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Mijn naam is Eunice den Hoedt, bestuurslid COC Nederland.  

 

Op 2 november bereikte ons het bericht dat de anti-homowet in Oeganda na enige jaren stilte toch 

weer terug is in het parlement. En met meer venijn dan ooit tevoren. Zoals de voorzitter van het 

Oegandese parlement het aankondigde: “Het volk heeft recht op een mooi Kerstgeschenk!”. 

COC heeft sindsdien bijna dagelijks contact met activisten in Oeganda. Achter de schermen is hard 

gewerkt om de druk op te voeren. Samen met mensenrechtenorganisaties en ook de Nederlandse 

overheid. We hebben dit op verzoek van onze LHBT-collega’s uitdrukkelijk in stilte gedaan, omdat 

openlijke kritiek vanuit westerse landen ook averechts kan werken.  

Het moment is helaas gekomen dat de Oegandezen een luidere internationale roep nodig hebben. 

Met deze wetgeving lapt Oeganda internationale mensenrechtenverdragen aan haar laars. Oeganda 

heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Afrikaanse Handvest voor de 

Rechten van de Mens ondertekend. Maar wat zijn deze handtekeningen nog waard als bij wet 

vastgelegd wordt dat het ok is om mensen te vervolgen en de doodstraf op te leggen om het simpele 

feit dat ze houden van iemand van hetzelfde geslacht? 

De wet criminaliseert homoseksualiteit tot in het absurde: 

- Homoseksualiteit – het doen, maar ook erover praten of er vanaf weten  

- Verergerde homoseksualiteit – wanneer homo’s voor de tweede keer vervolgd worden of 

wanneer zij een bepaalde publieke functie vervullen is de straf levenslang  

- De rekrutering van homo’s  

- Het niet aangeven van homo’s 

- De verspreiding van informatie 

Als de wet wordt aangenomen, is dit een vrijbrief voor nog verdere stigmatisering, discriminatie, 

geweld, intimidatie en het willekeurig oppakken van mensen. Zelfs van mensen die verdacht worden 

van omgang met homoseksuelen of het niet aangeven van homo’s in eigen omgeving, zoals ouders, 

leraren en huisbazen. 

- LHBT-organisaties mogen geen informatie meer verspreiden of bijeenkomsten organiseren 

- Hiv-preventie specifiek gericht op homomannen wordt onmogelijk  met alle gevolgen voor de 

groeiende epidemie 

- Bedrijven en organisaties mogen geen LHBT-activiteiten meer sponsoren 

- Media (dus ook websites) zijn strafbaar als ze er over schrijven 



In Oeganda is al jaren een hetze gaande tegen LHBT’s. In kranten worden namen en foto’s van 

veronderstelde homoseksuelen gepubliceerd met de oproep om hen te doden. David Kato, de 

moedige voorman van de Oegandese LHBT-beweging, werd vorig jaar in zijn huis net buiten de 

Oegandese hoofdstad Kampala vermoord. 

Zoals activist Frank Mugisha het zegt:  

“De huidige wet wordt al willekeurig toegepast en dat zal met deze nieuwe wet alleen maar erger 

worden. Als je als huisbaas onderdak biedt aan een homo, loop je het risico op 7 jaar opsluiting. Een 

moeder riskeert 3 jaar bij het niet aangeven van haar eigen lesbische dochter. ” 

 Dit betekent eigenlijk een sociaal doodvonnis. We begrijpen van onze collega’s dat ze al bezig zijn 

hun spullen te pakken, het kantoor te verhuizen en materialen veilig te stellen, en te bedenken waar 

ze heen kunnen vluchten of onderduiken, als het zo ver komt.  

Deze wet is een ongekende schending van de mensenrechten van LHBTs in Oeganda.  Met deze 

demonstratie roepen we Oegandese autoriteiten daarom op: 

- Om de hetze te staken en op te houden aan te zetten tot haat en onverdraagzaamheid 

- Om zich te richten op de echte problemen van Oegandezen  

- De wet in te trekken en de mensenrechten van LHBTs  te respecteren  

De Oegandese overheid heeft de plicht om al haar inwoners gelijk te beschermen zonder 

onderscheid te maken.  

Vandaag laten we zien dat we solidair zijn met de Oegandese LHBT-gemeenschap! Dat we naast ze 

staan en hen steunen in hun strijd!  

Om ze letterlijk een hart onder de riem te steken, wil ik jullie nu vragen om hier te verzamelen op de 

roze driehoek aan de gracht voor een gezamenlijke foto voor de activisten in Oeganda.  

Ik wil jullie bedanken voor jullie komst en jullie steun! 


