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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras gavo šiuos klausimus: 

1. Seksualinių mažumų padėtis Nigerijoje. 

2. Ar yra BK numatyta bausmė už priklausymą seksualinėms mažumoms? 

 

 

 

1. Seksualinių mažumų padėtis Nigerijoje 

 

2007, 2011
1
 ir 2012

2
 Specialieji pranešėjai apie taikių susirinkimų ir asociacijos laisvės teises 

akcentavo žmogaus teisių pažeidimus, kankinimus ir kitą žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 

bausmes
3
, žmogaus teisių gynėjus

4
 ir kitus nusikaltimus. Taip pat nuo 2007m. padidėjo dėmesys 

žmogaus teisių gynėjams Nigerijoje, pradedant paskelbtu pranešimu apie tuo metu siūlomo draudimo 

prieš tos pačios lyties asmenų santuokas
5
.  

Kas liečia Nigerijos atsaką į tarptautinius žmogaus teisių įstatymų įsipareigojimus Jungtinėse 

Tautose, susijusius su seksualine orientacija ir lyčių tapatybe (ang. Sexual Orientation and Gender 
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Identity, SOGI), valstybė nedavė jokio atsakymo į Visuotinės periodinės peržiūros 1-mo еtapo 

rekomendacijas 2009 m. dekriminalizuoti ir atšaukti tos pačios lyties santuokų draudimą
6
. Antrame 

etape 2013 m. vyriausybė atmetė visas 12 su LGBTI (eng. lesbian, gay, bisexual, trans, and/or intersex) 

susijusias rekomendacijas dėl dekriminalizavimo, diskriminacijos, tarptautinės teisės įsipareigojimų ir 

asmenų, įkalintų dėl jų seksualinio elgesio paleidimo
7
. Valstybės situacijos apžvalga Nigerijoje buvo 

atlikta 2015 m. antroje pusėje ir paskelbta lapkričio mėn
8
. „Kaleidoscope Trust’s Speaking Out“ 

pateikia nuodugnią socialinės - politinės situacijos apžvalgą, kurioje pateikiamos SOGI problemos, į 

kurias yra atsižvelgiama šiuo metu
9
. 2016 kovo mėn. Nigerijos SOGI ir ŽIV/AIDS aktyvistas Ifeanyi 

Orazulike laimėjo byloje dėl jo neteisėto Abuja policijos sulaikymo
10

. Federalinis Aukščiausiasis 

Teismas priėmė smurtinius, pažeminimo ir prievartavimo įrodymus, skirdamas jam piniginę išmoką ir 

nurodydamas policijos pajėgoms viešai atsiprašyti
11

. 

Smurto, diskriminacijos, nežmoniško ir žeminančio elgesio su LGBTI žmonėmis lygis 

aprašytas 2015 m. ataskaitoje
12

 išlieko ir 2016 m. Nors visi Nigerijos piliečiai pripažįsta, jog yra 

sudėtinga užtikrinti teisių puoselėjimą ir apsaugą bei priėjimą prie būtinų viešųjų paslaugų, LGBTI 

bendruomenės nariai susiduria su dar daugiau iššūkių nei paprasti nigeriečiai.  LGBTI asmenų teisių 

pažeidimai, įskaitant ir tuos, kurie kyla dėl „Tos pačios lyties asmenų santuokos draudimo įstatymo“ 

(eng. SSMPA, žiūrėti 1 priedą) vykdymo, vyksta kiekvieną dieną. Baimės atmosfera tarp LGBTI 

bendruomenės narių išliko ir 2016 m. Yra nutikę keletas incidentų LGBTI asmenims, kur jiems teko 

patirti neteisėtą sulaikymą ir nežmonišką Nigerijos policijos, bendruomenės narių ir religinės policijos 
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šiaurėje elgesį
13

. SSMPA taip pat padidino seksualinio smurto prieš gėjus ir lesbietes, protinės ir 

emocinės traumų grėsmę, ŽIV infekcijos galimybę
14

.  

 

Požiūris visuomenėje į LGBTI asmenis. Nigerijoje kaip ir dalyje kitų Afrikos valstybių, 

homoseksualumas yra laikomas nuodėme, importuotu, anti-afrikiniu papročiu
15

. Bet kokia seksualinė 

orientacija, išskyrus heteroseksualumą, yra laikoma demoniška, amoralia ir nenatūralia
16

. Vykdomasis 

„TIERs“ direktorius teigė, jog tos pačios lyties tapatybės yra priskiriamos „ importui iš vakarų“ arba 

„blogiui“
17

. Nigeriečiai tiki, jog homoseksualumas yra savavališkai pasirenkamas dalykas ir elgesio 

modelis, dėl to, tai nėra tapatybės klausimas. Jie taip pat tiki, jog homoseksualai gali pasirinkti tapti 

heteroseksualūs
18

 ir tai gali būti išgydoma meldžiantis ir laikantis drausmės
19

.  

Nepaisant griežtų įstatymų, didžiausia grėsmė Nigerijos homoseksualams kyla ne iš valdžios, 

bet iš vietos bendruomenių. Homoseksualai yra smurto ir nulinčiavimo taikiniai. Ištisas kaimas gali 

susiburti į minią ir užpulti homoseksualus, kad išvarytų juos iš bendruomenės. Taip nutinka net ir 

miestuose, kaip Lagos, kuris, lyginant su kitomis šalies dalimis, yra tolerantiškesnis ir liberalesnis 

homoseksualų atžvilgiu. LGBTI teisių gynėjai taip pat yra pažeidžiami dėl vietos bendruomenių 

įžeidinėjimų ir priekabiavimo. Žiniasklaida prisideda prie visuomenės homofobijos, vaizduodama 

homoseksualus stereotipinėje negatyvioje šviesoje
20

.  
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Santuoka kultūriniame Nigerijos kontekste nėra diskutuojamas klausimas. Egzistuoja didžiulis 

socialinis ir šeimos spaudimas iš tėvų, giminaičių, senelių, religinių bendruomenių susituokti, 

dažniausiai, pavyzdžiui, kad išsaugotų kraitį. Žmonės Nigerijoje privalo susituokti, kad socialiai būtų 

laikomi suaugusiais. Jei asmuo neišteka/neveda iki tam tikro laiko, šeima/bendruomenė pradeda kelti 

klausimus apie tą žmogų. Atsitinka taip, kad žmonės susituoks, susilauks vaikų ir atliks socialinę 

pareigą, bet ir toliau turės santykių su tos pačios lyties asmenimis už santuokos ribų. Bet koks 

prieštaravimas tokiai tvarkai yra socialinis tabu
21

. Seksualinė orientacija nėra klausimas, apie kurį būtų 

diskutuojama viešai visuomenėje ar šeimoje Nigerijoje
22

.  

Po „Tos pačios lyties asmenų santuokos draudimo įstatymo, 2013 (eng. SSMPA)“ įsigaliojimo 

buvo pranešta apie pagausėjusį grasinimų ir užpuolimų skaičių prieš LGBT asmenis. Nuo SSMPA 

priėmimo LGBT asmenys pradėjo sudarinėti santuokas su skirtingos lyties asmenimis, kad išvengtų 

kaltinimų dėl homoseksualumo ar išliktų nepastebėti dėl padidėjusio priešiškumo LGBT asmenims. 

Taip pat yra pavyzdžių, kai LGBT asmenys, vyrai ir moterys vedė vienas kitą, kad išvengtų įtarimų. 

Kaip teigė WHER vykdomasis direktorius
23

, kai kuriais atvejais LGBT asmenys yra šantažuojami ir 

spaudžiami sukurti heteroseksualias santuokas. Po kelių mėnesių, kai buvo priimtas minėtas įstatymas, 

žmonės „įlindo į pogrindį“; lankymasis sveikatos klinikose ir centruose, kurie suteikdavo paslaugas 

homoseksualams, sumažėjo, klientai pasikeitė telefono numerius ir nebenorėjo būti asocijuojami su 

MSM (eng. Man having sex with man) klinikomis. LGBT asmenų situacija blogėja, o socialinė erdvė 

seksualinėms mažumoms yra netolerantiška. Šaltinių teigimu, vyrauja stipri „neklausk – nesakysiu“ 

kultūra kalbant apie tos pačios lyties asmenų santykius Nigerijoje. Tokiame kontekste nėra 

diskutuojama apie socialinę orientaciją, žmonės apsimeta, jog tokie santykiai neegzistuoja. Miestuose 

yra didesnė LGBT asmenų dalis, o kaimo vietovėse išlieka stipri tylos kultūra24. 
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Religinės bendruomenės. Švedijos faktų paieškos misija (eng. Fact-finding mission, FFM) paskelbė, 

jog Nigerijoje yra homofobiška ir giliai religinė visuomenė. Neegzistuoja jokia religija, kuri 

neprieštarautų homoseksualumui, o bažnyčios ir mečetės skelbia, jog tai „velnio darbas“
25

. Tiek 

krikščionybė, tiek islamas smerkia tos pačios lyties asmenų santykius. Taip pat auga evangelinis 

judėjimas Nigerijoje, kuris griežčiau pasisako prieš tos pačios lyties asmenų santykius ir tapatybę nei 

kitos krikščionių grupės. Krikščionių bendruomenės išlaiko požiūrį, pilną neapykantos ir dėl to yra 

pavyzdžių, kai asmenys, kurie buvo įvardinti bažnyčioje kaip homoseksualai, iš jos yra pašalinami ar 

panaikinami visi įsipareigojimai bažnyčios viduje26. 

 

Sveikatos apsauga. Nigerija yra antra valstybė Afrikoje pagal užsikrėtusiųjų ŽIV skaičių. Iš visų ŽIV 

infekuotų asmenų pasaulyje, 9% jų gyvena Nigerijoje ( maždaug 3.2 mln. žmonių). „AIDS kontrolės 

Nigerijos nacionalinė agentūra“ pranešė, jog pagrindinė užsikrečianti visuomenės dalis yra vyrai, kurie 

turi lytinių santykių su vyrais (MSM) ir jų partneriai. Tai sudaro apie 32 % naujų susirgimo atvejų. 

SSMPA yra reikšminga kliūtis, kuri užkerta kelią prevencijai tiek gėjams, tiek MSM gauti gydymo 

paslaugas
27

. Kartu su gėjų porų įkalinimu, įstatymas įgalina laisvės atėmimo bausmes iki 10 metų už 

narystę gėjų klubuose, bendruomenėse ar organizacijose arba jų skatinimą, įstatymo interpretacijoje 

prijungtos ir grupės, kurios siekia kovoti prieš AIDS tarp homoseksualų. Visai netrukus po šio įstatymo 

priėmimo JTO agentūra, kovojanti prieš AIDS ir ,,Globalus Fondas”, kovojantis su AIDS, tuberkulioze 

ir maliarija,  išreiškė „stiprų susirūpinimą, jog priėjimas prie paslaugų lesbietėms, gėjams, 

biseksualams ir translyčiams asmenims (LGBT) smarkiai nukentės“ šalyje, kurioje gyvena apie 3.4 

mln. žmonių, turinčių ŽIV virusą. Maždaug pusė šio skaičiaus yra moterys, tačiau nesaugūs lytiniai 

santykiai tarp vyrų kelia jiems ypač didelę riziką
28

.  

Nigerijoje tyrimai parodė, jog naujas įstatymas, kriminalizuojantis tos pačios lyties 

seksualinius santykius ir su tuo susijusią veiklą turėjo neigiamą poveikį gauti ŽIV gydymą, įskaitant 

padidėjusį skaičių homoseksualių vyrų ir kitų LGBTI asmenų, kurie pranešė, bijantys kreiptis dėl 

                                                           
25

 Lifos. Nigeria. Den Kulterella Kontexten för Hbt-personer.Švedija. gruodžio 18, 2014. 
26

 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Information on how bisexuality is understood and perceived 
in Nigeria; whether bisexuality is distinguished from both male and female homosexuality (2014-June 2015), rugsėjo 9, 
2015,  NGA105219. Žiūrėta: 2017-01-10. Prieiga internete: http://www.refworld.org/docid/5652e5344.html 
27

 Human Rights Watch, “Tell Me Where I Can Be Safe” The Impact of Nigeria’s Same Sex Marriage (Prohibition) Act, spalis 
2016.   
28

Thedailybeast, Hunting Down Gays in Nigeria,  Philip Obaji Jr. lapkričio 4. 2016. Žiūrėta: 2016-01-09.  
Prieiga internete: http://www.thedailybeast.com/articles/2016/04/11/hunting-down-gays-in-nigeria.html 



sveikatos paslaugų gavimo
29

. SSMPA padidino stigmą ir diskriminaciją, kurie apribojo priėjimą prie 

ŽIV gydymo paslaugų, testavimo ir prevencijos
30

. LGBT asmenys yra diskriminuojami sveikatos 

apsaugos srityje, nes jiems gali būti atsisakyta suteikti gydymą ar gali susidurti su nejautrumu dėl jų 

gydymo poreikių31. Priėmus įstatymą, priėjimas prie sveikatos paslaugų sumažėjo. Asmenys negalėjo 

vykti į ligonines dėl lytiškai plintančių lygų (eng. STIs) ar ŽIV gydymo, kadangi jie bijojo, jog daktarai 

klausinės kaip jie užsikrėtė ar tiesiogiai klausinės ar jie turi homoseksualių lytinių santykių
32

.  

Dėl SSMPA spaudimo išlikti nematomiems LGBT bendruomenei yra sudėtinga organizuoti 

prevenciją, gydymą ar kovoti dėl savo teisių. Teisinė aplinka draudžia LGBT grupėms įkurti 

organizacijas (žiūrėti 1 priedą). Atliktų interviu metu paaiškėjo, jog ŽIV ir AIDS programos ir parama 

yra pradinis atspirties taškas, grupėms, kurios veikia LGBT asmenų žmogaus teisių srityje. Daugelis 

LGBT organizacijų, kurios kitu atveju negalėtų veikti atvirai ar užsiregistruoti kaip LGBT organizacija, 

veikia slaptai, po ŽIV ir AIDS mandatu ar kaip žmogaus teisių organizacija. Efektyvi veikla yra itin 

sudėtinga, kai veikiama tokiu, nelegaliu būdu
33

 (daugiau informacijos pateikta Human Rights Watch 

„Tell Me Where I Can Be Safe“ ataskaitoje).  

 

Policijos ir visuomenės smurtas prieš LGBTI asmenis. SSMPA padėjo sukurti bendrą baimės ir 

asmeninės cenzūros atmosferą LGBT asmenims bei prisidėjo prie policijos visuomenės 

nebaudžiamumo kultūros. LGBT nariai ir žmogaus teisių gynėjai Nigerijoje teigia, jog SSMPA 

priėmimas itin padidino smurto riziką iš visuomenės pusės, asmenims dėl jų tikros ar tariamos 

orientacijos. Toks smurtas pasireiškia įvairiomis formomis: viešas sumušimas, seksualinis smurtas, 

psichologinis smurtas, laisvės atėmimas.  

Minios smurtas. Įvairiuose priemiesčiuose išaugo smurtas nukreiptas prieš LGBT asmenis. 

Minios išpuoliai (eng. mob attacks), kuriuose žmonių grupės viešose vietose suseka ir sumuša asmenis 

įvyksta dienos šviesoje, kai tuo tarpu policija nusišalina arba kai kuriais atvejais pati juose dalyvauja.  

                                                           
29

 Schwartz, S. et al, The immediate effect of the Same- Sex Marriage Prohibition Act on stigma, discrimination, and 
engagement on HIV prevention and treatment services in men who have sex with men in Nigeria: analysis of prospective 
data from the TRUST cohort’, The Lancet HIV, 2015, Volume 2, No 7, p.299-306. 
30

 Human Rights Watch, “Tell Me Where I Can Be Safe” The Impact of Nigeria’s Same Sex Marriage (Prohibition) Act, spalis 
2016.   
31

 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Information on how bisexuality is understood and perceived 
in Nigeria; whether bisexuality is distinguished from both male and female homosexuality (2014-June 2015), rugsėjo 9, 
2015,  NGA105219. Žiūrėta: 2017-01-10. Prieiga internete: http://www.refworld.org/docid/5652e5344.html 
32

 Human Rights Watch, “Tell Me Where I Can Be Safe” The Impact of Nigeria’s Same Sex Marriage (Prohibition) Act, spalis 
2016.   
33

 Human Rights Watch, “Tell Me Where I Can Be Safe” The Impact of Nigeria’s Same Sex Marriage (Prohibition) Act, spalis 
2016.   



LGBT asmenys ir organizacijos pranešė, jog minios išpuoliai, dėl konkrečiai asmens esamos ar 

tariamos seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, prieš SSMPA įstatymo priėmimą nevykdavo. 

Pirmame tokiame incidente, įvykusiame Abuja mieste, policijos pareigūnai patys prisidėjo prie 

minios
34

. Minios išpuoliai vyksta įvairiose šalies teritorijose, besiskirdami tik savo brutalumo lygiu. Šie 

išpuoliai yra organizuojami bendruomenės narių, kuriems leidžiama palaikyti bendruomenėje tvarką ir 

saugumą. Dabar kaimynai yra apginkluoti ginklu, kuris paverčia juos medžiotojais, o homoseksualus – 

grobiu. Jie įsilaužia į namus vidury nakties, tikėdamiesi rasti žmones kompromituojančiose pozicijose. 

Manoma, jog asmenys, kurie dalyvauja minios išpuoliuose, yra motyvuoti SSMPA įsigaliojimo
35

.  

Seksualinis smurtas. Kai kurie apklaustieji pastebėjo, kad tikslingos seksualinės prievartos 

prieš LGBT asmenis kaltininkai veikia nebaudžiami, padrąsinti tiek akivaizdaus įstatymo suteikto 

leidimo, tiek dėl baimės sukelto nutylėjimo efekto. Seksualinis smurtas dažniausiai vykdomas 

pažįstamų, kurie žino apie aukos seksualinę orientaciją. Minėti teiginiai nenurodo, jog prieš SSMPA 

įstatymo priėmimą LGBT asmenys nepatirdavo seksualinio priekabiavimo, tačiau ataskaitoje 

pažymima, jog bloga situacija dar pablogėjo.  

JTO specialusis pranešėjas apie smurtą prieš moteris nurodė, jog daugelyje šalių lesbietės 

susiduria su didesne rizika tapti smurto aukomis, ypač prievartavimo, kadangi dėl plačiai paplitusių 

prietarų ir mitų, įskaitant, pavyzdžiui, jog lesbietės pakeistų savo seksualinę orientaciją, jeigu būtų 

išprievartautos vyro. „TIERS“ organizacijos ataskaitoje teigiama, kad nusikaltėliai, kurie išprievartavo 

jauną moterį Oshodi Lagos mieste pabrėžė, kad „vietoj to, kad ieškotų vyrų dėl meilės, ji įsimylėjo 

moterį, bet jeigu stiprus vyras su ja pasimylės, ji pakeis savo orientaciją“. Yra ir daugiau tokio 

prievartavimo atvejų. Human Rights Watch nustatė bent 5 atvejus, kuriuose tiek moterys, tiek vyrai 

buvo išprievartauti, aiškiai siekiant nubausti ar „pagydyti“ juos nuo jų seksualinės orientacijos. 

Nusikaltėliams perėmus teisingumą į savo rankas SSMPA suteikė priedangą tokiai tikslinei seksualinei 

prievartai36.  

Policijos pažeidimai. SSMPA prisidėjo prie tokios aplinkos sukūrimo, kur policija prisijungia 

prie prievartavimo atvejų ir pati vykdo nusikaltimus prieš LGBT asmenis. Įstatymas draudžia tiesiogiai 
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ar netiesiogiai viešai demonstruoti tos pačios lyties asmenų amoralius santykius, bet dėl nekonkretaus 

terminų vartojimo ir aiškumo stokos, koks elgesys iš tikrųjų yra draudžiamas, bet koks asmuo, kuris 

išreiškia arba laikomas išreiškusiu dėmesį tos pačios lyties asmeniui viešai rizikuoja būti sulaikytas. 

LGBT asmenys baiminasi sulaikymų ir įkalinimo, remiantis jų realia arba įtariama seksualine 

orientacija ar lyčių tapatybe ir daugelis apklaustųjų nurodė besibaiminantys prievartos, smurto ar kitų 

policijos pažeidimų
37

.   

Apklaustieji prisipažino, jog patekę į policijos areštinę dėl įtarimų, kad jie yra homoseksualūs, 

policijos buvo žeminami, fiziškai užgauliojami ir kankinami. Human Rights Watch apklausė 8 iš 21 

jaunų vyrų, kurie buvo sulaikyti, bet oficialiai neapkaltinti, gimtadienio šventėje 2015 m. gegužę 

Ibadane. Jų teigimu, policijos nuovadoje keletą iš jų policija mušė medinėmis lentomis ar šautuvų 

buožėmis. Jie buvo laikomi kamerose keturias dienas, dėvint tik apatinius, kol galiausiai buvo paleisti 

sumokėjus kyšius tarp 32-64$
38

.   

Tiek federalinė, tiek islamo policija matomi kaip itin linkę sulaikyti homoseksualus. Policija 

visgi, aktyviai nebando homoseksualų identifikuoti. Sulaikyti dėl homoseksualumo kaltinimų 

įtariamieji patiria spaudimą prisipažinti, o teismo sprendimai, priimti pagal prisipažinimą, negali būti 

skundžiami. Galimybė gauti teisingą teismo procesą, po sulaikymo ir patraukimo baudžiamojon 

atsakomybėn neegzistuoja
39

.  

 

Informacija apie dabartinę situaciją žiniasklaidoje: 

 

2016 m. gruodžio 20 d. – Nigerijos žiniasklaida pranešė, jog vidutinio amžiaus vyras buvo nužudytas 

sostinėje Abuja besipriešindamas jaunimui, kuris siekė nužudyti jo vyresnį brolį – 

gėjų. (Pranešimo tikrumas nėra patvirtintas, kadangi federalinės sostinės policijos 

atstovas spaudai negalėjo patvirtinti šios informacijos) Nigerijos LGBTIQ (eng. 

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Questioning) internetinis portalas 

„NoStrings“ nurodė, jog įvykis bus ištirtas ir tikrumas nustatytas. Pranešime buvo 

teigiama, jog jaunuoliai Durumi (lūšnyne) Abujos Gudu rajone, nužudė vidutinio 

amžiaus vyrą, vardu Joy dėl jo vyresnio brolio įtariamos homoseksualinės orientacijos. 

Joy pakartotinai buvo maišomas su broliu Aleksu, kuris pabėgo iš rajono 2011m. kai 

bendruomenės jaunimas pradėjo grasinti dėl jo homoseksualumo. Gruodžio 6 d. 

jaunimas įsiveržė į šeimos namus ir pareikalavo pamatyti Aleksą, panaudodami kirvį ir 

kitus objektus užpuolant Joy, kuris neseniai grįžo aplankyti motinos. Motina teigia, jog 

tuo metu buvo miegamajame. Ji girdėjo jaunimą šaukiantį: „Kur Aleksas? Mes 
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girdėjome, jog jis grįžo namo. Kažkas matė kaip jis įėjo į namą prieš 5 min. Jis turi 

mirti“. Jaunimas teigė, jog tai yra jų pareiga sustabdyti homoseksualumą 

bendruomenėje40.  
2016 m. gruodžio 12 d.  – „Nigerijos diplomatė teigė, jog jauni žmonės yra įtraukiami į homoseksualų 

elgesį ir tai yra grėsmė valstybės išlikimui. Nigerijos generalinė konsulė Pietų 

Afrikos Respublikoje, ambasadorė Uche Ajulu-Okeke tokius argumentus pateikė 

kalbėdama „Šeimų ir santuokos pasaulio kongrese“ Keiptaune, Pietų Afrikoje. Ji 

teigia, jog Nigerijos jaunimą reikia šviesti apie homoseksualumo „pavojus“. 

„Kongresas yra labai svarbus mūsų socialiniam ir jaunimo vystymuisi Nigerijoje“. 

Mūsų jaunimas turi būti informuotas apie homoseksualumo grėsmes. Ponia Ajulu-

Okeke nurodė, jog ekonominė migracija paverčia žmones gėjais. „Dauguma 

Nigerijos jaunimo, ypač tie, kurie dalyvauja nelegalioje ekonominėje migracijoje 

tapo homoseksualaus elgesio aukomis. Dauguma Nigerijos jaunimo užsienyje tampa 

gėjais dėl ekonominių paskatų, ar dėl savo dokumentų legalizavimo, ar dėl 

įsidarbinimo ir jie grįždami atgal į šalį parveža ligas kaip ŽIV/AIDS“. Nigerijoje 

numatyta iki 14 metų laisvės atėmimo bausmė už homoseksualų elgesį. 

Konferencijoje ambasadorė sulaukė plojimų kalbėdama apie Nigerijos prieš gėjus 

nukreiptus įstatymus, kurie vertinami kaip saugantys santuoką. „Nigerijos piliečiai 

turėtų jaustis išdidūs sakydami, kaip dievas yra nurodęs, jog santuoka yra tarp vyro 

ir moters“- nurodė ji
41

. 

 

2016 m. gruodžio 2 d. – Ištekėjusi moteris, įvardinta kaip Adeko Monisola, buvo suimta dėl 

homoseksualumo kaltinimų. Anot pranešimų žiniasklaidoje Monisola kartu su 

Ogunwale Idowu Abiola buvo ieškomos policijos Lagos valstijoje dėl 

homoseksualumo kaltinimų. „Daily Sun“ pranešė, jog Abiola yra vis dar ieškoma, o 

Monisola buvo sulaikyta Rivers valstijoje. Policijos šaltinis federalinės policijos 

vadavietėje Ikeja patvirtino pranešimą, teigdamas, kad „jūs žinote, jog toks elgesys 

yra neteisėtas mūsų valstybėje, mes turime vykdyti įstatymus“. Anot šaltinio, 

Monisola prisipažino, tačiau neigė žinanti apie Abiolos buvimo vietą, sakydama, jog 

prarado su ja ryšį ir tvirtindama, jog ji persikėlė į Šiaurės Ameriką arba Europą. 

Susisiekus su Ogunwale sutuoktiniu Alhaji Osilo, kuris pranešė apie šią problemą 

policijai, karčiai nurodė, jog „taip, mano kaimynai mane informavo, jog Abiola 

atlikinėjo šventvagiškus veiksmus su mano žmona mano namuose kaskart kai buvau 

išvykęs. Aš negalėjau toleruoti tokio blogio, todėl apie tai pranešiau policijai“.  

Abiolos vyras Abiodun Kelani, kuris neatrodo labai susirūpinęs dėl žmonai pateiktų 

kaltinimų, teigė, jog „nežino, ką policija praneša. Mano žmonos šiuo metu nėra 

šalyje. Leiskite policijai dirbti savo darbą ir palikite mane ramybėje“ 
42

.  
 

2016 gruodžio 2 - Musulmonų daugumos apgyvendintoje šiaurės Nigerijoje teismas nuteisė 7 metų 

laisvės atėmimo bausmėmis 4 vyrus dėl homoseksualumo, pranešė 
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InformationNG.com. Pagal Nigerijos įstatymus intymus elgesys tarp tos pačios 

lyties asmenų yra baudžiamas iki 14 metų laisvės atėmimo bausme. Kaltinamųjų 

amžius svyravo tarp 23-45 metų. Žiniasklaidoje buvo pateikti tik bylos fragmentai: 

“32 m. Sule Hassan prisipažino, jog užsiiminėjo seksu su vyru, įvardintu Tijjani, nes 

jam pasiūlė N500 ($1.58 JAV). Ali Sheriff taip pat prisipažino, kai jo žinutės buvo 

pateiktos teisme. Nigerijos LGBT teises atstovaujantis internetinis portalas 

NoStringsNG komentavo, jog „tai yra absoliučiai nepriimtina. Tai nėra racionalu 

nuteisti suaugusius žmones, kurie savo valia ir sveiku protu privačiai užsiiminėja 

elgesiu, kuris jiems yra malonus“
 43

. 

 

2016 lapkričio 21 - Prieštaringas gėjus Bisi Alimi buvo įspėtas kai kurių nigeriečių atvykti ir dalyvauti 

rinkimuose Nigerijoje per 2019 m. prezidento rinkimus rizikuojant savo gyvybe. 

Įspėjimai sekė Alimio pranešimą „Twitter“ paskyroje, kuriuo jis nurodė, jog 

pagaliau nusprendė „mesti savo kepurę į Nigerijos politiką“ po dviejų metų 

svarstymų apie tai. Visgi, kai kurie nigeriečiai, kurie jautėsi įžeisti tokio Alimio 

politinio pareiškimo įspėjo, jog jis bus užpultas, jeigu išdrįs grįžti į šalį. Kai kurie 

„nuėjo“ dar toliau grasindami mirtimi gėjui-nigeriečiui, įspėdami, jog tiek jis, tiek jo 

gėjai-draugai bus nužudyti, jei jie atvyks į šalį. Vis dėlto, kai kurie komentatoriai 

gynė Bisi Alimio sprendimą dalyvauti rinkimuose Nigerijoje
44

.  

 

2016 lapkričio 2 – Anot pranešimo, paskelbto Nigerijos policijos vasarį Abdul Lawal, apsirengęs kaip 

jaunikis ir Umar Tahir, apsirengęs kaip nuotaka, buvo pasiruošę užimti savo vietas 

sutuoktuvių ceremonijoje vasario 6-ąją, kai neuniformuoti policijos pareigūnai 

įsiveržė į šventę ir išsivedė juos į kalėjimą kartu su keletu svečių. Taip vadinama tos 

pačios lyties asmenų santuoka, kuri vyko populiariame „King’s Land“ viešbutyje 

sostinėje yra draudžiama Nigerijos įstatymais. „Tos pačios lyties draudimo 

įstatymas“ (eng. Same-Sex Prohibition Act) buvo priimtas pasirašius prezidentui 

Goodluck Jonathan ir įsigaliojo 2014 m. Priėmus šį įstatymą, JAV, Didžioji 

Britanija, Kanada pasmerkė naująjį įstatymą. Valstybės sekretorius John Kerry 

teigė, jog tai pavojingai riboja saviraiškos ir asociacijos laisves visiems Nigerijos 

piliečiams. Jonathan‘o įpėdinis Muhammadu Buhari palaiko tvirtą poziciją apie 

prieš gėjus esančius įstatymus, nepaisant spaudimo jį panaikinti, ypač jaučiamo iš 

JAV. Valdant jo administracijai, homoseksualai bus sulaikomi ir teisiami pagal 

įstatymus. Atvejai kaip Lawal ir Tahir areštas yra reti, tačiau ne vienetiniai, ypač 

šiaurės Nigerijoje. Panašūs sulaikymai buvo vykdomi Bauchi ir Kano, kur 

liudininkų teigimu, įtariamieji buvo dažnai kankinami sulaikymo vietose ir verčiami 

išduoti kitų gėjų vardus policijai. Pastaruoju metu žmogaus teisių aktyvistai 

apkaltino policiją dėl tariamų homoseksualų arešto ir sulaikymo be priežasties, 

išskyrus ištraukti pinigus iš sulaikytųjų, kad suimtieji galėtų išeiti iš kalėjimo
45

.  
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2. Ar yra baudžiamajame kodekse numatyta bausmė už priklausymą seksualinėms mažumoms? 
 

Papildoma ir keliskart didesnė diskriminacija prieš LGBTI asmenis didžia dalimi kyla dėl 

„Tos pačios lyties asmenų santuokos draudimo įstatymo, 2013 (žiūrėti 1 priedą)“ vykdymo ar kitų 

teisės aktų, kurie kriminalizuoja tos pačios lyties asmenų elgesį. Šie įstatymai, kartu su plačiai 

paplitusiu valstybinių ir nevalstybinių įstaigų LGBTI narių ignoravimu, religiniu fundamentalizmu ar 

stereotipais ir prietarais paverčia LGBTI asmenų gyvenimą Nigerijos visuomenėje neįmanomu
46

.  

Nigerijos konstitucija garantuoja žmogaus teises visiems, neišskiriant asmenų, dėl jų 

seksualinės orientacijos, lyties tapatumo ar išraiškos. Taip pat Nigerija yra saistoma įvairių regioninių 

ir tarptautinių sutarčių (Afrikos Chartija, ICCPR, ICESCR). Universalumas, anti-diskriminacija ir 

lygybė yra fundamentalūs žmogaus teisių principai, įtvirtinti šiuose dokumentuose, kur žmogiškumas 

yra šių teisių įgalinimo sąlyga. Nepaisant šių įsipareigojimų, praktikoje veikia skirtingos taisyklės 

tiems, kurie save identifikuoja arba yra identifikuojami su LGBTI asmenimis. Dauguma Nigerijoje, 

įskaičiuojant ir valdžioje esančius asmenis, neatsižvelgia į LGBTI asmenis, kaip turinčius teises, 

garantuojamas konstitucijoje. Jų žmogiškumas yra atmetamas dėl jų seksualinės orientacijos, lyčių 

tapatybės ar išsireiškimų
47

.  

Tokia realybė atveria kelius įvairioms smurto formoms. Jie kenčia nuo žmogaus teisių 

suvaržymų kaip nelegalūs sulaikymai, kišimasis į privatumą, užpuolimai, seksualinis smurtas, 

prievartavimas, šantažas ar grasinimai gyvybei. Jie negali reikalauti valstybės subjektų apsaugos, 

įskaitant ir esančius saugumo ir teisėtvarkos sistemose. Kompensavimo už padarytą žalą ar atlygio 

stoka nestebina, kadangi valstybinės institucijos, kurių funkcija turėtų būti ginti žmogaus teises 

visiems, dažniausiai yra neapykantos, netolerancijos ir smurto propaguotojai
48

.   

 

Baudžiamasis Kodeksas, 77 skyrius, Nigerijos Federacinės Repsublikos įstatymai, 1990 m.. 

 

214 skirsnis 

“Bet koks asmuo, kuris: 
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(1) yra turėjęs kūniškų santykių su kitu asmeniu, prieštaraujančių gamtos tvarkai
49

 (ang. the order of 

nature); arba 

(2) yra turėjęs santykių su gyvūnu; arba 

(3) leidžia vyrui turėti kūniškų santykių su savimi (vyru ar moterimi), prieštaraujančių gamtos tvarkai; 

 įvykdo nusikaltimą ir gali būti nubaustas laisvės atėmimo bausme iki 14 metų“.  

 

215 skirsnis 

“Bet koks asmuo, kuris bando atlikti pažeidimus išvardintus 214 skirsnyje, įvykdo nusikaltimą ir gali 

būti įkalinti iki 7 metų. Kaltinamasis negali būti suimtas be orderio“.  

 

217 skirsnis 

„Bet kuris vyras, tiek viešai, tiek privačiai, demonstruojantis itin nepadorų elgesį su kitu vyru ar skatina 

kitą vyrą užsiimti nepadoriu elgesiu su juo, ar skatina vyrus užsiimti nepadoriu elgesiu su juo ar kitu 

vyru, tiek viešai, tiek privačiai, įvykdo nusikaltimą ir yra baudžiamas laisvės atėmimo bausme iki 3 

metų. Kaltinamasis negali būti suimtas be orderio“
50

.   

 

Priduriama, jog keletas šiaurės Nigerijos valstijų yra pripažinusios Islamo Šarijos (eng. Sharia) 

teisę, kuri kriminalizuoja seksualinius santykius tarp tos pačios lyties asmenų. Maksimali bausmė už 

tokį elgesį yra mirties bausmė
51

, tuo tarpu maksimali bausmė už tokį elgesį moterims yra nuplakimas 

arba įkalinimas. Šie įstatymai skiriasi nuo federalinių, kurių dauguma taip pat draudžia ir seksualinius 

santykius tarp moterų. Valstijos, kurios yra priėmusios tokius įstatymus: Bauchi (2001), Borno (2000), 

Gombe (2001), Jigawa (2000), Kaduna (2001), Kano (2000), Katsina (2000), Kebbi (2000), Niger 

(2000), Sokoto (2000), Yobe (2001) ir Zamfara (2000)
52

. 

Islamo Šarijos įstatymai, kurie veikia paraleliai federalinei teismų sistemai, skiria mirties 

bausmę už homoseksualumą. Teisėjas nusprendžia ar asmuo turi būti viešai užmėtytas akmenimis ar 

skirta mirtina injekcija
53

. Vis dėlto joks homoseksualus asmuo dar nebuvo nuteistas tokia bausme
54

.  
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PRIEDAS 1.  

“Tos pačios lyties asmenų santuokos draudimo įstatymas“ 

(ang. Same sex marriage prohibition act), 2013 

 

Įstatymas draudžiantis santuokos sudarymą arba civilinę sąjungą tarp tos pačios lyties asmenų, tokią 

ceremoniją arba panašius dalykus.  

Įgalintas Nigerijos Federalinės Respublikos Nacionalinės Asamblėjos.  

1.  

      (1) Vedybinė sutartis ar civilinė sąjunga, sudaryta tarp tos pačios lyties asmenų: 

a)  yra draudžiama Nigerijoje ir; 

b)  neturėtų suteikti teisės gauti legalios santuokos privalumus;  

      (2) Vedybų sutartis arba civilinė sąjunga tarp tos pačios lyties asmenų įteisinta santuokos liudijimu, 

išduotu užsienio valstybėje, Nigerijoje negalioja ir jokia nauda, gaunama svetur dėl šio sertifikato 

negali būti įgalinama jokiu teismo sprendimu.  

 

2.    

      (1) Vedybinė sutartis ar civilinė sąjunga tarp tos pačios lyties asmenų negali būti šventinama 

bažnyčioje, mečetėje ar kituose maldos namuose Nigerijoje.  

      (2) Joks santuokos liudijimas išduotas tos pačios lyties asmenų santuokai ar civilinei sąjungai 

Nigerijoje negalioja. 

 

3.  

      Tik santuoka tarp vyro ir moters turėtų būti pripažįstama teisėta Nigerijoje. 

4. 

     (1) Gėjų klubų, bendruomenių ir organizacijų registracija, išlaikymas, procesijos ir susirinkimai yra 

draudžiami. 

     (2) Tos pačios lyties amoralus tiesioginis ar netiesioginis santykių viešas demonstravimas yra 

draudžiamas.  

 

5.  

     (1) Asmuo, kuris sudaro santuoką ar civilinę sąjungą su tos pačios lyties asmeniu padaro 

nusikaltimą ir gali būti baudžiamas laisvės atėmimo bausme iki 14 metų.  

     (2) Asmuo, kuris užsiregistruoja, veikia ar dalyvauja gėjų klubų, bendruomenių ar organizacijų 

veikloje, tiesiogiai ar netiesiogiai demonstruoja amoralius santykius tarp tos pačios lyties asmenų 

viešose vietose įvykdo nusikaltimą ir gali būti baudžiamas laisvės atėmimo bausme iki 10 metų. 

     (3) Asmuo ar grupė asmenų, kurie registruoja, dalyvauja, ragina ar padeda tos pačios lyties asmenų 

santuokos iškilmėms ar pilietinei sąjungai, ar padeda gėjų klubų, bendruomenių ar organizacijų 

registracijai, valdymui ar išlaikymui bei susirinkimams ir procesijoms Nigerijoje įvykdo nusikaltimą ir 

gali būti nuteisti laisvės atėmimo bausme iki 10 metų.  

 

6. 

     (1) Aukščiausias valstybės teismas ar Federalinis sostinės teritorinis teismas turi jurisdikciją 

nagrinėti klausimus, kylančius dėl šio įstatymo pažeidimų. 

 

 

 

 



7. Šiame įstatyme: 

 

- „Santuoka“ vadinama teisėta sąjunga, sudaryta tarp priešingos lyties asmenų pagal Santuokos 

įstatymą, Islamo ar paprotinę teisę; 

- „Tos pačios lyties asmenų santuoka“ reiškia tos pačios lyties asmenų susitarimą gyventi kartu kaip 

vyras ir žmona ar dėl tos pačios lyties asmenų seksualinių santykių.   

- „civilinė sąjunga“ reiškia bet kokį susitarimą tarp tos pačios lyties asmenų gyventi kartu kaip sekso 

partneriai. Į tai įeina: 

 Suaugusiųjų nepriklausomi santykiai; 

 Rūpinimosi partnerystė; 

 Civilinė partnerystė; 

 Civilinė solidarumo sutartis; 

 Šeimyninė partnerystė; 

 Abipusės naudos partnerystė; 

 Registruota partnerystė; 

 Reikšminga partnerystė; ir 

 Pastovi sąjunga.  

 

8. Šis įstatymas gali būti cituojamas kaip „Tos pačios lyties santuokų draudimo įstatymas, 2013“. 

(Versta iš eng. Same sex marriage prohibition act, 2013.)  

 

 

 
PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės 

šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.
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 Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI0, April 2008, ARGO project 
JLS/2005/ARGO/GC/03) 


