOMOFILE SOM FRYKTER
VOLD OG TRAKASSERING
Nigeria har ikke noe diskrimineringsvern for seksuelle minoriteter. Anmeldelse av
trusler, trakassering og vold på bakgrunn av seksuell orientering vil i mange tilfeller
fordre at den som anmelder forholdet må stå fram som en som har seksuelle
relasjoner til folk av samme kjønn – og dermed bryter loven i Nigeria. Dette,
kombinert med nigerianeres generelt manglende tiltro til politiet, gjør at det er liten
grunn til å tro at homofile som frykter vold og trakassering vil gå til nigerianske
myndigheter for å få bistand og beskyttelse. Landinfo har ikke funnet konkrete
rapporter om folk som har anmeldt slike forhold, og dermed heller ikke funnet
informasjon om hvordan nigeriansk politi har forholdt seg til slike anmeldelser.

7.

HOMOFILE MILJØER OG ORGANISASJONER

7.1

UFORMELLE HOMOFILE MILJØER OG UTESTEDER
I de aller fleste urbane samfunn i verden finnes det steder som oppsøkes av
mennesker som tiltrekkes av sitt eget kjønn og som ønsker kontakt med andre i
samme situasjon. I samfunn med liten eller ingen aksept og begrenset toleranse for
seksuelle minoriteter, finner en forholdsvis få slike arenaer. For menn vil det dreie
seg om mer eller mindre avsidesliggende møteplasser som brukes til å knytte
seksuelle kontakter (som kan utvikle seg til mindre endimensjonale relasjoner). Slike
arenaer later til å være nærmest ikke-eksisterende for kvinner, men her virker
lagidrett – særlig håndball og fotball – som en viktig møteplass for mange.19
19

For menn som tiltrekkes av andre menn ses derimot lagidrett gjennomgående på som en arena hvor det er
forbundet med enda større risiko enn ellers å vise romantisk eller seksuell tiltrekning til idrettskamerater.
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(Avisreportasjer om uttalelser fra treneren på Nigerias kvinnelandslag i fotball om at
lesbiske spillere er uønsket på laget, vitner om at dette er et fenomen også i Nigeria,
se for eksempel Vanguard 2011a).
I større nigerianske byer finnes det også utesteder som oppsøkes av folk som ønsker
romantisk og/eller seksuell kontakt med noen av samme kjønn. Det er imidlertid
viktig å presisere at det ikke er snakk om utesteder som åpenlyst markedsfører seg
som ment for et homofilt klientell av ett eller begge kjønn. Eierne og de ansatte på
slike utesteder har ikke sjelden et ganske ambivalent forhold til klientellet sitt. Det
kan derfor hende at de for eksempel samarbeider med politiet i forbindelse med
razziaer – åpenlyst eller i det skjulte, og frivillig eller av frykt for negative
konsekvenser for dem selv og utestedet hvis de ikke bistår politiet. Slike utesteder
finnes i blant annet Lagos og Abuja (IRIN News 2008 navngir to slike steder i
Abuja), og sannsynligvis andre byer i Nigeria.
I nordnigerianske byer er såkalte ’yan daudu (menn som oppfører seg kvinnelig)
synlige i bybildet, ikke minst siden en del av dem tjener til livets opphold med å
drive kafé på markeder og knutepunkter for kollektivtransport. Det finnes også en
form for bofellesskap hvor disse bor sammen, tidvis sammen med enslige, godt
voksne kvinner (Gaudio 2009, s. 4-6). Denne synligheten var imidlertid større på
1990-tallet enn den er nå (Gaudio 2009, s. 201-205), og later til å være bortimot
ikke-eksisterende i det sørlige Nigeria.
7.2

ORGANISASJONER SOM JOBBER FOR HOMOFILES RETTIGHETER
Det finnes flere organisasjoner som jobber for homofiles rettigheter i Nigeria,
nyhetsbyrået IRIN mener det finnes minst ti (IRIN News 2008). Her er det viktig å
påpeke at de fleste organisasjonene virker små og ikke omfatter mer enn en håndfull
personer20 - dette er dermed ikke noe uttrykk for at den organiserte homobevegelsen
i Nigeria har store medlemstall, eller har omfattende samarbeid.21 Den eneste større
samlingen av homofile aktivister Landinfo har sett referert i lokal presse, var en
konferanse arrangert i Abuja i november 2005 i regi av aktivisten Davis Mac-Iyalla
og Changing Attitude Network (CAN) (Anyagafu & Eyoboka 2006). Mange
aktivister møtte også opp i nasjonalforsamlingen i mars 2009 under behandlingen av
et utkast til Same Sex Marriage (Prohibition) Act, en aksjon som avisa Daily
Independent kalte ”en beleiring av nasjonalforsamlingen” (Lazarus & Oham 2009).
Den amerikanske menneskerettighetsorganisasjonen Global Rights har en lokal filial
i Nigeria, og iverksatte arbeid med menneskerettigheter for seksuelle minoriteter i
2006. Fokus her er på kapasitetsbygging for lokale aktivister, å arbeide mot
diskriminerende lovgivning og dempe effekten slik lovgivning har, og bevisstgjøring
av menneskerettighetsaktivister og pressefolk rundt forhold for seksuelle minoriteter
(Global Rights u.å.; Global Rights 2011; møte med representanter for Global Rights i
Abuja, juni 2009).

20

Dette fragmenterte og lite forente organisasjonsmiljøet har antakelig flere årsaker. Nigerias størrelse (som
Frankrike og Spania til sammen) og store og sammensatte befolkning bidrar, men det gjør også en viktig tendens
i retning av ”hver person, sin organisasjon” i afrikansk organisasjonsliv.

21

Det finnes en sammenslutning kalt Coalition for the Defence of Sexual Rights in Nigeria (CDSR), nevnt blant
annet i en artikkel i ThisDay (2011a), men det er uklart hvilke organisasjoner den omfatter.
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Det finnes også minst én organisasjon for nigerianere i utlandet som tilhører
seksuelle minoriteter, Nigerian LGBTI in Diaspora Against Anti-Same Sex Laws.
Organisasjonen later til å ha hovedsete i Storbritannia. Yemisi Ilesanmi, koordinator
i organisasjonen, uttrykker bekymring for situasjonen for aktivister i Nigeria i et
intervju med ThisDay (Aboyade 2011b):
Actually, right now I'm more worried about the stigmatisation and
harassment the few activists who went to the public hearing to oppose the bill
are currently facing in the Nigerian press, from their families and friends.
I siste utgave av sin årlige rapport om menneskerettighetsforhold i Nigeria opplyser
det amerikanske utenriksdepartementet at “The government and its agents did not
impede the work of these groups during the year” – these groups refererer til lokale
organisasjoner som jobber for seksuelle minoriteters rettigheter (U.S. Department of
State 2012).
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