
Para Divulgação Imediata 
 
  
[ Kampala, Uganda 20 de dezembro de 2013 ] – Sexual Minorities Uganda ( SMUG ) 
recebeu com profundo pesar a informação de que o nono Parlamento de Uganda 
aprovou a Lei contra a Homossexualidade apresentada em 2009.  
 
  
SMUG foi informado que a lei tal como aprovada pelo Parlamento mantém a proibição 
de atos sexuais consensuais mesmo entre adultos e prescreve uma pena de prisão 
perpétua para os chamados reincidentes. Também requer que "pessoas de autoridade, 
incluindo pessoas que exercem autoridade religiosa ou social, devam relatar os crimes 
prescritos pela lei no prazo de até 24 horas sob pena de estarem sujeitos a prisão por 
mais de três anos ou pagarem uma multa”. Além disso, o projeto de lei define como 
como a "promoção da homossexualidade" contra qualquer pessoa que agir como 
cúmplice de ou acoberta a homossexualidade e "práticas relacionadas ". 
 
  
"Estou indignado e decepcionado com o fato que o parlamento de Uganda tem agido de 
maneira tão ignorante e irracional", disse Frank Mugisha, Director Executivo de 
SMUG. "Vamos lutar contra essa legislação até o fim", afirmou.  
 
O projeto de lei ainda deve ser sancionado pelo presidente. Mas mesmo antes disso, o 
SMUG condena a forma aleatória utilizada pelos membros do Parlamento para aprová-
lo que não seguiu as regras do processo legislativo tal como definido pela Constituição 
de 1995 - que é a lei suprema de Uganda. SMUG tem informações confiáveis de que o 
projeto de lei foi aprovado sem o quórum necessário, apesar dos protestos de alguns 
membros do Parlamento. Também não existe evidência de que o projeto de lei tenha 
sido submetido à checklist de Direitos Humanos que foi lançada pelo presidente no final 
deste ano . 
 
  
"O dia de hoje vai entrar para a história como o pior dia para as pessoas  LGBTI e os 
direitos humanos em geral. A aprovação do projeto de lei já causa pânico significativo 
mesmo anates de sua sanção”, disse o Sr. Mawadri que é assessor legal de SMUG.  
 
  
Se o presidente sancionar o projeto de lei, vai  prejudicar os fundamentais direitos 
constitucionais de igualdade e não discriminação dos cidadãos de Uganda que se 
identificam como lésbicas, gays ou bissexuais (LGB) . A lei também terá implicações 
nefastas sobre os direitos à privacidade, de associação e de expressão, além de outros 
direitos fundamentais dos membros da comunidade LGBTI em Uganda. Se sancionada, 
a lei vai significar um grande revés para as liberdades de associação de organizações de 
direitos humanos. A lei também irá impactar negativamente sobre os ganhos 
conseguidos em Uganda contra o HIV / AIDS , uma vez que pode comprometer a 
confidencialidade da relação médico-paciente e empurrar as pessoas LGB para 
clandestinidade por temor à perseguição. 
 
  
SMUG reitera que a Lei contra a Homossexualidade na verdade não defende a família, 



mas sim cria medo e desconfiança no seio das famílias e da  sociedade, patrocinando a 
homofobia. 
 
  
A lei também compromete as obrigações de Uganda frente a seus compromissos com 
instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos, que defendem os 
princípios básicos de igualdade e não - discriminação. 
 
  
SMUG apela ao Presidente da República de Uganda General l Yoweri Museveni K. A 
não assinar o projeto de lei, de modo a evitar efeitos terríveis sobre a realização dos 
direitos humanos e dos ganhos face a epidemia do HIV / AIDS em Uganda. 
 
  
Também convoca toda a comunidade internacional que relembre o governo de Uganda 
de suas obrigações frente aos tratados internacionais e a unir-se na luta contra a lei que 
acaba de ser aprovada.  
  
SMUG continua empenhado em perseguir todos os possíveis meios legais para 
contestar a existência de uma lei tão intrusiva no aparato legal de Uganda e para 
defender os direitos humanos fundamentais das minorias sexuais e de gênero no país.  
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