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Estão a ser negados 
direitos aos homossexuais

Os direitos dos homossexuais são negados no Código Penal já apro-
vado na generalidade pelo Parlamento, em Dezembro de 2013. A 
aprovação na especialidade só se fará na próxima sessão do Parla-
mento, em Março de 2014. Ainda há tempo para propor alterações e 
reivindicar direitos.

Quais são os artigos do Código Penal que dizem 
respeito aos homossexuais?

Artigo 82 - Aplicação de medidas de segurança

Artigo 247 - Discriminação

Pune com a pena de prisão até um ano 
quem injuriar outra pessoa, usando ex-
pressões ou considerações que traduzam 
preconceito e que visem ofender a vítima 
na sua honra e dignidade.

Considera os preconceitos quanto à 
raça ou cor, sexo, religião, idade, de-
ficiência, condição social, etnia ou na-
cionalidade”.

Todas as cidadãs e todos os cidadãos nas-
cem iguais e devem ter os mesmos direi-
tos e deveres. A orientação sexual de cada 
uma/um é um assunto de carácter privado 
e não deve ser usado para retirar direitos a 
ninguém.
A vida sexual privada de qualquer indivíduo, 
desde que não envolva actos forçados e 
decorra entre adultos, não deve ser objecto 

de regulação. A Constituição de Moçambi-
que e os instrumentos legais internacionais 
e regionais que o Estado ratificou garantem 
o princípio de não discriminação. 
O princípio da não discriminação tem por 
objectivo assegurar a igualdade de trata-
mento entre todas as pessoas, e está na 
base da construção das sociedades demo-
cráticas.

Este artigo do Código Penal foi um acrescento muito importante. No entanto, 
não é aceitável que ignore as formas de discriminação, às vezes muito violen-
tas, contra os homossexuais.
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“Devemos rejeitar as normas 
sociais prejudiciais de controlo 
sobre a sexualidade humana – 
incluindo aquelas relacionadas 
com a orientação sexual e iden-
tidade de género. Muitos dos 
nossos irmãos e irmãs enfren-
tam actos horríveis de violência 
e discriminação nesta base. Esta 
não é a África que queremos”.
Addis Abeba, 2013

Entre outros, são aplicáveis medidas de se-
gurança “aos que se entreguem habitual-
mente à prática de vícios contra a natureza”.
“Vícios contra a natureza” - refere-se às rela-

ções sexuais com pessoas do mesmo sexo.

O que são medidas de segurança: 
o internamento de inimputáveis, o inter-
namento em casa de trabalho ou colónia 
agrícola, a liberdade vigiada, a caução de 
boa conduta, o tratamento ambulatório 
de inimputáveis, a detenção.  (artigo 76)

Esta norma é insultuosa e ofende os princípios de igualdade e de não discriminação 
que regem o regime democrático em Moçambique, pois as pessoas de orientação 
sexual homossexual têm o direito de decidir livremente sobre a sua vida sexual.
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A previsão da aplicação de medidas de segurança 
contra homossexuais constitui uma violação dos 
direitos humanos e dos princípios democráticos.
As pessoas não devem ser discriminadas em 
função da sua orientação sexual. Equiparar os 
homossexuais a criminosos ou outras pessoas de 
má conduta é tratá-los de forma discriminatória e 
atentar também contra os seus direitos à liberda-
de, dignidade e privacidade.
A intolerância contra os homossexuais não pode-
rá acontecer numa sociedade que se quer demo-
crática. 

Perseguições às minorias sexuais no mundo

Em 2004, no Bra-
sil, foram assassi-
nadas 159 pessoas 
devido à sua orien-
tação sexual.

Vários países, como a 
Arábia Saudita, a Mauri-
tânia, o Iémen, a Somália, 
o Uganda, criminalizam a 
homossexualidade com a 
pena de morte.

Os homossexuais constituíam 
um dos grupos perseguidos na 
Alemanha, durante o regime na-
zista. Os movimentos pelos direi-
tos dos homossexuais duramen-
te reprimidos pelo Partido Nazi.
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