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RESUMO
Nas últimas décadas, houve progresso nas leis de Estados africanos em relação ao reconhecimento, aceitação
e proteção de pessoas que se identificam como LGBTIQ+.

Em muitos Estados africanos, as leis e atitudes discriminatórias são uma cicatriz deixada pelos países colonizadores. Alguns Estados, tais como Angola, Botsuana e
Moçambique conseguiram libertar-se destas leis da era
colonial. No entanto, outros Estados continuam a lutar
com o legado da discriminação LGBTIQ+ importada, incluindo o Quênia, cujo Supremo Tribunal decidiu em
2019 que uma disposição do seu código penal da era britânica que criminalizava a conduta do mesmo sexo não
violava a Constituição.

Contudo, muitos Estados na África continuam a conceder pouca ou nenhuma proteção a pessoas LGBTIQ+,
enquanto outros criminalizam a atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo e não reconhecem
todo o espectro de orientações sexuais e identidades de
gênero. Nos últimos anos, em alguns Estados africanos,
tem havido até mesmo um ressurgimento de leis e propostas legislativas discriminatórias, em vez de leis que
visam proteger pessoas LGBTIQ+. Estas leis, assim como o
sentimento anti-LGBTIQ+ que elas perpetuam, propiciam
a violência, diretamente discriminam pessoas LGBTIQ+,
e fazem com que tais pessoas sejam afetadas de forma
desproporcional por incidentes de violência.

Mesmo nos Estados com leis destinadas a proteger pessoas LGBTIQ+, o progresso é frequentemente entravado pela incapacidade dos Estados de adequadamente
implementar e cumprir essas leis na prática. A violência
perpetrada por agentes do Estado, por exemplo através
de detenções arbitrárias, extorsão e assédio, demonstra
que frequentemente existe pouca proteção prática, e cria
uma cultura de desconfiança nas autoridades estatais.
Além disso, a eficácia destas leis é refreada pela inadequação e/ou falha das autoridades estatais em assegurar
a responsabilização pela violência cometida contra pessoas LGBTIQ+ (tanto por agentes públicos como não estatais) através da sua relutância em documentar, investigar,
ou processar judicialmente tais incidentes, ou de outra
forma proporcionar reparação às vítimas.

De acordo com o direito internacional, a violência cometida contra indivíduos com base na sua orientação sexual ou identidade de gênero, real ou percebida, pode
constituir (e muitas vezes constitui) tortura. Os Estados
são obrigados a proibir e criminalizar a tortura em sua
legislação nacional, e a torná-la punível com penas proporcionais à gravidade do crime. Além disso, os Estados
devem adotar medidas para prevenir a ocorrência de
tortura, investigar alegações de tortura, e proporcionar
reparação às vítimas. Este relatório oferece uma análise
das lacunas nos ordenamentos jurídicos nacionais que
enfraquecem a proteção de pessoas LGBTIQ+ contra a
tortura. Por exemplo, as lacunas nas leis dos Estados sobre
a proibição da não-devolução (non-refoulement) resultam
numa maior vulnerabilidade de pessoas LGBTIQ+ que fogem de práticas discriminatórias e de violência nos seus
países de origem.

A responsabilização pela violência LGBTIQ+ nos Estados
estudados é ou inexistente, ou severamente limitada. As
razões para tal incluem ordenamentos jurídicos impróprios, ausência de vontade política e existência de discriminação institucional contínua, falta de mecanismos
de denúncias e órgãos de investigação independentes,
falta de formação adequada dos funcionários do Estado – em particular dos responsáveis pela aplicação da lei
(como autoridades policiais), procuradores e membros
do poder judiciário – e ausência de protocolos sobre a
investigação eficaz de tal violência que devidamente considerem e sejam sensíveis a questões de gênero. Outros
fatores que contribuem para a impunidade incluem o
medo de assédio e represálias contra pessoas LGBTIQ+
que denunciam a violência sofrida, bem como ataques
contra as organizações que apoiam a comunidade LGBTIQ+.

Nesse sentido, a violência contra pessoas LGBTIQ+ cometida por agentes públicos e agentes não estatais continua
a prevalecer em muitos Estados africanos, e a impunidade para tal violência persiste. Como documentado no relatório, estas formas de violência incluem, entre outras,
detenção arbitrária, violência física por agentes estatais e
outras formas de assédio e abuso, violência por agentes
não estatais tolerada e apoiada pelo Estado, práticas de
terapia de conversão e estupros “corretivos”, e violência
contra refugiados e migrantes.

O relatório propõe recomendações específicas sobre o
percurso a seguir para melhorar este contexto.
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RECOMENDAÇÕES

1. Recomendações aos Estados e suas
instituições
1.1. Reformas legislativas
Os Estados devem:
a) Realizar uma revisão do atual ordenamento jurídico
e revogar leis e disposições legais específicas que direta ou indiretamente discriminam pessoas LGBTIQ+, e/
ou encorajam ou legitimam a violência com base na
orientação sexual e identidade de gênero. Especificamente, os Estados são encorajados a descriminalizar
atividades sexuais entre pessoas do mesmo sexo.

Tendo em vista as conclusões e os desafios identificados
no relatório, as seguintes recomendações devem ser
consideradas pelos agentes relevantes na região africana, a fim de avançar a proteção legal das pessoas LGBTIQ+ contra a violência, e aumentar a responsabilização
por essa violência, incluindo a tortura e os maus-tratos.

b) Emendar a legislação nacional para avançar a proteção legal de pessoas LGBTIQ+, inclusive por meio
da introdução de uma lei de não-discriminação compreensiva, a qual deverá fazer referência expressa a
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e) Caso tais medidas ainda não tenham sido adotadas, introduzir uma lei específica contra a tortura,
ou emendar a legislação nacional para incorporar as
obrigações dispostas na Convenção, incluindo:
i. A criminalização da tortura como um crime específico e separado de outros tipos ou ofensas penais,
assim como definido sob o Artigo 1 da Convenção,
com especial atenção ao elemento do objetivo discriminatório do crime.
ii. A proibição absoluta do princípio da não-devolução (non-refoulement).
iii. A criação de um mecanismo específico e independente de monitoramento, como um mecanismo nacional de prevenção (MNP), o qual deverá
prestar especial atenção ao tratamento de grupos
de pessoas vulneráveis em locais de detenção, incluindo pessoas LGBTIQ+.
iv. A criação de um mecanismo independente de
denúncias e investigações de alegações de tortura
e outras violações de direitos humanos, incluindo
aquelas perpetradas contra pessoas LGBTIQ+.
v. A criação de um mecanismo para assegurar às vitimas o acesso à reparação, incluindo a reabilitação
e a indenização.
1.2. Reformas políticas
Os Estados devem:
a) Através de instituições nacionais de direitos humanos e agências de aplicação da lei, coletar dados desagregados sobre a violência contra pessoas LGBTIQ+
e documentar denúncias de violência contra essa população praticada por agentes públicos e agentes não
estatais.

não discriminação com base na orientação sexual e
identidade de gênero, real ou percebida.
c) Emendar a legislação nacional para tratar adequadamente da violência contra a população LGBTIQ+,
inclusive criminalizando o discurso de ódio, e proibindo exames médicos forçados, como práticas de terapia de conversão e exames anais forçados.

b) Desenvolver e adotar um protocolo ou diretrizes de
melhores práticas para a investigação eficaz de alegações de violência LGBTIQ+, com base em normas internacionais e após consulta das partes interessadas
relevantes, incluindo organizações da sociedade civil.

d) Ratificar a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes
(Convenção) e o respectivo Protocolo Opcional (OPCAT)
sem reservas, e fazer uma declaração especifica sob o
Artigo 22 da Convenção para reconhecer a competência do Comitê contra a Tortura (Comitê) para receber e
considerar comunicações de e em favor de indivíduos
sujeitos a jurisdição do Estado que clamam ser vítimas
de uma violação da Convenção por aquele Estado Parte.

c) Reforçar esforços para implementar medidas contra a tortura já incorporadas ao ordenamento jurídico
nacional, e implementar as recomendações feitas por
organismos da ONU, incluindo o Comitê contra a Tortura, o Relator Especial da ONU sobre a Tortura, e o
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Perito Independente da ONU sobre a proteção contra
a violência e a discriminação baseada na orientação
sexual e identidade de gênero (Perito Independente
da ONU sobre SOGI).

tura (incluindo em relação à violência LGBTIQ+) para
funcionários estatais responsáveis pela aplicação da
lei e outras instituições estatais, incluindo instituições
nacionais de direitos humanos, polícias e agentes
prisionais, guardas de fronteira, agentes de imigração, funcionários médicos, procuradores, e membros
do sistema judiciário. Essas iniciativas de formação
devem procurar alinhar as estratégias de agências
estatais de aplicação da lei com a Resolução 275 da
Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
(Comissão Africana) e incluir módulos sobre a devida diligência nas investigações e processos judiciais
sobre alegações de tortura ou outras formas de violência contra pessoas LGBTIQ+, com base em normas
internacionais de direitos humanos.

d) Melhorar esforços para proteger eficazmente os
defensores e ativistas LGBTIQ+ e assegurar que as
organizações e pessoas LGBTIQ+ possam exercer os
seus direitos à liberdade de expressão, associação e
reunião pacífica em segurança, sem discriminação,
nomeadamente apoiando as vítimas de tortura discriminatória e outras violações.
e) Reconhecer a alta vulnerabilidade de grupos específicos, tais como pessoas LGBTIQ+ requerentes de
asilo e migrantes, e reforçar esforços para prevenir
e tratar os casos de violência e discriminação contra
essas pessoas.

b) Incorporar no currículo escolar uma educação
abrangente sobre questões relativas à orientação sexual e identidade de gênero, em conformidade com o
Princípio 16 dos Princípios de Yogyakarta, abrangendo
a não discriminação, igualdade e papéis de gênero, e
diversidade sexual, a fim de sensibilizar e promo- ver
mudanças culturais e aceitação, bem como erradicar
práticas que possam legitimar ou exacerbar a violência e a discriminação contra pessoas LGBTIQ+.

f) Incentivar advogados, procuradores e juízes a fazer
uso da legislação específica contra a tortura ou outra
legislação e/ou leis penais existentes para processar judicialmente casos de violência contra pessoas
LGBTIQ+, e caracterizar tais atos como tortura quando aplicável.
g) Incentivar representantes e funcionários do Estado
a emitir declarações públicas de apoio à proteção de
pessoas LGBTIQ+, e condenar publicamente a violência
baseada na orientação sexual e identidade de gênero
perpetrada por agentes estatais e não estatais na África.

c) Realizar campanhas de informação pública sobre os
direitos humanos de pessoas LGBTIQ+.
d) Consultar organizações da sociedade civil que trabalham com estas questões e/ou experts regionais e
internacionais antes e durante o desenvolvimento de
tais iniciativas e campanhas educacionais.

h) Incentivar agentes públicos, incluindo os que trabalham nos sistemas judiciais nacionais, a desenvolver
uma compreensão da violência contra a população
LGBTIQ+ como uma forma de tortura, com base em
normas internacionais de direitos humanos, a fim de
considerar a gravidade da violência sofrida por pessoas da comunidade LGBTIQ+ e a elaborar medidas
apropriadas para responder a essa violência.

2. Recomendações para a Comissão Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos
A Comissão Africana é incentivada a:
a) Dentro das limitações impostas pelo atual contexto na região, exercer as suas funções e mandato a
fim de avançar a proteção e a prevenção da tortura
e dos maus-tratos discriminatórios contra a comunidade LGBTIQ+ na África. Nesse sentido, a Comissão
Africana pode reforçar a cooperação e coordenação com outros organismos regionais e internacionais de direitos humanos que trabalham nesta

1.3. Iniciativas educacionais
Os Estados devem:
a) Oferecer um programa contínuo de formação obrigatória sobre direitos LGBTIQ+ e normas contra a tor6

com organizações da sociedade civil que trabalham
em questões LGBTIQ+.

área, a fim de trocar experiências sobre desafios e
melhores práticas.
b) Criar um órgão especializado que inclua um enfoque
na violência contra pessoas LGBTIQ+, cuja função
incluiria adotar um papel proativo na promoção e
implementação efetiva da Resolução 275, e se envolver com os governos em tais questões, por exemplo
através de visitas ao local ou outros mecanismos
especiais.

3. Recomendações para a sociedade civil
Organizações da sociedade civil podem considerar medidas para desenvolver ou continuar a:
a) Engajar com instituições do Estado, quando possível, e formar agentes políticos sobre os direitos das
pessoas LGBTIQ+ para ampliar o seu conhecimento e
a sensibilização a respeito de questões relevantes a
essa comunidade.

c) Coletar dados desagregados e documentar denúncias de violência contra a comunidade LGBTIQ+
em toda a região, e exigir que os Estados incluam
nos seus relatórios periódicos informações sobre tais
questões.

b) Desenvolver uma compreensão da violência contra
pessoas LGBTIQ+ como uma forma de tortura, baseada em normas internacionais de direitos humanos, a
fim de considerar a gravidade da violência sofrida por
pessoas da comunidade LGBTIQ+ e elaborar medidas
apropriadas para responder a tal violência.

d) Intensificar esforços no sentido de se envolver com
as organizações da sociedade civil que trabalham na
proteção da comunidade LGBTIQ+, incluindo concedendo a tais organizações não governamentais o status de observador na Comissão Africana.

c) Realizar campanhas de informação pública sobre
violência contra pessoas LGBTIQ+ e sensibilização
sobre os direitos humanos da comunidade LGBTIQ+,
e, ao fazê-lo, aumentar a capacidade da comunidade
para lidar com essa violência; e promover a responsabilização (sempre que possível) a nível nacional pela
violência LGBTIQ+.

e) Considerar o desenvolvimento e adoção de um
protocolo e/ou diretrizes de melhores práticas para a
investigação eficaz de alegações de violência contra
pessoas LGBTIQ+, com base em normas internacionais
de direitos humanos e após consulta com organizações
da sociedade civil e experts regionais e internacionais.

d) Utilizar mecanismos regionais e internacionais relevantes em matéria de direitos humanos, para se engajar com a Comissão Africana e organismos da ONU
em questões LGBTIQ+, por exemplo, submetendo
relatórios à Revisão Periódica Universal e ao Comitê
contra a Tortura antes da análise da situação de direitos humanos de um Estado.

f) Desenvolver uma compreensão da violência LGBTIQ+
como uma forma de tortura baseada em normas internacionais de direitos humanos, a fim de considerar
a gravidade da violência sofrida pelos membros da
comunidade LGBTIQ+ e elaborar medidas apropriadas para responder a tal violência.

e) Reforçar as redes de solidariedade no âmbito do
movimento LGBTIQ+ a nível regional e observar as experiências em outras regiões.

g) Emitir declarações públicas de apoio à proteção
de pessoas LGBTIQ+, e condenar publicamente a violência baseada na orientação sexual e identidade de
gênero perpetrada por agentes estatais e não estatais
na África.

f) Incentivar o envolvimento cívico entre as pessoas
LGBTIQ+, incluindo a sua participação na política e na
vida pública.

h) Realizar campanhas de informação pública sobre os
direitos humanos das pessoas LGBTIQ+, em parceria
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