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Inleiding 

Abstract 
 
This report explores the situation of LGBT people living in Sierra Leone and the ways 
they face discrimination by state and non-state actors. 
 

Doel 
 
TOELT heeft dit rapport opgesteld met het doel inzage te geven in de positie van 
LHBT’ers in Sierra Leone. De informatie in dit rapport kan worden gebruikt bij het 
voorbereiden en beoordelen van gehoren van asielzoekers die afkomstig zijn uit 
Sierra Leone en stellen LHBT te zijn. 
 

Indeling van het rapport 
 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het juridisch kader waaronder de strafwet en 
andere wetgeving. Hoofdstuk 2 gaat in op de toepassing van de regelgeving. In 
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de houding van de overheid en veiligheidsdiensten 
ten opzichte van LHBT’ers. In hoofdstuk 4 komt de bejegening door familieleden en 
medeburgers aan de orde en wordt ingegaan op de publieke opinie en de rol van 
religie en de media. Hoofdstuk 5 behandelt het maatschappelijk leven van LHBT’ers. 
Hoofdstuk 6 geeft een alfabetische opsomming van de gebruikte bronnen.  
 

Terminologie 
 
Met de term “homoseksuelen” worden in dit rapport zowel mannen als vrouwen 
bedoeld, tenzij dit in de tekst nadrukkelijk anders is vermeld.  
 
In het gebruik van termen zoveel als mogelijk is, de terminologie van de bron 
overgenomen. Als de geciteerde bron spreekt over LHBT wordt dus LHBT gebruikt, 
als de bron LHBTI (Q)1 noemt wordt LHBTI (Q) gebruikt, als de bron spreekt van 
MSM2 dan wordt MSM gebruikt, enzovoort.  
 
Het is verder van belang dat de lezer zich realiseert dat verschillende begrippen niet 
in iedere cultuur dezelfde betekenis hebben. Het is echter praktisch onmogelijk om 
dat iedere keer exact te omschrijven, ook omdat het zelfs per streek, subcultuur of 
zelfs per individu en levensfase of veranderende opvatting kan verschillen wat onder 
een bepaald begrip precies verstaan wordt. Volstaan wordt hier daarom met de 
opmerking dat een bepaald Nederlands begrip (zoals bijvoorbeeld homoseksueel) in 
een andere context mogelijk een (deels) andere betekenis kan hebben. Zo kan de 
term homoseksueel in een bepaald land automatische geassocieerd worden met de 
passieve rol tijdens seks of met vrouwelijke gedragingen terwijl dat elders niet 
automatisch het geval hoeft te zijn.  
 

 
1 Lesbian, Bisexual, Transsexual, Intersexual and Queer or Questioning  
2 Men who have Sex with Men  
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Individuele factoren 
 
De in dit rapport verzamelde informatie over de positie van LHBT in Sierra Leone 
heeft uiteraard een algemeen karakter. Het is echter van belang om zich te 
realiseren dat de positie van een individuele vreemdeling behorend tot een seksuele 
of genderminderheid ook in hoge mate beïnvloed zal worden door individuele 
factoren zoals de sekse van iemand, de sociaaleconomische status (rijken hebben 
over het algemeen meer mogelijkheden dan armen), de geografie (stadsbewoners 
hebben vaak meer mogelijkheden om individuele keuzes te maken dan mensen op 
het platteland), het sociale netwerk waarin iemand functioneert, het aanwezig zijn of 
juist het ontbreken van ondersteuning door de familie en de mate waarin iemand 
zich conformeert aan standaarden die gelden voor uiterlijk, gedrag en sekse-rol. De 
algemene informatie over de positie van LHBT’ers in dit rapport moet daarom altijd 
worden beoordeeld tegen de achtergrond van die mogelijk zeer verschillende 
individuele factoren.  
 

Disclaimer 
 
Dit rapport is geschreven aan de hand van de EASO-richtlijnen voor het verwerken 
van feitelijke landeninformatie.3 Het is samengesteld op basis van zorgvuldig 
geselecteerde bronnen. Elke bron is vermeld middels een referentie.4  
Alle geleverde informatie is met uiterste zorg onderzocht, geëvalueerd en verwerkt 
binnen een beperkte tijdsspanne. 
 
TOELT pretendeert niet dat dit document volledig is. Evenmin geeft het rapport 
uitsluitsel in het kader van een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel. Termen 
als “vluchteling”, “risico” en vergelijkbare begrippen die (ook) een 
vreemdelingrechtelijk relevante betekenis hebben worden in dit rapport in algemene 
zin gebruikt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een van de personen of 
afdelingen die onder verantwoordelijkheid van de IND functioneren, zijn niet 
verantwoordelijk voor eventueel gebruik door derden  van de informatie uit dit 
rapport. Indien specifieke informatie uit dit rapport wordt gebruikt, wordt de 
gebruiker verzocht om te verwijzen naar de onderliggende bron(nen). 
 
Indien bepaalde gebeurtenissen, personen of organisaties niet in dit rapport worden 
genoemd, betekent dit niet dat de gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat de 
persoon of organisatie niet bestaat, alleen dat TOELT deze  niet in openbare bronnen 
heeft teruggevonden. Bij twijfel over bronnen, brongebruik of inhoud, kunt u contact 
opnemen met TOELT.  
 
De onderzoekswerkzaamheden voor dit rapport zijn afgesloten in december 2020. 
Daarna verschenen informatie is niet verwerkt. 
 

Commentaar door externe(n) 
 
Het concept van dit rapport is door de European Asylum Support Office van 
commentaar voorzien. Dat commentaar is verwerkt. Dit betekent echter niet 
noodzakelijkerwijs dat EASO de inhoud van het rapport onderschrijft. Het rapport is 
onder verantwoordelijkheid van de IND uitgebracht. 

 
3 EASO Country of Origin Information (COI) Report Methodology (June 2019) 
4 De voetnoten bevatten beknopte verwijzingen. Volledige titelbeschrijvingen met internetadressen zijn te vinden in 

de lijst van geraadpleegde bronnen aan het einde van de tekst. 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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Spelling 
 
In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de meest gebruikelijke spelling van namen 
van plaatsen en personen. Soms zijn alternatieve namen tussen haakjes opgenomen 
om het digitale zoeken ernaar te vergemakkelijken. 
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1 Juridisch kader 

1.1 Verbod op homoseksuele5 handelingen 
Sierra Leone heeft geen expliciet verbod op homoseksuele handelingen in het 
algemeen. Homoseksuele handelingen tussen mannen zijn echter wel verboden in 
het land.6 Het verbod op deze handelingen is gebaseerd op de artikelen 61 en 62 
van de wet Offences against the Person Act 1861 – een wet die stamt uit de tijd dat 
Sierra Leone nog een kolonie was van Engeland. In artikel 61 wordt "buggery7" 
verboden. De maximale straf voor deze handeling is levenslang, en niet minder dan 
tien jaar: “Whosoever shall be convicted of the abominable Crime of Buggery, 
committed either with Mankind or with any Animal, shall be liable, at the Discretion 
of the Court, to be kept in Penal Servitude for Life or for any Term not less than Ten 
Years.” 
 
In artikel 62 wordt de persoon die de intentie heeft om de handeling uit te voeren of 
een persoon die een onfatsoenlijke aanval uitvoert op een man, bestraft met 
minimaal drie jaar gevangenisstraf tot maximaal tien jaar: “Whosoever shall attempt 
to commit the said abominable Crime, or shall be guilty of any Assault with Intent to 
commit the same, or of any indecent Assault upon any Male Person, shall be guilty 
of a Misdemeanor, and being convicted thereof shall be liable, at the Discretion of 
the Court, to be kept in Penal Servitude for any Term not exceeding Ten Years and 
not less than Three Years, or to be imprisoned for any Term not exceeding Two 
Years, with or without Hard Labour.”8  
 
Er is geen wettelijk verbod9 op seksueel contact tussen twee vrouwen.10 
 
Volgens het US State Department (US DoS) zijn er geen wetten die specifiek 
betrekking hebben op transgenders.11 
 

1.2 Recht op huwelijk of geregistreerd partnerschap voor mensen van gelijk 
geslacht 
In geen enkele Sierraleoonse wet wordt hier aan gerefereerd.12 Volgens een aantal 
bronnen zou het verboden zijn omdat homoseksualiteit verboden is.13 
 
In 2017 is een bericht verschenen over een huwelijk tussen twee mannen.14 Echter 
hier is verder geen informatie over terug gevonden in andere bronnen. 

 
5 Onder homoseksueel worden zowel mannen als vrouwen verstaan die zich seksueel aangetrokken voelen tot 

personen van hetzelfde geslacht.  
6 ILGA, State-Sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update, december 2019, p. 49; Human 

Dignity Trust, Sierra Leone, 2021 
7 Onder de term "buggery" wordt begrepen anaal contact van een man met een man of een vrouw, soms ook voor 

oraal contact van een man met een man of vrouw en ook voor bestialiteit, dus seksueel contact met een dier. 
Bron: Farlex, The free dictionary: Buggery, z.d.  

8 Sierra Leone, Offences Against Persons Act, 1861, art. 61 en 62 
9 Volgens twee bronnen zou het zelfs legaal zijn. Zie: LGBT.net, Sierra Leone en Equaldex, LGBT rights in Sierra 

Leone, 1 augustus 2018 
10 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020; ILGA, State-Sponsored 

Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update, december 2019, p. 170 
11 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
12 Onder andere de diverse wetgevingen m.b.t huwelijken bevatten niet een dergelijke bepaling. 
13 VIND Burgerzaken, Sierra Leone Landeninformatie, z.d.; Equaldex, LGBT rights in Sierra Leone, 1 augustus 2018 
14 Republican News (The), President Ernest Koroma approves first homosexual marriage in Sierra Leone, 20 maart 

2017 

https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://www.humandignitytrust.org/country-profile/sierra-leone/
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/buggery
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1861/100/pdfs/ukpga_18610100_en.pdf
http://www.lgbtnet.dk/countries/africa/sierra-leone
https://www.equaldex.com/region/sierra-leone
https://www.equaldex.com/region/sierra-leone
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://portal.vindburgerzaken.nl/doc/267724/
https://www.equaldex.com/region/sierra-leone
https://therepublicannews.net/2017/03/20/president-ernest-koroma-approves-first-homosexual-marriage-in-sierra-leone/
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1.3 Recht op het wijzigen van geslacht 
Wettelijke geslachtswijziging lijkt niet te zijn toegestaan in Sierra Leone.15 Er is geen 
wet bekend die dit regelt. 
 
In haar drie Trans Legal Mapping Reports16, heeft ILGA Sierra Leone niet 
opgenomen.17 
 

1.4 Overige wetten 
Discriminatie van LHBT’ers wordt niet expliciet verboden in de grondwet.18 Volgens 
US DoS biedt de grondwet ook geen bescherming tegen discriminatie op het gebied 
van genderidentiteit of seksuele geaardheid.19 
 
Er zijn in Sierra Leone geen wetten die beperkingen opleggen aan de rechten van 
personen om zich uit te spreken over de rechten van LHBT’ers.20  
 
Geweld voortkomend uit vooroordelen tegen LHBTI-personen valt niet onder het 
bereik van enige wet tegen haatmisdrijven.21 
 
De Prevention and Control of Hiv and Aids Act, 2007 verbiedt discriminatie op basis 
van feitelijke, vermeende of vermoedelijke hiv-status (artikelen 23 tot en met 26).22 
 

 
15 VIND Burgerzaken, Sierra Leone Landeninformatie, z.d.  
16 “The Trans Legal Mapping Report draws attention to how laws in different countries recognise the rights of trans 

people to change their identity markers on official documents. In this third edition, the report features the voices 
of trans communities to the experience of being criminalised, often arbitrarily, from every corner of the world.” 
Bron: ILGA, Trans Legal mapping report 2019 – Recognition before the law, 2020, p. 7 

17 zie website ILGA, Trans Legal Mapping Report: https://ilga.org/trans-legal-mapping-report 
18 Freedom House, Freedom in the World 2020: Sierra Leone, 4 maart 2020 
19 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
20 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
21 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
22 Sierra Leone, Prevention and Control of Hiv and Aids Act, 2007 

https://portal.vindburgerzaken.nl/doc/267724/
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf
https://freedomhouse.org/country/sierra-leone/freedom-world/2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.refworld.org/type,LEGISLATION,,SLE,477e5bc02,0.html
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2 Toepassing van de strafwet (arrestatie, vervolging en detentie) 

2.1 Met betrekking tot LHBT’ers 
Volgens bronnen zijn er geen recente berichten van vervolging van LHBT’ers en zou 
de wet niet strikt gehandhaafd worden.23 Een andere bron geeft aan dat de meeste 
arrestaties in West-Afrikaanse landen voortkomen niet uit het feit dat de 
betrokkenen gepakt worden tijdens hun daad maar juist doordat derden (meestal 
een familielid) de betrokkenen aangeven bij de politie.24 Zo werd tegen twee 
mannen die een relatie hadden door familieleden een aanklacht ingediend bij de 
politie. De mannen wisten te ontsnappen en het land te verlaten voordat ze 
gearresteerd werden.25 Een ander voorbeeld is dat een familielid regelmatig de 
politie betaalt om een zaak open/actief te houden tegen zijn neef, die gevlucht is 
nadat het betreffende familielid een aanklacht had ingediend met betrekking tot zijn 
homoseksuele activiteiten.26  
 
Het Country Report on Human Rights Practices van het US DoS meldde dat de ngo 
Dignity Association, een LHBTI-belangenorganisatie, aangaf dat er in 2019 
willekeurige arrestaties hadden plaatsgevonden van vermeende LHBT’ers.27  
 
Overzicht van arrestaties (niet uitputtend): 
 
• Tijdens een door een LHBT-groep georganiseerde feest in Makeni eind 

december 2015 deed de politie een inval en arresteerden een aantal 
aanwezigen. Sommige van hen werden op borgtocht vrijgelaten.28 

• In mei 2016 sloten politieagenten een LHBT-evenement in Aberdeen (een wijk 
in Freetown) en arresteerden 18 deelnemers. Na een nacht in de cel werden zij 
weer vrijgelaten.29 

• Op 30 maart 2017 werden vier deelnemers aan een HIV/aids-workshop voor 
homoseksuele mannen in Waterloo gearresteerd op beschuldiging van het 
promoten van homoseksuele activiteiten. De mannen werden een dag later 
weer vrijgelaten nadat zij openlijk beschuldigd en vernederd waren.30  

• In 2017 zou een man gearresteerd zijn nadat zijn oom hem bij de politie had 
aangegeven voor het hebben van een homoseksuele relatie. Hij werd weer 
vrijgelaten toen de familie besloot de aanklacht in te trekken. Echter nadat de 
man met zijn partner was gaan samenwonen diende de familie wederom een 
klacht in en werd hij opnieuw gearresteerd. Dit keer begin 2018. De man wist 
op zeker moment te vluchten. Het lichaam van zijn  partner werd op straat 
gevonden.31 

 
NB: in de voor ons beschikbare bronnen32 is geen informatie gevonden over 

arrestaties, detenties en/of strafrechtelijke vervolging in de periode vanaf begin 
2018 tot heden. 
 

 
23 OSAC, Sierra Leone 2020 Crime & Safety Report, 28 april 2020; 24/7 Wall Str., The Most Difficult Places in the 

World to Be Gay, 2 juni 2020; US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 
2020 

24 Rights Africa, LGBT in West Africa: arrests, lynchings, discrimination, denial, 6 mei 2019 
25 ILGA, State-Sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update, december 2019, p. 13; Standard 

Times Press, Two Gay partners run for their lives, 20 december 2018 
26 Concord Times, Where is Hamidu Jalloh?, 14 mei 2019 
27 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
28 Global Times, Youth On The Run, 11 januari 2016 
29 US DoS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 20 april 2018 
30 US DoS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 20 april 2018 
31 Standard Times Press, Alleged gay found dead suspected partner Joseph Coker missing, februari 2018 
32 Internet, Factiva, Nexis 

https://www.osac.gov/Content/Report/e09787ea-fba1-4ff9-881b-1863a15c7fc6
https://247wallst.com/special-report/2020/06/02/the-most-difficult-places-in-the-world-to-be-gay/2/
https://247wallst.com/special-report/2020/06/02/the-most-difficult-places-in-the-world-to-be-gay/2/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://rightsafrica.com/2019/05/06/lgbt-in-west-africa-arrests-lynchings-discrimination-denial/
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://standardtimespress.org/?p=8674
http://slconcordtimes.com/where-is-hamidu-jalloh/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.globaltimes-sl.com/youth-on-the-run/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-1.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-1.pdf
http://standardtimespress.org/?p=8254
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2.2 Met betrekking tot daders van geweld tegen LHBT’ers 
De US DoS Country Reports over de periode 2015 tot en met 2019 melden dat er 
geen informatie beschikbaar was of de overheid enige officiële actie had 
ondernomen met betrekking tot meldingen dat openbare instellingen of 
privépersonen die LHBT’ers zouden hebben gediscrimineerd of misbruikt. Er is geen 
onderzoek noch een veroordeling op dit punt bekend.33  
 
NB: in de voor ons beschikbare bronnen34 is hier ook geen informatie over 
gevonden. 

 
33 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020, 2018 Country Reports 

on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: 
Sierra Leone, 20 april 2018, 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 22 februari 2017 en 
Country Reports on Human Rights Practices for 2015: Sierra Leone, 13 april 2016 

34 Internet, Factiva, Nexis 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/Sierra-Leone-2018.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/Sierra-Leone-2018.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-1.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-1.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-2.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/252937.pdf
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3 Houding overheid(sintellingen) 

3.1 Houding van de overheid  
Tijdens een interview begin 2017 stelde een woordvoerder van de regering dat de 
regering zeer tolerant was en dat het alle mensenrechten respecteerde. Over de 
specifieke rechten van LHBT’ers zei hij “We as a government have not got an issue 
where we have arrested an individual for being a gay or a lesbian. It has never been 
an issue for us, just as we have political tolerance. Only that people respect their 
cultural values and that the issue has to do with the freedom of the individual. While 
other countries have laws that prohibit the practice, our Constitution is silence on 
that, and since it is silence about it, we have no issue with it for now.”35 
 
Volgens een bron36 kiezen politici altijd de kant van religieuze leiders vanwege de 
enorme invloed die de religieuze leiders uitoefenen op de samenleving; of zij het 
eens zijn met hen of niet. De religieuze leiders van het land zijn zeer anti-LHBT.37 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat hierin verandering is gekomen. 

3.1.1 Acties vanuit de overheid ten voordele van LHBT´ers 
De woordvoerder van de overheidsorganisatie Human Rights Commission Sierra 
Leone (HRCSL) stelde in 2018  dat de wet homoseksuele activiteiten verbiedt en hier 
moet de organisatie zich aan houden. De Commission riep echter wel op tot eerlijke 
behandeling van seksuele minderheden, ondanks de wet.38  
 
In 2016 (haar laatst verschenen jaarlijks rapport) schreef de HRCSL over LHBT: 
 
“3.5.3: Sexual Orientation, Gender Identity and Expression 
 
The United Nations Resolution 17/19 cautions States against systemic violence and 
discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity. Resolution 275 
of the ACHPR calls for prevention of violence and other human Rights violation 
against people on grounds of Sexual Orientation and Gender Identity.  
The 1991 Constitution of Sierra Leone does not guarantee the right to sexual 
orientation but forbids discrimination on grounds of sex ( male and female). There 
was no reported case of intimidation or harassment of persons with different sexual 
orientation during the period under review.  
However, HRCSL notes that the Offenses Against the Persons Act, 1861 criminalises 
homosexuality in Sierra Leone. The 2016 UPR recommendations on Sierra Leone for 
the decriminalization of same sex conduct was “noted” by the delegation pending 
the outcome of the review of the 1991 Constitution. 
 
Recommendation  
1. GoSL should: 
•  ensure the protection of all persons without discrimination 

 
35 Concord Times, “We remain proud of our human rights record as a government”, 24 februari 2017 
36 “Religion News Service (RNS) is an independent, nonprofit and award-winning source of global 
news on religion, spirituality, culture and ethics, reported by a staff of professional journalists.” Zie: 
https://religionnews.com/about-2/ 
37 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018 
38 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018 

http://slconcordtimes.com/we-remain-proud-of-our-human-rights-record-as-a-government/
https://religionnews.com/about-2/
https://religionnews.com/2018/01/08/in-sierra-leone-human-rights-defenders-stay-silent-on-lgbtq-discrimination/
https://religionnews.com/2018/01/08/in-sierra-leone-human-rights-defenders-stay-silent-on-lgbtq-discrimination/
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•  address recommendations noted in the 2nd cycle of the UPR under equality and 
non-discrimination in relation to sexual orientation, gender identity and 
expression.”39 

 
De HRCSL hield in juli en september 2015 outreach-sessies in Freetown, Makeni en 
andere stedelijke gebieden om LHBT’ers te informeren over de HRCSL en andere 
middelen die hen zouden kunnen helpen bij het indienen van klachten; en om 
onderzoek en follow-up van misdaden gebaseerd op vooroordelen en andere 
gevallen van discriminatie van leden van de LHBTI-gemeenschap in te stellen.40 
 
In Sierra Leone is een National HIV and AIDS Secretariat (NAS) actief. Deze heeft 
echter geen mandaat om de rechten van personen te beschermen.41 Het NAS heeft 
als missie het implementeren en coördineren van effectieve programma’s die 
betrekking hebben op de preventie, behandeling en zorg van hiv/aids.42 
 
De regering biedt steun aan het Network of HIV Positive Persons (NETHIPS), een 
overkoepelende zorg- en hulpverleningsorganisatie die opkomt voor de rechten van 
haar leden. De steun ziet op het oprichten van centra voor beroepsonderwijs, 
landbouwprojecten en visvijvers zodat de leden kunnen voorzien in hun eigen 
levensonderhoud.43 

3.1.2 Acties vanuit de overheid ten nadele van LHBT´ers 
Tijdens de periodieke revisie van de mensenrechten door de VN (UN universal 
periodic review) in 2016 ontving de Sierraleoonse regering 208 aanbevelingen, 
waarvan 177 werden geaccepteerd. Zes aanbevelingen die Sierra Leone verwierp 
hadden betrekking op het beëindigen van discriminatie van de LHBT-gemeenschap, 
inclusief het decriminaliseren van het hebben van seks met hetzelfde geslacht 
tussen wederzijds, goedkeurende volwassenen.44 Hieronder de zes verworpen 
aanbevelingen: 
 
• “111.80 Decriminalize same-sex conduct between consenting adults 

and pass legislation to prohibit discrimination based on sexual 
orientation or gender identity; 

• 111.81 Repeal sections 61 and 62 of the “Offences Against the 
Persons Act 1861”, which criminalize consensual same-sex 
relations; 

• 111.82 Repeal legal provisions penalising sexual relations between 
consenting adults of the same sex, in order to respect the principles 
of equality and nondiscrimination among all persons; 

• 111.83 Make the necessary legal amendments in order to eliminate 
standards that criminalize and stigmatize lesbian, bisexual, gay, 
transgender and intersex persons; 

• 111.84 Encourage the adoption of measures to guarantee the 
human rights of the lesbian, bisexual, gay, transgender and intersex 
population; 

• 111.85 Strengthen norms and programmes to combat 
discrimination and violence based on sexual orientation and gender 
identity.”45 

 

 
39 HRCSL, The state of human rights in Sierra Leone – 2016 annual report, 2017, p. 61-62  
40 US DoS, Country Reports on Human Rights Practices for 2015: Sierra Leone, 13 april 2016 
41 Concord Times, Over 24,000 HIV/AIDs cases reported, 17 april 2018 
42 National HIV/AIDS Secretariat, Mission, z.d. 
43 UNAIDS, Country progress report - Sierra Leone: Global aids monitoring 2018, z.d., p. 14 
44 AI, Sierra Leone: Steps Forward and Human Rights Challenges, november 2020, p. 4 
45 UNHRC, Universal Periodic Review – Sierra Leone, Second Cycle: Thematic list of recommendations, z.d. 

http://www.hrc-sl.org/PDF/Media/The%20State%20of%20Human%20Rights%20in%20Sierra%20Leone%202016%20Report.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/252937.pdf
http://slconcordtimes.com/over-24000-hiv-aids-cases-reported/
https://www.nas.gov.sl/mission
https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/SLE_2018_countryreport.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2040852/AFR5133352020ENGLISH.PDF
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/sierra_leone/session_24_-_january_2016/upr24_sierraleone_recommendations.docx
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De regering van Sierra Leone gaf de volgende reden aan voor de verwerping van de 
zes aanbevelingen: “Recommendations 80-85 demand Government to decriminalise 
same-sex and LGBT relationship. Government is of the view that it cannot legislate 
outside the bounds of society without producing the opposite effect. It will continue 
to encourage the HRCSL to work with communities to improve awareness of such 
issues.”46 
 
Eind 2016 diende Sierra Leone, een van de 54 Afrikaanse landen die tegen het 
aanstellen van een VN-expert voor de bescherming van LHBTI-rechten was, de 
resolutie in  tegen het aanstellen van een VN-expert – als vertegenwoordig van de 
hele groep. Volgens de landen die tegen waren hadden zij tijd nodig om uit te 
zoeken wat de juridische positie zou zijn van de expert.47 Ondanks de bezwaren 
werd de aanstelling van een expert aangenomen. In juli 2019 werd het mandaat van 
de expert met drie jaar verlengd.48 
 

3.2 Houding veiligheidsdiensten 
Belangenorganisaties gaven aan dat de politie bevooroordeeld was tegen hen.49 
Volgens een rapport uit 2014 van meerdere belangenorganisaties bedreigde, 
mishandelde en detineerde de politie constant leden van de LHBTI-gemeenschap. De 
politie van Sierra Leone is krachtens de wet van 1861 gemachtigd om personen te 
arresteren en vast te houden vanwege hun seksuele handelingen, en de daaruit 
voortvloeiende angst weerhoudt de LHBTI-gemeenschap ervan om willekeurige 
detenties te melden.50 
 
Volgens LHBT-belangenorganisaties, geciteerd in het 2019 US DoS rapport, zouden 
LHBT’ers die lastig zijn gevallen geen aanklacht durven indienen tegen de dader(s) 
vanwege hun angst voor de politie.51 
 
Een homoseksueel die aangifte had gedaan van mishandeling door jongeren meldde 
in 2016 dat de politie hem had uitgelachen. Verder stelde de politie dat ze de daders 
niet zouden vervolgen omdat hij vreemd en homoseksueel was en dat het niet hun 
probleem was.52 
 
 

 
46 Sierra Leone, Midterm review report on the 2nd cycle UPR recommendations: January 2016 – July 2019, juli 

2019, p. 17 (par. 66) 
47 Erasing 76 crimes, Anti-LGBT nations seek to end U.N. advocacy of LGBT rights, 7 november 2016 
48 Washington Blade, UN Human Council renews LGBTI rights watchdog’s mandate, 12 juli 2019 
49 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
50 Dignity Association  e.a., Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, maart 2014, p. 18 
51 US DoS, 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 22 februari 2017 en 2017 Country 

Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 20 april 2018 
52 Awoko, Sierra Leone News: Gay cries for justice, 23 mei 2016 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session24/SL/SierraLeone_Mid-TermReport.docx
https://76crimes.com/2016/11/07/anti-lgbt-nations-seek-to-end-u-n-advocacy-of-lgbt-rights/
https://www.washingtonblade.com/2019/07/12/un-human-rights-council-renews-lgbti-rights-watchdogs-mandate/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://media.africaportal.org/documents/Sierra-Leone-Shadow-Report.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-2.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-1.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-1.pdf
https://awokonewspaper.com/sierra-leone-news-gay-cries-for-justice/
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4 Behandeling door de maatschappij 

4.1 Publieke opinie 
Zoals in veel West-Afrikaanse landen zijn homoseksuele relaties in Sierra Leone 
taboe.53 Uit een onderzoek gehouden tussen maart en april 2015 naar onder andere 
intolerantie richting homoseksuelen scoorde Sierra Leone 94%; 90% gaf aan niet te 
willen wonen naast twee samenwonenden van hetzelfde geslacht. Slechts 2% van 
de ondervraagde personen gaf aan geen moeite te hebben een homoseksueel als 
buur te hebben.54 Een ander onderzoek uit 2019 naar de ontwikkeling van de 
acceptatie van LHBT’ers in 174 landen over een aantal jaren, stelt dat de acceptatie 
in Sierra Leone gedaald is. De Global LGBT Acceptance Index (GAI) kijkt naar de 
publieke opinie en het beleid van het land om tot een gemiddeld cijfer te komen. De 
score loopt van 0 (geen acceptatie) tot 10 (geen probleem met het gegeven). Score 
Sierra Leone: 
• Periode 2000-2004: 4.2 (stond op plaats 119); 
• Periode 2004-2008: 4.3 (stond op plaats 117); 
• Periode 2008-2012: 3.0 (stond op plaats 137); 
• Periode 2012-2017: 3.1 (stond op plaats 134).55 
 
Transgendervrouwen werden afgebeeld als mentaal onstabiel.56 
 

4.2 Behandeling door familie en medeburgers 
Voorstanders van LHBT meldden dat de gemeenschap te maken kreeg met 
problemen variërend van geweld, stigma, discriminatie, chantage, willekeurige 
arrestaties en openbare aanvallen tot het weigeren van openbare diensten zoals 
gezondheidszorg en rechtsgang.57 Verder zouden familieleden of andere leden van 
de samenleving vermeende LHBT’ers regelmatig aangeven bij de politie vanwege 
het stigma die het hebben van een LHBT in de familie en/of gemeenschap met zich 
mee zou brengen.58 Zo gaven familieleden twee mannen aan bij de politie. De 
mannen wisten te ontsnappen en het land te verlaten voordat ze gearresteerd 
werden.59 
 
Families meden hun kinderen vaak als eenmaal bekend was dat zij LHBT waren, 
waardoor sommige kinderen zich moesten wenden tot prostitutie om te kunnen 
overleven.60 Als de seksuele geaardheid van een individu bekend is binnen zijn of 
haar familie, dan wordt hij of zij in de meeste gevallen afgewezen/verstoten.61 
 

 
53 Social Development Direct e.a., Strengthening Community-Led Accountability to Improve Service Delivery in 

Sierra Leone (SABI), februari 2018, p. 12; Rights Africa, LGBT in West Africa: arrests, lynchings, discrimination, 
denial, 6 mei 2019 

54 Afrobarometer, Good neighbours? Africans express high levels of tolerance for many, but not for all, 
Afrobarometer Dispatch no. 74, 1 maart 2016 

55 Flores, Andrew R., Social Acceptance of LGBT People in 174 Countries, 1981 to 2017, oktober 2019, p. 15, 34-35 
56 Dignity Association e.a., Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, 2013, p. 9 
57 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020; Social Development 

Direct e.a., Strengthening Community-Led Accountability to Improve Service Delivery in Sierra Leone (SABI), 
februari 2018, p. 12 

58 Dignity Association  e.a., Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, maart 2014, p. 18 
59 ILGA, State-Sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update, december 2019, p. 13; Standard 

Times Press, Two Gay partners run for their lives, 20 december 2018 
60 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
61 Awoko, Sierra Leone News: Gay cries for justice, 23 mei 2016; US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights 

Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020; Calabash (the), Family disowns son for being gay in Sierra Leone, 22 
augustus 2019 

http://sabi-sl.org/wp-content/uploads/2018/02/SABI-GESI-Strategy-SDDirect-Contextual-Analysis_toDFID_Dec17.pdf
http://sabi-sl.org/wp-content/uploads/2018/02/SABI-GESI-Strategy-SDDirect-Contextual-Analysis_toDFID_Dec17.pdf
https://rightsafrica.com/2019/05/06/lgbt-in-west-africa-arrests-lynchings-discrimination-denial/
https://rightsafrica.com/2019/05/06/lgbt-in-west-africa-arrests-lynchings-discrimination-denial/
https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r6_dispatchno74_tolerance_in_africa_eng1.pdf
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/GAI-Update-Oct-2019.pdf
http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/200-a-sierra-leonean-case-study
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
http://sabi-sl.org/wp-content/uploads/2018/02/SABI-GESI-Strategy-SDDirect-Contextual-Analysis_toDFID_Dec17.pdf
https://media.africaportal.org/documents/Sierra-Leone-Shadow-Report.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf
https://standardtimespress.org/?p=8674
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/Sierra-Leone-2018.pdf
https://awokonewspaper.com/sierra-leone-news-gay-cries-for-justice/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://thecalabashnewspaper.com/family-disowns-son-for-being-gay-in-sierra-leone/
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Lesbiennes meldden dat zij gediscrimineerd werden door niet alleen het algemeen 
publiek maar ook door homoseksuele mannen.62 Lesbische meisjes en vrouwen 
waren het slachtoffer van "corrigerende verkrachtingen" (corrective rape) die door 
familieleden waren geïnitieerd in een poging hun seksuele geaardheid te 
veranderen.63  
 
Twee samenwonende mannen zagen hun huis in vlammen opgaan in Bo City op 15 
oktober 2017. Jongeren hadden gehoord dat op hun adres twee homo’s zouden 
wonen en besloten het huis in brand te steken. De twee mannen raakten gewond, 
en na medische hulp te hebben gekregen zijn ze de stad ontvlucht.64 
 
Winkeliers die vermoedden dat iemand LHBT is weigerden geld van hen te 
ontvangen omdat zij bang zouden zijn dat het geld ongeluk met zich mee zou 
brengen.65 
 
Sommige particuliere hotels hadden naar verluidt het dubbele tarief in rekening 
gebracht voor bewoners van hetzelfde geslacht.66  
 
Transgendervrouwen worden door hun uiterlijk het doelwit van discriminatie door de 
leden van de samenleving die hen als verschoppeling beschouwen.67 Transgenders 
in het algemeen worden vaak beledigd, lastiggevallen en/of fysiek aangevallen.68 
 

4.3 Rol van religie/religieuze leiders 
Religieuze leiders spelen een fundamentele rol bij het bestendigen van discriminatie 
van de LHBTI-gemeenschap.69 Zij zouden gebruik maken van hun invloedrijke 
positie en de conservatieve Sierraleoonse samenleving om af en toe demonstraties 
te organiseren om harde(re) maatregelen tegen seksuele minderheden te eisen.70 
 
Religieuze en traditionele leiders hebben de praktijk openlijk veroordeeld en 
sommigen dreigen zelfs iedereen te mishandelen die LHBT’er zou zijn. President van 
de Pentecostal Fellowship of Sierra Leone, bisschop Archibald Cole, heeft een 
campagne geleid om LHBT’ers negatief te bejegenen. Hij beschreef hen als verloren 
zielen die de gemeenschap niet zou moeten aanmoedigen. Bisschop Cole zei: “We 
unequivocally and unreservedly condemn any form of same sex marriage in this 
country and we will do all we could to save those lost souls who believe its their own 
way of life.”.71 Tijdens een persconferentie op 16 februari 2015 gaf  bisschop 
Archibald Cole zijn visie met betrekking tot een huwelijk tussen twee personen van 
hetzelfde geslacht: “…from the Biblical and spiritual points of view, same sex 

 
62 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020  
63 US DoS, Country Reports on Human Rights Practices for 2015: Sierra Leone, 13 april 2016; Social Development 

Direct e.a., Strengthening Community-Led Accountability to Improve Service Delivery in Sierra Leone (SABI), 
februari 2018, p. 12; Dignity Association  e.a., Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, 
maart 2014, p. 19 

64 Standard Times Press, Unknown Youths set House of suspected Gay Couples ablaze in Sierra Leone, 27 oktober 
2017 

65 Dazed, Photos of Sierra Leone’s LGBT community, where gay is a sin, 27 juli 2017 
66 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 en 2018 Country Reports 

on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
67 Dignity Association  e.a., Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, maart 2014, p. 17 
68 Dignity Association e.a., Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, 2013, p. 9 
69 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018; US DoS, 

Country Reports on Human Rights Practices for 2015: Sierra Leone, 13 april 2016; Dignity Association  e.a., 
Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, maart 2014, p. 11 

70 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018; Dignity 
Association  e.a., Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, maart 2014, p. 12 

71 Standard Times Press, For declaring openly as a Gay, Ibrahim Sheriff flee for his life, 18 juni 2016; AYV 
Newspaper, Sierra Leone’s same sex activist Ezekiel Daves flees for his life, 10 januari 2020 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/252937.pdf
http://sabi-sl.org/wp-content/uploads/2018/02/SABI-GESI-Strategy-SDDirect-Contextual-Analysis_toDFID_Dec17.pdf
https://media.africaportal.org/documents/Sierra-Leone-Shadow-Report.pdf
http://standardtimespress.org/?p=8645
https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/36873/1/lee-price-photos-of-sierra-leones-lgbt-community-where-gay-is-a-sin
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/Sierra-Leone-2018.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/Sierra-Leone-2018.pdf
https://media.africaportal.org/documents/Sierra-Leone-Shadow-Report.pdf
http://www.lgbtnet.dk/database/doc_download/200-a-sierra-leonean-case-study
https://religionnews.com/2018/01/08/in-sierra-leone-human-rights-defenders-stay-silent-on-lgbtq-discrimination/
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/252937.pdf
https://media.africaportal.org/documents/Sierra-Leone-Shadow-Report.pdf
https://religionnews.com/2018/01/08/in-sierra-leone-human-rights-defenders-stay-silent-on-lgbtq-discrimination/
https://media.africaportal.org/documents/Sierra-Leone-Shadow-Report.pdf
https://standardtimespress.org/?p=8236
http://www.ayvnewspaper.com/index.php/2020/01/10/sierra-leone-s-same-sex-activist-ezekiel-daves-flees-for-his-life/
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marriage is an abomination and must not be tolerated in the name of Human Right 
or Right to determine one’s destiny.‘The physiological make-up of each sex (male 
and female) actually amplifies God’s original intent. The man has a projection and 
the woman has a cavity, both fitted to compliment and accommodate each other. 
This therefore teaches us that same sex marriage is not only a violation of the law of 
God but also a violation of the law of nature,” Vertegenwoordigers van andere 
kerkerlijke colleges en netwerken sloten zich bij deze visie aan.72 
 

De HRCSL heeft begin 2018 geconstateerd dat de religieuze gemeenschap zich 
steeds negatiever uitliet richting LHBT’ers. De vijandige opmerkingen zouden 
aanzetten tot discriminatie en geweld tegen personen van een andere seksuele 
geaardheid.73 
 
Tijdens de driejaarlijkse bijeenkomst van de synode van het anglicaanse bisdom 
Freetown, op 21 februari 2017, sprak de bisschop van Freetown Thomas A. L. Wilson 
zich sterk uit tegen homoseksualiteit binnen de Anglicaanse kerk.74 
 

4.4 Rol van de pers/(sociale) media  
Begin 2018 constateerde de HRCSL dat de media zich steeds negatiever ging 
uitlaten richting LHBT’ers. De uitlatingen zouden aanleiding zijn voor discriminatie 
en geweld tegen o.a. LHBT’ers.75 
 
Een LHBT-activist diende begin 2020 een aanklacht in bij de politie met betrekking 
tot het ontvangen van dreigende teksten en telefoontjes nadat hij onder andere een 
paar keer werd geïnterviewd door de media met betrekking tot zijn geaardheid.76  
 

4.5 Behandeling van mensen met hiv/aids 
Tijdens een bijeenkomst over hiv/aids begin januari 2020, onder ander 
georganiseerd door het NAS, bleek dat 54.000 mensen in Sierra Leone geïnfecteerd 
waren. Slechts 34% van de geïnfecteerde personen waren homoseksueel, het 
grootste deel is dus hetero.77 
 
De Prevention and Control of Hiv and Aids Act, 2007 verbiedt discriminatie op basis 
van feitelijke, vermeende of vermoedelijke hiv-status, maar door de samenleving 
werden personen met hiv/aids gediscrimineerd en gestigmatiseerd.78 De 
stigmatisering van deze personen zou aan het toenemen zijn in Sierra Leone.79 
Volgens het Network of HIV Positive in Sierra Leone (NETHIP-SL), geciteerd in 
USDOS, hebben volwassenen die hiv/aids hebben weinig kans op werk en/of 
promotie.80  
 
Een onderzoek meldt dat minder dan circa 40% van de Sierra Leoners die 
geïnfecteerd zijn met hiv hun status weten. Dit zou onder andere komen doordat 
een geïnfecteerde persoon het niet aan zijn of haar partner meldt zodat die 
eventueel ook getest kan worden. Anderen laten zich überhaupt niet testen uit 

 
72 Awoko, Sierra Leone News: We condemn same sex marriage - Bishop Archibald Cole, 17 februari 2015 
73 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018 
74 Global Times, “Homosexuality Is Shameful” -Says Anglican Bishop, 25 februari 2017 
75 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018 
76 AYV Newspaper, Sierra Leone’s same sex activist Ezekiel Daves flees for his life, 10 januari 2020 
77 AYV Newspaper, 34% AIDS Infected are homosexuals, 10 januari 2020 
78 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019; Solthis, Empowering 

users to improve the quality of HIV care, 5 maart 2019 
79 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
80 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
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schaamte of angst voor stigmatisering. Ook bleek dat de tests die door ziekenhuizen 
en gezondheidscentra worden gedaan alleen worden uitgevoerd op specifieke 
groeperingen: MSM (Men who have Sex with Men) en vrouwelijke prostituees.81 
 
Uit een onderzoek van UNAIDS in 2019 naar de houding ten opzichte van personen 
besmet met hiv/aids, bleek dat meer dan twee derde van de ondervraagde 
volwassenen in Sierra Leone geen groente zouden kopen van een winkelier van wie 
bekend was dat deze besmet was met hiv. En meer dan 30% vond dat het kinderen 
besmet met hiv niet toegestaan moest worden om met andere kinderen naar school 
te gaan.82   
 
Een onderzoek gehouden tussen maart en april 2015 naar onder andere intolerantie 
richting personen geïnfecteerd met hiv/aids meldde dat 73% van de ondervraagde 
Sierra Leoners geen tolerantie zou hebben voor deze groep. Uit het onderzoek bleek 
dat 62% een ernstig probleem zou hebben met het hebben van een buurman die 
besmet was met hiv, slechts 8% gaf aan dat het hun niks zou uitmaken.83  
 
 

 
81 Lakoh, Sulaiman et al., Low partner testing in high HIV prevalence setting in Freetown, Sierra Leone: a 

retrospective study, In: BMC Research Notes 2019:12, published online 24 september 2019 
82 UNAIDS, UNAIDS Data 2019, 4 december 2019, p. 84 
83 Afrobarometer, Good neighbours? Africans express high levels of tolerance for many, but not for all, 

Afrobarometer Dispatch no. 74, 1 maart 2016 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6760048/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6760048/
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-UNAIDS-data_en.pdf
https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r6_dispatchno74_tolerance_in_africa_eng1.pdf
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5 Maatschappelijk leven 

5.1 Sociale positie  
LHBT’ers hebben te maken met problemen zoals discriminatie, geweld, 
stigmatisering, chantage en de weigering van openbare diensten zoals de 
gezondheidszorg om hen te behandelen of van dienst te zijn.84 
 
LHBT’ers zouden moeite hebben om aan woningen te komen. Verder zou hun huur 
kunnen worden opgezegd als bekend werd dat zij LHBT zijn.85 
 
Veel LHBT’ers zouden ervoor kiezen om heteroseksuele relaties aan te gaan en een 
gezin te stichten om sociale stigma’s en discriminatie te vermijden.86 
 
Omdat een relatie met een persoon van hetzelfde geslacht taboe is in de 
Sierraleoonse samenleving worden relaties geheim gehouden.87  
 
In een wereldwijd onderzoek naar rechten van LHBT’ers uit 2017 scoorde Sierra 
Leone de 124e plaats (van de 196) waarbij een hogere positie betekent dat de 
rechten beter zijn geregeld. De score van Sierra Leone was -3; Nederland stond op 
de 1e plaats met een score van 103 en Syrië stond op de laatste plaats met een 
score van -84.88 
 

5.2 Gebruikte termen/terminologie om LHBT’ers aan te duiden 
Termen die in Sierra Leone met betrekking tot LHBT’ers worden gebruikt zijn onder 
andere:  
• butter waist – een vernederende term om een homoseksueel aan te duiden;  
• ass fucker (homoseksuelen);  
• woman-man (lesbiennes);  
• batty boy(s) (homoseksuelen);  
• behind the counter (homoseksuelen).89 
 

5.3 Onderwijs 
LHBT-personen zouden op onderwijsinstellingen te maken krijgen met discriminatie 
en/of geweld waardoor slachtoffers zich genoodzaakt zagen hun studie af te 
breken.90  
 
Voor bepaalde opleidingen is een hiv/aidstest verplicht, o.a. voor de politieopleiding 
en militaire opleidingen.91 
Op 9 juni 2016 werden twee meisjes van de middelbare school gestuurd omdat zij 
elkaar in het openbaar hadden gekust. Na bemiddeling door verschillende ngo’s, 
stemden de autoriteiten ermee in om de meisjes terug naar school te laten keren.92 
 
84 AI, Human Rights in Africa: Review of 2019 - Sierra Leone, 8 april 2020, p. 71; Freedom House, Freedom in the 

World 2020: Sierra Leone, 4 maart 2020; US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra 
Leone, 11 maart 2020 

85 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
86 US DoS, Country Reports on Human Rights Practices for 2015: Sierra Leone, 13 april 2016 
87 Rights In Exile, Sierra Leone LGBTI Resources, z.d. 
88 Human Truth Foundation (the), LGBT rights across the world, 2017 
89 Dignity Association e.a., Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, 2013, p. 14, 20, 

21, 23 
90 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
91 UNAIDS, Country progress report - Sierra Leone, 2020, p. 8 
92 US DoS, 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 22 februari 2017 
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https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/SIERRA-LEONE-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/SLE_2020_countryreport.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-2.pdf
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LHBT-studenten werden in 2014 gepest en lastiggevallen op scholen in heel Sierra 
Leone en werden gedwongen ofwel naar school te gaan in onveilige omstandigheden 
of van school af te gaan. De leerkrachten en administratie zouden de discriminatie 
van LHBT-studenten toelaten door te stellen dat dat het schoolbeleid zou zijn.93 
 

5.4 Werk 
Volgens Freedom House worden LHBT’ers gediscrimineerd bij het vinden van werk.94  
 
Seksuele geaardheid en/of genderidentiteit waren aanleiding voor gewelddadig 
optreden tegen LHBT’ers waardoor de slachtoffers zich genoodzaakt zagen ontslag 
te nemen.95 
 
Een rapport uit 2014 meldde dat doordat transgendervrouwen door hun uiterlijk 
makkelijk te herkennen waren zij het doelwit van aanvallen en discriminatie op de 
werkvloer werden. Ook werden ze vaak geweigerd voor een baan door de manier 
waarop ze zich gedroegen, praatten en/of kleedden. Ondanks dat sommige waren 
afgestudeerd aan een universiteit, hadden ook deze transgenders problemen bij het 
vinden van een baan.96 
 

5.5 Gezondheidszorg 
LHBT’ers hebben moeite om medische hulp te krijgen.97 Ze worden vaak 
gediscrimineerd.98 Veel van de LHBT’ers besluiten echter vaak zelf om af te zien van 
medische hulp of onderzoeken uit angst dat hun geaardheid naar buiten zou komen. 
Volgens de ngo Dignity Association, geciteerd in US DoS, werd in 2018 aan drie 
LHBT’ers die het slachtoffer waren geweest van geweld medische hulp geweigerd.99  
 
De internationale ngo SOLTHIS (Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la 
Santé) is sinds 2011 actief in Sierra Leone op het gebied van onder andere 
hulpverlening aan mensen besmet met hiv/aids, waarbij het nauw samenwerkt met 
de National AIDS Secretariat (NAS), de National Aids/HIV Control Program (NACP) 
en het NETHIPS. In de hoofdstad, Freetown, levert SOLTHIS hulp aan ziekenhuizen 
en gezondheidscentra.100 
 

5.6 Belangenorganisaties 
In Sierra Leone zijn een aantal belangenorganisaties actief. De organisaties, 
waaronder Dignity Association, houden echter wel een laag profiel. Volgens de 
belangenorganisaties zou de politie bevooroordeeld zijn tegen hen.101  
 
De regering heeft naar verluidt in 2018 een organisatie voor transseksuelen 
geregistreerd.102  

 
93 Dignity Association  e.a., Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, maart 2014, p. 11 
94 Freedom House, Freedom in the World 2020: Sierra Leone, 4 maart 2020 
95 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020  
96 Dignity Association  e.a., Breaking the Silence on Human Rights Violations in Sierra Leone, maart 2014, p. 17 
97 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019; AI, Human Rights in 

Africa: Review of 2019 - Sierra Leone, 8 april 2020, p. 71 
98 Freedom House, Freedom in the World 2020: Sierra Leone, 4 maart 2020 
99 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
100 SOLTHIS, Empowering users to improve the quality of HIV care, 5 maart 2019 en Sierra Leone, z.d.  
101 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 en 2018 Country 

Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
102 US DoS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices  Sierra Leone, 11 maart 2020 
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Dignity Association - oorspronkelijk in 2002 opgericht als de Sierra Leone Lesbian 
en Gay Association (SLGA). Na de moord op de oprichter FannyAnn Eddy in 2004, in 
haar eigen kantoor in Freetown, besloot haar opvolger Hudson Tucker om de naam 
en de doelstelling van de organisatie te veranderen. De organisatie zet zich nu met 
name in om betere medische en andere faciliteiten te creëren voor LHBT’ers. De 
organisatie werkt nauw samen met de Human Rights Defenders Network of Sierra 
Leone (HRDNSL) en voert met hen trainingen uit om de perceptie richting LHBT’ers 
te veranderen.103 
In 2018 rapporteerde de organisatie in de stad Bo meerdere gevallen van 
discriminatie tegen twee medewerkers en een politieagent.104 
 
Human Rights Defenders Network of Sierra Leone (HRDNSL) – deze 
organisatie is niet specifiek voor de rechten van LHBT’ers maar heeft hen wel op de 
agenda staan. Ze werkt op dat gebied nauw samen met Dignity Association. Niet 
iedereen binnen de organisatie zet zich hiervoor in, er zijn ook leden die anti-LHBT 
zijn. De organisatie werkt daarom ook aan interne dialogen om het beeld met 
betrekking tot LHBT positief te beïnvloeden.105 
 
Pride Equality (International) - opgericht door George Freeman. Hij moest 
uiteindelijk het land uitvluchten nadat hij in 2013 een moordaanslag had overleefd 
en woont nu in Spanje. In 2012 publiceerde de organisatie het allereerste rapport 
over misstanden met betrekking tot LHBT’ers in de vier grote steden van het land 
(Bo, Makeni, Freetown en Kenema). De organisatie zou na de vlucht van Freeman 
niet meer opereren vanuit Sierra Leone.106 Volgens hun eigen website zouden ze 
zich nu  inzetten voor de rechten van LHBT'ers in de Mano River Union landen 
(Guinee, Sierra Leone en Liberia). Het  kantoor is gevestigd in Barcelona, Spanje.107  
 
Youth Arise (Organisation) LGBT – opgericht in 2016. Leden zijn vrijwilligers. De 
organisatie richt zich op het helpen van LHBT’ers en het beschermen van hun 
rechten.108  
Heeft een eigen website: https://youthariselgbtsl.wixsite.com/website  
 

5.7 Ontmoetingsplaatsen  
Vanwege het geldende taboe op homoseksuele relaties vinden ontmoetingen in het 
geheim plaats.109 
 
“House of Kings and Queens” – een huis van een transgender110 in Freetown 
fungeerde als een opvangcentrum voor LHBT’ers. Hier woonden onder andere 
LHBT’ers die door de samenleving zijn verstoten. Hier konden LHBT’ers elkaar 
ontmoeten, contacten leggen, elkaar helpen, et cetera.111 
 

 
103 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018 
104 US DoS, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 13 maart 2019 
105 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018 
106 RNS, In Sierra Leone, human rights defenders stay silent on LGBTQ discrimination, 8 januari 2018 
107 Pride Equality International, Who we are, z.d. 
108 Transnational Queer Underground, LGBT organizations Sierra Leone – do you know all of them?, 19 juni 2016; 

Youth Arise Organisation LGBT, Youth Arise Organisation welcomes you, z.d. 
109 Rights In Exile, Sierra Leone LGBTI Resources, z.d. 
110 De transgender die het huis runde werd eind  januari 2020 zwaar gewond door een homofobische aanval. Op 4 

februari 2020 overleed zij. Niet bekend is of het opvanghuis nog bestaat. Bron: Mina Bilkis, Story 1: The Queen 
Harold Project, 6 juli 2020 

111 Dazed, Photos of Sierra Leone’s LGBT community, where gay is a sin, 27 juli 2017 
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5.8 Evenementen 
In mei 2016 sloten politieagenten een LHBT-evenement in Aberdeen en 
arresteerden 18 deelnemers. In Waterloo werd op 30 maart 2017 een hiv/aids-
workshop door de politie verstoord.112  
 
Transgender-missverkiezingen: deze wedstrijden maken in hoge mate deel uit van 
de homocultuur in Freetown, en sommige trekken grote menigten aan uit de 
homogemeenschap ondanks dat ze in het geheim worden gehouden.113 

 
112 US DoS, 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Sierra Leone, 20 april 2018 
113 Taylor, Nicola, Q&A with the House of Kings and Queens Photographer, Lee Price, 28 juli 2017 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Sierra-Leone-1.pdf
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