










”Det är något man konsta terar och 
 lägger till handlingarna eftersom det inte är fokus på 
det, det är lite av en ickefråga.”
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”Är man homosexuell, kommer man från Bagdad  
och har förlorat tio av sina bästa vänner eller sin 
 partner så tror jag att man blir någorlunda tendentiös 
ja, även om man kan vara korrekt. Men det är trots 
allt deras egna subjektiva beskrivningar som återges.”



”Rent generellt kan jag också säga att när man är 
asylsökande så måste man ju vara strateg, det tycker 
inte jag är något konstigt. Man söker på det som är 
gångbart och vet jag att det här [andra problemet] 
räcker som skäl, varför ska jag då berätta om något 
som är väldigt personligt eller privat? För ett land där  
det sprider sig i diasporan, eller i den krets som sysslar 
med att hjälpa människor hit, att det här är gångbart, 
att man åberopar just det här skälet då, är ju inte 
konstigt. Men varför det inte sprider sig så att detta 
skäl omfattar personer från fler länder, där det kanske 
också skulle vara gångbart – och då menar jag att man 
kanske tar fram det när det är sant, men det kommer 
säkert med några andra också där det inte är sant eller 
att man kryddar, men det är ju ett fenomen som inte 
bara rör de här skälen – det låter jag vara osagt.”

”Problemet är ju om du har en somalier som säger  
’hej, jag är homosexuell’ – något som aldrig någon  
hört talas om tidigare. Herregud, vad gör vi med 
dom? I Lifos hittar man förmodligen inget, så man  
får vända sig direkt till oss. Och då börjar [informa-
tionsspecialisten] med att söka på nätet för att försöka 
hitta något vi inte har sett. Och jag ska ärligt säga  
att jag inte tror hon kommer hitta något där ute.  
Jag har jobbat så länge med Somalia och jag har 
 aldrig sett de orden tillsammans. Och då skulle jag  
få kolla med kollegor i västvärlden; ’har ni hört 
talas om det här problemet?’ Annars får man gå 
till  ambassaden eller kontakter på plats helt enkelt 
och ställa frågor. Så man fattar ju inte beslut utan 
 informationen, däremot kan det ta väldigt lång tid. 
Börjar vi med alla de här stegen tar det ju väldigt 
lång tid, det dröjer månader i bästa fall.”

 ”och 
det är inte alltid man får bra svar heller för den delen.”



”Man känner till begreppen ju 
men exakt vad de står för kan jag ju inte.”

”Jag kanske borde gå en utbildning då om de 
här sakerna är avgörande.”



”Jag skulle inte vilja öppna ett möte med den här 
typen av frågor, jag tror inte det skulle bli så bra.  
Vi träffade representanter från kvinnoorganisationer 
till exempel och jag tror vi kunde ha ställt sådana 
frågor till några av dem kanske, om vi väntat lite 
och tagit oss tid att förklara. Men det är ju ingen 
 öppningsfråga direkt. Och är det tabu är det ju inget 
man ens kan prata om då.”
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Balkan Insight

”Det anses lite sjukt om du förstår hur jag menar, jag vet 
inte riktigt varför.” 









”Situationen för homosexuella är sådan att risken  
för lagföring eller trakasserier är ytterst minimal  
så länge den homosexuella relationen hanteras på 
ett  diskret sätt […] Polis och rättsväsen vidtar inte 
aktiva  åtgärder för att undersöka förekomsten av 
homo  sexualitet, inte heller söker de aktivt efter  homo- 
sexuella. På det stora hela är situationen i  praktiken 
drastiskt annorlunda mot den bild som ges av den 
sharia inspirerade strafflagen […] situationen i Iran 
är relativt tolerant, eftersom homosexualitet inte på 
något sätt är ovanligt i Iran. Vissa ”hälso klubbar” 
i Teheran är till exempel kända för att  frekventeras 
av homosexuella. Dessutom är det knappast ovanligt 
att möta öppet homosexuella personer under annars 
heterosexuella privata omständigheter så som sociala 
tillställningar. Diplomater med homosexuell  läggning 
posterade i Iran har inte haft några problem att 
komma i kontakt med ”partners” i Iran. Om något  
är situationen snarare att homosexuella lättare  
döljer sin läggning än i exempelvis Sverige, eftersom 
fysisk kontakt mellan män – omfamning, kindkys-
sande, handhållande – är kulturellt accepterat 
 beteende. [Så för att bestraffas] måste ett homosexuellt 
par agera mycket indiskret, närmast provokativt,  
på offentlig plats.”





”Självklart måste det finnas lika många homosexuella 
där som här. Men frågan är om de ens är medvetna 
om det? I den kulturen som på sätt och vis är mer 
repressiv än i Iran tror jag inte ens de förstår den 
frågan. Om man skulle fråga politiker hur många 
homosexuella de har eller om de har någon gayklubb 
i Kabul, då skulle de bara stirra frågande och inte 
förstå frågan, tror jag. I Teheran däremot skulle du  
få helt annan respons.”

”Att vara homosexuell man i Teheran är relativt 
enkelt. På landsbygden däremot kan det vara så att 
man riskerar dödsstraff direkt. Familjen tar kål  
på dig där. Men i de gamla västerländska kvarteren  
i Teheran går det bra att vara homosexuell.  
Om du inte råkar ut för en moralpolis så klart,  
men det kan ju hända i Sverige också. Jag vill inte 
 förringa farorna, men bilden är onyanserad här,  
den som  presenteras i vissa sammanhang.”

”Det har inte framkommit något under vår resa 
som tyder på att nämndens uppfattning om de 
 homosexuellas situation är felaktig. Så länge man 
låter sin sexuella läggning vara en privatsak löper 
man sålunda inte några risker. Skäl att tillämpa 
en mer generös praxis i dessa hänseenden föreligger 
därmed inte.” 
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den begärande den som önskar vara begärlig

amradnuma

”Artonhundratalets distinktioner av kvinna, amrad, 
amradnuma och man innebar att genusskillnader inte 
lästes utifrån en sexualitetsschablon, och att sexuali-
teten inte lästes genom en genusschablon. I synnerhet 
var genus inte motsats par av manligt–kvinnligt 
som vi nu tar för givet. Vuxen manlighet var inte 
enbart, eller ens i första hand, en avståndsmarkering 
från kvinnligheten utan från ynglingaskapet, från 
”amradhet”. Även om att vara kvinna och att vara 
amrad båda var positioner som avgränsade manlighet 
fanns där en innebörd av lägre status associerad med 
kvinna som inte hör till amrad. Att vara amrad var 
trots allt ett passerstadium i livet: en amrad växte upp 
för att bli man. Amradnuma var däremot en högt 
föraktad, lågkastig figur. Till skillnad från kvinnan 
som inte kunde bli man, vägrade amradnuma att bli 
man och hotade genom denna vägran manligheten och 
framvisade maskulinitetens bräcklighet, den ständigt 
närvarande möjligheten av vuxen manlighets förfal-
lande i det ickemanliga tillståndet. Kvinnlighet och 
amradnuma-het var åtskilda lågstatuspositioner.” 

femininiteten





”De iranska tidningarna anses rörande brott allmänt 
endast rapportera sådant som de statliga myndig-
heterna önskar publicerat – androm till varnagel. 
Har något rörande brott och straff  rapporterats 
i tidningarna kan man därför utgå från att 
 rapporteringen är korrekt. Sensationsjournalistik  
i den mening vi är vana vid i väst saknas alltså i  
dessa fall. Att beviskraven varierar, beroende på 
brott, är ett faktum, men det finns inget som direkt 
pekar på att man skulle döma en person för ett 

annat brott när man i själva verket menar sodomi, 
endast för att bevis kraven skulle vara lägre eller 
för att  undslippa negativa reaktioner i utländsk, 
 enkannerligen västerländsk press.”



”Där finns en villkorad tillåtelse av erotiskt spel eller 
till och med våldtäkt som utövande av manlig makt. 
Låtsas du att det är ett skämt eller en förolämpning 
klarar du dig. Men kallar du det sann kärlek eller 
 uppriktigt eller verkligt sexuellt begär får du problem. 
Om du överskrider traditionella sexuella regler och 
inte kan bevisa att ditt högsta begär är att dominera 
en kvinna är du misstänkt. Om du handlar utifrån 
 passionerad lust och förnekar den är du tryggare än 
om du hävdar uppriktig kärlek.”

The Guardians

Unspeakable Love



”Ända sedan tidig barndom har hon varit trans-
sexuell. Hon har svårt att förhålla sig till begreppet 
homosexuell och vill istället beskriva det som att hon 
alltid har känt sig som en man i en kvinnlig kropp. 
Hon har i många år varit döds hotad, trakasserad  
och förföljd och i omgångar blivit torterad pga att hon 
är transsexuell. Redan i tidiga barndomen hotades 
och trakasserades hon av sina syskon pga av att hennes 
beteende var mer likt en pojkes än en flickas beteende. 
Övergripande är att hon är känslomässigt präglad 
av en manlig  identitet. Den är av så allvarlig och 
djupgående karaktär i hennes personlighet att det 
finns anledning att beskriva det som en könsidentitets-
störning. Självmordsrisken är mycket stor och viktigt 
att notera är att hon lever under asyl med de starka 
känslor av hopplöshet det innebär. I en övermäktig 
stressituation kan hon se självmord som enda lösning 
på ett långvarigt lidande.”



”Diskussionen [om transsexualism] är fundamen-
talt separerad från en diskussion angående homo-
sexuella. Absolut inte relaterad. Homosexuella gör 
något  onaturligt och emot religionen. Det är tydligt 
 konstaterat i islamisk lag att sådant beteende inte är 
tillåtet eftersom det stör den sociala ordningen.”

Be like others



”Transsexuella är inte homosexuella. Till skillnad 
från homosexuella lider de av en separation av  
kropp och själ där de upplever att deras kroppar inte 
tillhör dem. Men i Europa kan de ha ett fritt liv.  
De är inte under samma press att byta sitt kön.  
I Iran lider transsexuella av bristande medvetenhet, 
inom de egna familjerna och i samhället i stort.  
Det ökar det psykologiska trycket och bidrar till  
det höga antalet operationer här.”
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”Alla låtsades som att det inte fanns. Strategin att 
inte tala om det och därmed heller inte erkänna det 
 innebär att man inte behöver agera. Det är precis  
som när en familj förlorar sin heder på grund av 
att dottern haft en kärleksrelation; det är först när 
omgivningen vet som familjen får anledning att  
agera utifrån våra kulturella regler och normer.  
Därför att vi lever för omgivningen mer än vi lever 
för oss själva. Då blir omgivningens press hög. Vissa 
kan inte stå emot utan agerar genom att döda flickan. 
Jag säger inte att man dödar homosexuella män  
när det kommer till allmänhetens kännedom, men  
det är då man måste agera på ett eller annat sätt.”
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