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Ativista de direitos gays de Uganda é
espancado à morte
Foto de David Kato havia sido publicada em jornal
sensacionalista com a manchete "enforquem-nos'

Polícia local diz que está investigando morte; país
impulsiona projeto de lei de "combate à
homossexualidade" 

XAN RICE
DO "GUARDIAN"

Um dos mais conhecidos ativistas ugandenses dos direitos
dos homossexuais foi assassinado em sua casa semanas
depois de conquistar uma vitória judicial sobre um jornal
sensacionalista que pedia a morte dos gays.
David Kato, dirigente da Sexual Minorities Uganda
("minorias sexuais de Uganda"), foi morto a pauladas na
capital, Campala, anteontem. Testemunhas viram um
homem deixando o local de carro. A polícia investiga.
Como outros ativistas, Kato vinha se queixando de pressão
mais intensa desde 3 de janeiro, quando um juiz concedeu
uma liminar permanente contra o jornal "Rolling Stone",
impedindo este de revelar a identidade de gays em suas
páginas.
No fim do ano passado, a foto de Kato foi publicada na
capa de uma edição cuja manchete era "enforquem-nos".
Ele era um dos três queixosos no processo.
"Desde o veredicto, David disse que havia pessoas o
ameaçando e afirmando que "cuidariam dele'", disse seu
amigo Julian Pepe Onziema.
"Tínhamos um encontro ontem [quarta-feira] para discutir
arranjos de segurança. Poucas horas depois, seu telefone
ficou mudo", afirmou Onziema.
A Human Rights Watch afirmou que ainda é cedo para
especular sobre o motivo da morte -um assalto comum não
está descartado.
Mas afirmou que há sérias preocupações quanto ao nível de
proteção à comunidade homossexual local.
Nos últimos anos, o sentimento de aversão aos gays vem

http://www.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=11&grp=src:10;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm
http://batepapo.uol.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://email.uol.com.br/
https://sac.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde28012011.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde28012011.htm
http://bn.uol.com.br/event.ng/Type=click&FlightID=92348&AdID=304086&C=0&TargetID=17391&ASeg=&AMod=&AOpt=0&Segments=1,5,138,244,385,416,448,500,544,882,1451,1542,2253,2409,2412,2414,2997,3172,3790,4308,4415,4795,4986,5302,6891,6892,6894,7140,8209,9184,9488,9540,9619,10031,10107,10545,10547,11002,11156,11170,11328,11478,12298,12306,12421,12866,12867,12978,13064,13113,13114,13178&Targets=865,3494,13,453,478,2477,3410,6565,12117,12650,12779,17391&Values=31,43,50,60,85,100,132,150,209,211,349,357,364,379,382,384,421,484,681,958,998,1039,12347,12349,12351,12568,12971&RawValues=&Redirect=http%3A%2F%2Faltfarm.mediaplex.com%2Fad%2Fck%2F12255-121263-14336-0
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2801201106.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2801201108.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/inde28012011.htm
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer


Folha de S.Paulo - Ativista de direitos gays de Uganda é espancado à morte - 28/01/2011

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2801201107.htm[28/01/2011 10:37:15]

sendo fomentado por religiosos e políticos locais.
Projeto de lei ainda não aprovado prevê prisão perpétua
para gays e pena de morte para reincidentes, além de
obrigar cidadãos a denunciar casos que presenciem.
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