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Vragen van het lid Peters
(GroenLinks) aan de minister van
Buitenlandse zaken over bedreiging
van homoseksuelen in Gambia.
(Ingezonden 26 mei 2008)

1
Heeft u kennisgenomen van de
uitlatingen van de president van
Gambia, dat hij homoseksuelen in
zijn land wil laten onthoofden?1

2
Bent u bereid om op zeer korte
termijn aan de regering van Gambia
kenbaar te maken, dat Nederland dit
onaanvaardbaar acht? Zo neen,
waarom niet?

3
Bent u voornemens om het reisadvies
voor Gambia te herzien op basis van
deze ontwikkelingen? Zo neen,
waarom niet?

4
Bent u voornemens om op andere
manier deze dreigende schending
van de mensenrechten aan de kaak te
stellen? Zo neen, waarom niet?

1 http://en.afrik.com/article13630.html en
http://www.gaynewswatch.com/Page.cfm?
PageID=3&SID=5523

Antwoord

Antwoord van minister Verhagen
(Buitenlandse Zaken). (Ontvangen
12 juni 2008)

1
Ja.

2 en 4
Ja.
Naar aanleiding van de berichtgeving
over de vermeende uitspraken van
president Jammeh van Gambia, op
15 mei jongstleden, heb ik de
Nederlandse ambassadeur te Dakar,
mede geaccrediteerd in Gambia,
opdracht gegeven de juistheid van de
berichtgeving na te gaan. De
Gambiaanse autoriteiten hebben,
middels een diplomatieke nota, de
uitspraken van president Jammeh ten
aanzien van de onthoofding van
homoseksuelen ten stelligste
ontkend.
Tevens is op 2 juni 2008 de tijdelijk
zaakgelastigde van Gambia,
residerend in Brussel, ontboden om
opheldering te geven omtrent de
vermeende uitspraken van president
Jammeh over homoseksualiteit in het
algemeen en de onthoofding van
homoseksuelen in het bijzonder. De
Gambiaanse tijdelijk zaakgelastigde
ontkende ten stelligste dat president
Jammeh uitspraken zou hebben
gedaan over het onthoofden van
homoseksuelen. Ze gaf aan dat
homoseksualiteit in Gambia bij wet

verboden is en dat de uitspraken van
de president in binnenlands-politieke
en religieuze context moeten worden
bezien. Van Nederlandse zijde werd
benadrukt dat Nederland zowel de
doodstraf als het discrimineren van
homoseksuelen afkeurt en
dat de criminalisering
van homoseksualiteit een schending
vormt van het fundamentele
mensenrechtenbeginsel van
non-discriminatie. Tevens werd de
Nederlandse zorg geuit over de
positie van homoseksuelen in
Gambia en werd aangegeven dat de
uitspraken van president Jammeh
ook een effect kunnen hebben op de
beeldvorming over Gambia bij
toeristen.
Eveneens heb ik het voorzitterschap
van de Europese Unie verzocht om bij
de Gambiaanse autoriteiten om
opheldering te vragen en in de sterkst
mogelijke bewoordingen aan de
Gambiaanse autoriteiten te laten
weten dat de Europese Unie dergelijk
uitspraken ten zeerste afkeurt. Op dit
moment wordt binnen de Europese
Unie overlegd over de door de
Europese Unie te nemen stappen.

3
Vooralsnog is het mij niet bekend dat
Nederlandse homo’s direct bedreigd
worden in Gambia. In overleg met de
Nederlandse ambassadeur te Dakar
heb ik besloten het reisadvies voor
Gambia aan te passen. In het vervolg
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wordt in het reisadvies vermeld dat
homoseksualiteit in Gambia bij wet
verboden is. Tevens worden
homoseksuelen dringend
geadviseerd hun homoseksuele
geaardheid niet in het openbaar te
tonen. Verdere aanscherping van het
reisadvies voor Gambia acht ik op dit
moment niet nodig.
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