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Abstract
The purpose of this study is to analyze whether heteronormativity conditions human rights for LGBT
persons in Burma, and how “normalization processes” affect and control whose lives, according to
Judith Butlers theories, possesses human value. This is done through interpreting the framework of
theories by Butler with methods of idea analysis and empirical interviews and research from Burma.
Specially highlighted is how the compelling heteronormative social structure affects LGBT persons
in Burma, and how the system, according to Butler, is based on the notion that bodies that are
“abnormal” are not recognized, and therefore seen as less human and less worthy of human rights.
The thesis critically reflects on how Butlers more theoretical reasoning is challenged by the research
material. The three research questions are interrelated, in such a way that they all explore how we
can understand the human rights situation in Burma for persons that identify as LGBT, based on
Butler and queer theory´s criticism of heteronormativity. The conclusion shows that widespread
homo- and transphobia, laws about illegality, the police as frequent perpetrators of violence,
(especially against transgender women and gay men) and lack of judicial authority to turn to, makes
LGBT people into "anti-citizens" that are reduced to a body without "the right to have rights".
Butler's theories have considerable relevance for the context, in her analyzes of who are recognized
as human and what the consequences are for human dignity to be outside the heteronormative
system. However, they are lacking both legal perspective and problematization of the patriarchal
power system, perspectives which has a decisive impact on LGBT persons in Burma.
Keywords: Heteronormativity, Judith Butler, Burma, Myanmar, Human Rights, Gender, Humanity
Syftet med studien är att analysera huruvida heteronormativitet villkorar hbtq-personers mänskliga
rättigheter i Burma, samt hur ”normaliseringsprocesser” påverkar och styr vems liv som, enligt
Butlers teorier, har mänskligt värde. Studien genomförs genom att med innehållslig idéanalys tolka
ett teoretiskt ramverk av Judith Butler texter, samt med empiriska intervjuer och forskning från
Burma. Speciellt framhävs hur den tvingande sociala strukturen påverkar situationen för hbtqpersoner i Burma, och hur det heteronormativa systemet, enligt Butler, bygger på att kroppar som är
"onormala" och obegripliga inte erkänns och därmed ses som mindre mänskliga och mindre värdiga
mänskliga rättigheter. Studien reflekterar kritiskt över hur Butlers mer teoretiska resonemang utmanas av resultatet från undersökningsmaterialet. De tre forskarfrågorna kan förstås som inbördes beroende av varandra på så sätt att de tillsammans utforskar hur vi kan förstå Butler och qeerteorins kritik
av heteronormativet, utifrån situationen för hbtq-personer i Burma. Resultatet visar att en utbredd
homo- och transfobi, lagar om illegalitet, polisen som frekventa förövare särskilt mot trangenderkvinnor och gay-män, och utan rättsinstans att vända sig till, gör hbtq-personer till “anti-medborg-

are” som kan reduceras till en kropp utan “rätten att ha rättigheter”. Butlers teorier har god bäring i
analyserna om vem som erkänns som mänsklig, och vilka konsekvenser det får för människovärdet
att vara utanför systemet, men saknar däremot rättsperspektivet och problematiserandet av det
patriarkala maktsystemet, vilka har avgörande inverkan på livssituationen för hbtq-personer i Burma.
Nyckelord: heteronormativitet, Judith Butler, Burma, Myanmar, mänskliga rättigheter, genus,
mänsklighet
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Akronym-lista
CSO

Civil society organizations

CRB

Colors Rainbow

EQMM

Equality Myanmar

HBT

Homosexuella, bisexuella och transpersoner

HBTQ

Homo- och bisexuella, transpersoner och queers.

IDAHO

Internationella dagen mot homofobi och transfobi

INGO

International Non govermental organizations

LGBT

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

LGBTI

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex

MR

Mänskliga rättigheter

NE

Nationalencyklopedin

NGO

Non govermental organizations

NLD

National League for Democracy, Aung Saan Suu Kyi´s parti som vann valet 2015.

OHCHR Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
SOGI

Sexual Orientation and Gender Identity

Ui

Utrikespolitiska Institutet

UNHRC FN:s råd för mänskliga rättigheter
FN- traktat
CAT

Konventionen mot tortyr

ICC

Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen

CEDAW Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor
CRC

Konventionen om barnets rättigheter

CRPD

Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder

ICESCR

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

ICCPR

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

ICED

Konventionen mot påtvingade försvinnanden

ICERD

Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering

UDHR

FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna
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1 Inledning
Kan vi förvänta oss att mänskliga rättigheter ska respekteras när lagar förbjuder avvikelser från
heteronormativet och när människor värderas efter kön, genus och sexualitet? När lagfästa normer
möjliggör och erkänner vissas liv, gör dem levbara och begripliga, men samtidigt utestänger andras
liv. Funderingar som dessa har funnits med mig under de senaste åren då jag följt utvecklingen i
Burma-/Myanmar (hädanefter Burma).1 Landet har en påfallande sträng heteronormativ samhällsstruktur, där genusordningen sällan ifrågasätts och där inhemska lagar kriminaliserar homosexualitet
och andra genusuttryck än man och kvinna. Detta skapar fritt spelrum för fördomar, diskriminering
och maktmissbruk. Det växande antalet civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter i Burma spelar en viktig roll för de förändringsstrategier som behövs för att förverkliga
ett framtida demokratiskt Burma, där rättigheter ska gälla alla oavsett genus, kön och sexualitet.
Judith Butler är ständigt aktuell som politisk filosof. Hon är en nyckelperson inom genusforskning och queerteori och har haft ett avgörande inflytande över feministisk politik och teoribildning. Inom queerteorin är hennes teorier om hur både kön och genus socialt konstrueras ett
fundament.2 Kritiken av heteronormativiteten är queerteorin mest centrala teoretiska ansats.3
I Burma är heteronormativitet både tradition, norm och lag. Är utmaningen av dessa heteronormativa föreställningar ett villkor för att mänskliga rättigheters grundbult “allas lika värde” ska
kunna implementeras, och kan Judith Butlers teorier i så fall ha någon betydelse för denna utmaning?

1.1 Butler, Burma och studiens problemformulering
Då Burma på senare år påbörjat en snårig väg från diktatur mot demokrati, är ett problem i den internationella debatten hur det ser ut med mänskliga rättigheter i Burmas rådande samhällsklimat. Under
mitt arbete med genusfrågor i Burma, har jag erfarit att genus så gott som alltid uppfattas och används synonymt med kvinnor. Väldigt lite energi läggs på att ifrågasätta heteronormativitetens makt,
liksom konsekvenserna som denna maktutövning får för efterlevnaden av mänskliga rättigheter.
Centralt i Butlers tänkande är frågan om vem som räknas in i det mänskliga, och följaktligen
vem som berättigas mänskliga rättigheter. Huruvida heteronormativiteten villkorar mänskliga rättigheter och hbtq-personers rättigheter i Burma, är kärnan i den forskningsproblematik som jag har för

1

1989 bytte militärjuntan namnet Burma till Myanmar, men båda namnen används.
Utan något politiskt ställningstagande används i studien namnet Burma, då det är den vanligaste benämningen på landet
både i Sverige och i engelsktalande länder.
2
Queerteori ifrågasätter heteronormen och är en samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats för att
analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade”. Källa: NE
3
Rosenberg, Tiina: Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, 2002, s 100
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avsikt att undersöka i denna studie.4 Jag har för detta syfte intervjuat människor som lever utanför
den heteronormativa ordningen i Burma, och valet att göra det där har flera skäl. Burma befinner sig
sedan några år i en, så kallad freds- och demokratiprocess. Processen är både ifrågasatt och mycket
bräcklig, men sedan landet i femtio år varit en hård diktatur, har reformerna trots allt fört med sig ett
öppnare samhälle för en stor del av befolkningen och en något ökad medvetenhet om mänskliga
rättigheter kan nu skönjas, trots att många fortfarande är okunniga om innebörden. Restriktioner för
de som kämpar för mänskliga rättigheter i allmänhet, och för hbtq-rättigheter i synnerhet, har på
senare år lättat och både antalet inhemska och internationella organisationer i landet växer i snabb
takt. Trots att Burma sedan 2016 har en världskänd nobelpristagare5, och demokratiaktivist som
regeringschef, har de fortfarande bara ratifierat tre av FN:s kärnkonventioner. Att heteronormativiteten också är lagstadgad, gör Butlers teorier om tvingande genusnormer och vem som räknas in i
det mänskliga, särskilt intressant att analysera tillsammans med ett empiriskt material från Burma.6

1.2 Syfte och frågeställningar
Under föregående rubrik har jag beskrivit min övergripande problemformulering. Syftet med studien
är sålunda att, genom att tolka utvalda texter av Judith Butlers samt med eget empiriskt material och
rapporter från Burma, analysera huruvida heteronormativitet villkorar hbtq-personers mänskliga
rättigheter i Burma, samt hur normaliseringsprocesser påverkar och styr vems liv som, enligt Butlers
teorier, har mänskligt värde. Mina forskningsfrågor är tre till antalet och inbördes relaterade:
1. Hur kan vi förstå situationen för hbtq-personer i Burma utifrån Judith Butler och queerteorins
kritik av heteronormativet?
2. Hur kan Butlers syn på vad som utgör erkännande, mänskligt värde och vems liv som räknas
som ett liv, tolkas i perspektivet av mänskliga rättigheter för hbtq-gruppen i Burma.
3. Hur utmanas Butlers teoretiska resonemang och vilken bäring och förklaringsförmåga, och
eventuella möjligheter och begränsningar, kan vi se i Judith Butlers teorier om kön, genus
och sexualitet när det kommer till denna grupps rättigheter?
Dessa frågor ska således förstås som att de är inbördes relaterade och beroende av varandra. Fråga 1
handlar om en mer generell förståelse av situationen för hbtq-personer i Burma utifrån Butler och
queerteorins syn på en tvingande heteronormativ samhällsstruktur och dess påverkan på de människor som inte kan inordna sig i systemet. För att analysera och besvara denna fråga behöver jag
undersöka fråga 2, om Butlers syn på vad som utgör erkännande, mänskligt värde och vems liv som
räknas som ett liv, då det är vad Butler ständigt återkommer till och som hänger samman med för-

4

Hbtq står för homo-, bi-, transsexuella och queer. I Burma används antingen engelskans LGBT- lesbian, gay, bi-, and
transexual eller burmesiska begrepp.
5
Aung San Suu Kyi fick Nobels Fredspris år 1991. Hon kunde själv inte ta emot priset, då hon satt i husarrest i Burma.
6
Sveriges Regering: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Myanmar 2015–2016.
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ståelsen för hbtq-personers livsvillkor. I studiens kritiska diskussion reflekterar jag kring hur Butlers
mer teoretiska resonemang utmanas av mitt undersökningsmaterial. Att kunskap är både rumsligt och
tidsmässigt förankrad och människor alltid situerade, behöver naturligtvis beaktas, men för att kunna
föra en kritisk diskussion vill jag också utforska fråga 3, om vilken bäring, förklaringsförmåga, möjligheter eller begränsningar Butlers argument har i kontexten heteronormativitet och mänskliga
rättigheter för hbtq-personers i Burma. Jag är inte ute efter att fastställa huruvida Butler har rätt eller
fel i sina analyser, utan snarare undersöka om det finns aspekter som stämmer väl i den här kontexten, liksom om andra saknas.

1.3 Centrala begrepp och definitioner
För att tydliggöra hur begreppen i studien kommer att användas för diskussioner och analys av problemställningen, redogörs här både för den generella definitionen, samt hur jag avser att använda
dem i denna studie. Ett centralt begrepp är norm, som kan tolkas och värderas på många sätt, vilket
ofta föranlett debatt. På latin betyder noʹrma rättesnöre eller regel. Det finns bl.a. moraliska, rättsliga,
ekonomiska, estetiska, tekniska normer, och normer är oftast intimt förbundna med sociala värden
som värderas högt av samhällsgruppen som bejakar dem. Alla påverkas av normer, oavsett om man
följer dem eller inte. Jag kommer att använda ordet norm i betydelsen den praxis eller ”normala”
eller godtagna beteendet i sociala grupper eller samhällen och det ideal som personer förväntas anpassa sig till.7 Liksom Nationalencyklopedin (NE) avser jag med heteronorm, den norm som säger
att heterosexualitet är det normala och förväntade i ett samhälle. Därmed blir varje annan sexuell
läggning betraktad som onormal.8 Ett heteronormativt samhälle grundas i en föreställning om binaritet - att det endast finns två kön; kvinna och man, och har i hela sin struktur heterosexualitet som
norm och som upprätthålls som något homogent, allomfattande och naturligt.9 Begreppet normaliseringsprocess används oftast för att beskriva hur något återgår till ett normalt tillstånd, men också
för att beskriva hur gränserna flyttas mot att det som förut inte vore möjligt börjar upplevas normalt.
I Butlers språkbruk handlar normaliseringsprocess om de normer som bestämmer vad som utgör
mänskligt värde och vems liv som räknas som ett liv.
Begreppet kön kan brytas ned i biologiskt kön som avgör hur den fysiska kroppen ser ut, juridiskt kön som är det folkbokförda könet, könsidentitet avser det självupplevda könet och könsuttryck
avser hur en person uttrycker sitt kön. Genus är ett annat ord för människors sociala kön. Vanligt är
att säga att genus konstrueras, alltså skapas, i betydelsen något som inte är medfött, utan som vi lärt
oss. Nationella sekretariatet för genusforskning skriver att “särskiljning mellan socialt och kulturellt
konstruerat kön, och den biologiska könstillhörigheten, idag allt oftare ifrågasätts av så väl genus-

7

Nationalencyklopedin (NE), sökord: norm + Nationella Sekretariatet för Genusforskning, ordlista; norm.
NE: sökord: heteronorm
9
Nationella Sekretariatet för Genusforskning, ordlista; heteronormativ.
8
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forskare som aktivister, med hänvisning till att även den biologiska och juridiska könstillhörigheten
formas socialt och kulturellt”.10 I studien utgår jag från denna hållning. Qeer är ett begrepp med flera
betydelser. Det står numera för ett ifrågasättande av heteronormen, men betyder egentligen konstig
eller excentrisk, och användes tidigare som ett skällsord mot hbtq-personer. Queer kan röra både
sexuell läggning, könsidentitet, önskan att inkludera alla kön och sexualiteter i sin identitet eller att
inte behöva definiera sig alls. Många menar dock att qeer inte betecknar en identitet, utan ett kritiskt
förhållningssätt till det normativa. Queerteori utgår från att kvinna/man bör betraktas som sociala
konstruktioner, och ifrågasätter sexuell identitet som en personlig egenskap.11 Transgenderism
handlar om genusidentitet och uttryck, snarare än om sexualitet, vilket innebär att transpersoner kan
vara homosexuella, bisexuella eller heterosexuella.12 Hbtq/Hbt är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Att lägga in sexualitet
och könsidentitet i samma begrepp har rönt en del kritik.13 Jag kommer genomgående använda beteckningen hbtq, som numera är vanligast, och avser med hbtq-personer: homosexuella, bisexuella,
trans- och queerpersoner. Ordet queer används dock inte av mina respondenter som identitetsform.
I Burma används oftast LGBT, och i engelskspråkiga förkortningarna finns l:et alltid med eftersom
g:et som står för gay i stort är synonymt med homosexuella män. Det finns även inhemska beteckningar för köns- och genusuttryck. De flesta i Burma har aldrig själv kategoriserat sig utanför man
och kvinna, eftersom de som känner sig utanför heteronormativet oftast håller detta hemligt.

1.4 Teoretiska perspektiv och metodologiskt angrepp
Studiens teoretiska perspektiv återspeglar ett queerteoretisk och poststrukturalistisk förhållningssätt.14 Navet i studien är kritiken av heteronormativet, som är en av queerteorins viktigaste ansatser
och kopplat till queerteorins syn på normer och normalitet, på genus, kön, sexualitet och identiteter.
Studiens teori bygger på ett urval av Judith Butlers texter som jag valt med syftet att tolka och förstå
Butlers tankar och argument, för att genom dessa analysera kontexten Burma utifrån ett perspektiv
av mänskliga rättigheter för hbtq-personer. Jag kommer att undersöka hur hbtq-gruppens mänskliga
rättigheter villkoras av att de har en genderidentitet och/eller en sexuell läggning som varken socialt
eller lagligt accepteras. Butler är ett självklart teorival då hennes nyckelteser koncentreras till hur
både kön och genus ”görs”, dvs. skapas genom performativa upprepningar och hur heteronormativiteten, eller med Butlers egen terminologi ”den heterosexuella matrisen”, villkorar vilka kroppar som
är begripliga och därmed erkänns, respektive vilka som förvägras erkännande. Om en person görs
ogjord genom att förvägras erkännande, då blir erkännande ett maktcentrum genom vilket det

10
11
12
13
14

Nationella Sekretariatet för Genusforskning, ordlista; genus.
ibid, ordlista; queer/queerteori. Se även NE: sökord queer/queerteori
Sida: Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender persons. s 8
Nationella Sekretariatet för Genusforskning, ordlista; hbtq/hbt.
Rosenberg: 2002, s 21
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mänskliga skapas och särskiljs, enligt Butlers resonemang. Normerna skapar därmed en skillnad
mellan det mänskliga och det mindre mänskliga. Jag kommer i studien uppehålla mig en hel del vid,
den i Butlers hela författarskap, så centrala frågan om vem som utifrån normhegemoniska kriterier
har be-gripliga kroppar, och därmed erkänns och räknas in i det mänskliga, och följaktligen berättigas mänskliga rättigheter. Butler är därför en självskriven teoretiker för min problemformulering,
eftersom vem som tillerkänns rättigheter och vem som inte gör det, är en central fråga för syftet att
undersöka heteronormativitet i relation till hbtq-personers rättigheter i Burma, ett land som på så
många sätt är ett mikrokosmos av de mest angelägna frågorna om mänskliga rättigheter.
För att identifiera Butlers resonemang behöver jag ett metodologiskt angreppssätt som hjälper mig att operalisera mina teoretiska perspektiv. Jag kommer analysera studiens teori med en form
av textanalys som kallas innehållslig idéanalys, vilken har som syfte är att beskriva och tolka de idéer som texter ger uttryck åt, liksom kritiskt undersöka om idéinnehållet är godtagbart, d.v.s. har en
förklaringsförmåga.15 Ett av de grundläggande syftena med denna metod är att, som ett led i hållbarhetsprövningen av texternas argument, undersöka om dessa påståenden vid en empiriskt prövning
visar sig vara sanna eller falska, och vilken relevans de har i relation till en verklig kontext.16 Om
Butlers argument är “sanna eller falska” varken vill eller kan jag avgöra. De är filosofiska tankar och
teorier. Huruvida de har någon relevans eller förklaringspotential, ämnar jag däremot analysera. Mitt
perspektiv på hbtq-personers rättigheter, är snarare rättigheter utifrån bristen på erkännande, mänskligt värde och begriplighet med hänsyn till samhällets normsystem, än rättigheter ur ett rent juridiskt perspektiv, även om de lagar som gör dem ”illegitima” också diskuteras. Jag kommer att undersöka hur denna grupps genderidentitet eller sexuella läggning villkorar deras mänskliga rättigheter.
Eftersom jag med stöd av den metodologiska strukturen belyser en maktbestämd heteronormativitet i
det burmesiska samhället genom egna empiriska intervjuer, är idéanalys lämplig för textanalysen, då
sådana metoder har kopplingar till både maktfrågor och social praktik utanför texterna.17 Empirin består av semistrukturerade intervjuer som tillsammans med forskningsrapporter med fokus på hbtqpersoners rättigheter i Burma, utgör mitt huvudsakliga undersökningsmaterial. Detta, samt övrigt
material redogörs för i studiens kapitel 3.
Judith Butlers texter utgör således uppsatsens teori, och inte dess material. De texter som jag
främst kommer att använda mig av spänner över 14 år, 1990-2004, och ingår i volymerna Gender
Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) eller Undoing Gender (2004).
Butler slog igenom på bred front när Gender Trouble kom ut 1990.18 Först 2007 gavs den också ut i
svensk översättning, Genustrubbel- Feminism och identitetens subversion.19 Gender Trouble med15
16
17
18
19

Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Studentlitteratur, Lund, 2006. s 214
ibid, s 214
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Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, London/New York, 1990.
Butler, Judith. Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Daidalos, Göteborg, 2007.

10

förde ett paradigmskifte i feministisk teori och politik. Det politiska är ett genomgående tema och
boken blev banbrytande, men både rosad och kritiserad. Enligt Butler själv, var Gender Trouble´s
mer övergripande syfte att spåra hur “genusfabler etablerar och sprider den vilseledande benämningen “naturliga fakta”.20 Med naturliga fakta menar Butler den normhegemoni som etablerat dikotomin kvinna/man som det naturliga. För studiens forskningsproblematik har också Undoing Gender
en särställning.21 En svensk utgåva Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens kom ut 2006.22
Här fördjupar hon de diskussioner om mänskligt värde och vem som kvalificerar sig för ett levbart
liv som hon påbörjade redan i Gender Trouble. Genus ogjort har ett fokus på de sociala rörelser och
den aktivism som utgjorde den nya genuspolitiken som växte fram runt 2000-talets början.23 Butler
har framförallt anslutit sig till en tradition av kontinentaleuropeisk filosofi av poststrukturalism,
psykoanalys och feministisk teori och kanske är det främst Michel Foucault som fungerat som en
ständig samtalspartner för Butler. I Gender Trouble hade hon också Simone de Beauvoirs banbrytande feminism från Det andra könet (1949)24 och Monique Wittigs genuskritiska texter som utgångspunkt.25 Wittigs ”The Straight Mind” (1980) och Adrienne Richs ”Compulsory heterosexuality
and lesbian existence” (1983) är båda essäer som varit avgörande för Butlers tidiga teorier, särskilt
den om den heterosexuella matrisen.26 För sin teori om hur våra identiteter skapas, performativitetsteorin, har Butler språkfilosofen J.L. Austin som utgångspunkt, och som i How to do things with
words (1962) skriver att språk bör betraktas som ett görande som skapar vår bild av verkligheten.27
Poängen med innehållslig idéanalys är, förutom att klargöra textens innehåll och argument
och föreslå rimliga tolkningar, även att relatera innehållet till texter från annat material.28 I min teori
gör jag kopplingar till bl.a. Iris Marion Youngs teorier om hur förtryck är strukturellt och har sin
orsak i normer och sedvanor som inte ifrågasätts av samhället.29 I delkapitlet “Mänskligt värde och
villkor för rättigheter” utgår jag också från Hannah Arendts resonemang om ”superflousness” – överflödighet - och hur hon menar att de som blir överflödiga också mister rätten att ha rättigheter och
då förskjuts från det mänskliga.30 När jag skriver fram mitt teoretiska ramverk utifrån Butler tar jag
också hjälp av viss annan litteratur.31
20
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Studien utgår från att genusdiskriminering inte står för sig själv, utan interagerar med andra
sociala faktorer så som klass, etnicitet, religion och nationalism. Jag har ändå valt att inte ha en intersektionell ansats, vilket jag förklarar anledningen till i avgränsningar. Studien utgår också från att
kunskap är kontextuellt och kulturellt bunden och tenderar att spegla diskursivt dominerande normer,
liksom en marginalisering av det som faller utanför normen. Kunskapsteoretikern Donna Haraway
menar att kunskap alltid är beroende av den kontext den skapas i. Kunskap är alltså både rumsligt
och tidsmässigt förankrad och vi människor är alltid situerade. För att kvalificera kunskapen som
situerad poängterar Haraway att forskaren aktivt måste reflektera över vad som format kunskapsprocessen. Tankeprodukter är sålunda alltid formade av den plats och den tid de uppstått i, liksom av
den person som verbaliserar tankegångarna. Kunskap kan dock aldrig vara fullständig, utan vi behöver många berättelser som kan gå i dialog med varandra. Judith Butlers Gender Trouble är just
resultatet av en dialog med andra teoretikers tankegångar och bör därför förstås som kollektivt skapat, historiskt specifikt, och också färgat av vem som frågar, tolkar och skriver. En utmaning med
den typ av teoretiska byggen, är att inse att teorier alltid är försök att förstå det samhälle vi lever i,
och att kunna koppla dessa abstrakta texter till människors egna livssituationer.32

1.5 Avgränsningar
Ämnen som feminism, genusvetenskap, queerteori, heteronormativitet, normer och mänsklighet, liksom genus, kön och sexualitet och inte minst mänskliga rättigheter, är alla komplicerade och svåröverskådliga begrepp. Feministisk- och genusvetenskaplig teoribildning är ett gigantiskt ämne i sig.
Därtill kommer Burma, som är ett komplext land med otaliga problematiska frågor, och där anledningen till att människor inte åtnjuter sina mänskliga rättigheter kräver djupgående förklaringar. Med
det sagt, varken kan eller ämnar jag försöka redogöra för dessa områdes respektive komplexitet, utan
mitt syfte är att genom utvalda texter av Judith Butlers samt empiriskt material och rapporter, analysera huruvida heteronormativitet villkorar hbtq-personers mänskliga rättigheter i Burma, och hur
normaliseringsprocesser påverkar och styr vems liv som, enligt Butlers teorier, har mänskligt värde.
Butler rör sig i sitt författarskap fritt mellan feminism, queerteori, psykoanalys, universalism, etik
och mänsklighetens villkor, och på senare år även global politik och krig. Jag har därför gjort snäva
avgränsningar av hennes stora produktion utifrån mitt syfte och forskarfrågor. Fokus har lagts på
hennes queerteoretiska diskussioner om heteronormativitetens villkor och effekter, hennes nyckelteser kring genus, kön och kroppars begriplighet, normer och makt, samt hennes tänkande om det
mänskliga - vilkas liv som erkänns och räknas till liv och hur det relaterar till mänskliga rättigheter.
I de verk jag valt ut, avhandlar Butler även ämnen som jag inte går närmare in på, så som exempelvis
32
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psykoanalysen som hon lägger mycket kraft på. Ett annat sådant är inter- och transsexualism. Intersexuella är sällan inkluderade i Burmas hbtq-rörelsen och någon könskorrigering är inte möjlig där.33
Liksom feministisk teoribildning i stort, tas inte heller distinktioner mellan feminismer upp, så som
likhets och särartsfeminismer eller skillnader mellan radikalfeminism eller liberal- och socialfeminism. Trots att intersektionalitet är ett användbart begrepp, inte minst inom genusforskningen,
kommer jag inte att fördjupa mig i detta då det inte rymts inom studiens syfte, frågeställningar och
etiska ställningstagande. För många vore det otänkbart att studera heteronormativitet utan en intersektionell ansats, och jag är beredd att behöva försvara mitt val. Om studien vore större, skulle fler
perspektiv vara att föredra, då mönster kan förändras i olika skärningspunkter. Butler menar visserligen att komplexiteten hos genus kräver åtskilliga interdisciplinära och postdisciplinära diskurser,
men använder inte själv termen intersektionalitet.34

1.6 Tidigare forskning
Mycket akademisk forskning har de senaste decennierna gjorts inom genusvetenskap och feministisk
teori. Vanligt har också varit forskning om normkritik, liksom avhandlingar med heteronormativitet
som forskningsproblem. Åtskilliga avhandlingar har gjorts med Judith Butler som teoretiskt ramverk.
Det är inte märkligt då hon är central inom genus- och queerteori. Butlers teorier går också att använda i diverse olika forskningsdiscipliner, eftersom hennes filosofi spänner över ett stort område - alltid
politiskt och ofta kroppsligt. Hennes teorier om den heterosexuella matrisen och performativitet verkar vanligt att ta fasta på, och betydligt mer sällan är det hennes teorier om villkor för det mänskliga,
om sörjbara liv eller krigens villkor som utgör teori.
Det finns, som sagt, otaliga avhandlingar i skilda discipliner med Butler som teori, därför tar
jag endast upp ett par exempel. Queera livslopp -Att leva och åldras som hbtq-person i en heteronormativ värld (2016) av Anna Siverskog (Linköpings Universitet), tar utgångspunkt i äldre lhbtqpersoners livsberättelser och undersöker erfarenheter och betydelser av att leva och åldras som lesbisk, homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Siverskog menar att äldre lhbtq-personers erfarenheter förbises inom forskningen, då gerontologin ofta utgår från heteronormativa antaganden
samtidigt som lhbtq-forskningen sällan fokuserar på åldrande eller hög ålder. Avhandlingen bidrar
till en historieskrivning av lhbtq-historia i en svensk kontext och utgör en teoretisk brygga mellan
gerontologi, feministisk teori samt queerteori. I doktorsavhandlingen I en klass för sig (2008), har
Fanny Ambjörnssons ett teoretiskt poststrukturalistiskt perspektiv enligt vilket genus inte existerar
bortom de handlingar vi dagligen utför. Det finns alltså, likt Butlers övertygelse, inget biologiskt
eller naturligt kön som bestämmer våra identiteter som kvinnor och män. En annorlunda användning
är en CD-uppsats av Karin Olsson på Institutionen för Arkeologi och Antikens historia på Lunds
33
34
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universitet: En butlersk genusarkeologi – om att problematisera ett arkeologiskt material utifrån
Judith Butlers teorier (2006) som behandlar hur synen på genus och kön inom arkeologisk tolkning
kan vidgas med hjälp av Butlers teorier, och tolkar bronsålderns hällristningar och danska ekkistegravar på ett sätt “som går utanför en normativ syn på kön och sexualitet”. Några intressanta avhandlingar har publicerats med fokus på genus och identiteter utanför Sveriges gränser, varav en ny är:
Bröder emellan - Identitetsformering i det kolonialiserade Eritrea av Rahel Kuflu från Södertörns
Högskola i ämnet historia (2018). Den behandlar samspelet mellan koloniala och patriarkala strukturer, i relationer som bildas mellan afrikanska evangeliska reformister och svenska missionärer.
Eftersom heteronormativitet genomsyrar våra samhällen och dess följder skapar naturliga forskningsproblematiker kan heteronormativitet vara ämnet i diverse olika kontexter. En studie om heteronormativet är: Kamp om rummet – en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan är en avhandling
från Umeå Universitet av Susanne Lindström (2005) som baseras på intervjuer med bl.a. homo-och
bisexuella präster inom kyrkan, och tar upp frågor om kyrkans egna dokument angående kristendom
och “avvikande” beteende. En annan är“Vet ej” – en studie av heteronormativitet i arbetslivet av
Jenny Sahlström och Carina Bildt för Arbetslivsinstitutet (2006), som kartlägger hur olika personer
uppfattar arbetslivets heteronormativitet.
Jag har trots idogt letande, inte hittat någon forskning om Burmas heteronormativa samhällsstruktur utifrån perspektivet hbtq-personers perspektiv. Inte heller om detta normsystems påverkan
för deras möjligheter att åtnjuta mänskliga rättigheter, eller forskning med empiriska intervjuer tillsammans med Butlers teorier om tvingande binaritet i ett normhegemoniskt system som teoretiskt
perspektiv. Först de senaste åren har organisationer kunnat verka fritt och det finns nu en uppsjö
civilsamhällesorganisationer inriktade på genus, vilket i Burma ofta är synonymt med kvinnor. Beroende på ett halvt sekel av diktatur och censur, finns det endast en handfull organisationer som arbetar
med hbtq-frågor. Att bryta mot heteronormativet är långt ifrån socialt accepterat och homosexualitet
är fortfarande förbjudet i lag. Forskning om hbtq-personer är ännu ovanlig, och därför har jag i stor
utsträckning använt de få forskningsrapporter som publicerats som material i denna studie. De utgör
tillsammans med mina empiriska intervjuer undersökningsmaterialet. Dessa tas upp i kapitel 3 under
Material. Eftersom de utifrån min studie också är de mest intressanta av tidigare forskningar, nämner
jag dem också här: From Victims to Agents of Change - Lives and Voices of LGBT Individuals från
Equality Myanmar och Colors Rainbow och (2016) och FACING 377- Discrimination and Human
Rights Abuses Against Transgender, Gay and Bisexual Men in Myanmar av Colors Rainbow (2014).
En omfattande forskning om genusnormer i Burma är Raising the Curtain: Cultural Norms, Social
Practices and Gender Equality in Myanmar som Gender Equality Network (GEN) som släpptes
2015. Forskarna Davis Gilbert och Lynette Chua från Australian National University har skrivit
Sexual Orientation and Gender Identity Minorities in Transition:LGBT Rights and Activism in
Myanmar (2015). Med dessa rapporter har jag kunnat jämföra och verifiera både Butlers argument
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och mitt eget material. Forskningsstudierna kommer att beskrivas och hänvisas till mer utförligt i
kapitel 3,4 och 5. Lynette Chua har även skrivit Negotiating Social Norms and Relations in the
Micromobilization of Human Rights: The Case of Burmese Lesbian Activism (2016), som jag har
läst och haft nytta av, men använt mindre.
Ovan nämnda studier från Burma skiljer sig dock avsevärt mot denna studie, då jag förutom
att undersöka hur ett tvingande heteronormativt system påverkar hbtq-personers rättigheter, också
har ett fokus på Butlers syn om vem som blir begriplig inom denna normhegemoni och vad som
krävs för att erkännas som en person med ett liv värt att levas, och ställer detta i relation till allas lika
rättigheter och ett värdigt liv. En akademisk studie med detta perspektiv har inte skrivits, åtminstone
inte i Sverige eller Burma, vilket gör studien angeläget. Som forskningsproblem har detta stor samhällsrelevans, särskilt så som tidigare beskrivits, Burma på senare år har påbörjat stora reformer efter
femtio år av diktatur. Att tolka Butlers queerteorietiska texter tillsammans med ett empiriskt undersökningsmaterial från Burma, känns därför betydelsefullt. Min förhoppning är att studien kommer att
bidra med nya perspektiv och insikter till de många komplexa problem som berör implementeringen
av mänskliga rättigheter i många utvecklingsländer, men att den också bidrar till att driva samhällsdebatten och teoriutvecklingen framåt.

1.7 Disposition
Studiens inledningkapitel beskriver den övergripande problemformuleringen med en kort bakgrund
av de reformförändringar som skett i Burma efter över femtio år av diktatur. Syftesbeskrivningen går
ut på att tolka utvalda texter av Judith Butlers och med eget empiriskt material, tillsammans med
forskningsrapporter, analysera huruvida heteronormativitet villkorar hbtq-personers mänskliga rättigheter i Burma. Liksom hur normaliseringsprocesser påverkar och styr vems liv som, enligt Butlers
teorier, har mänskligt värde. De tre forskarfrågorna är inbördes beroende av varandra, på så sätt att
de tillsammans utforskar hur vi kan förstå Butler och qeerteorins kritik av heteronormativet utifrån
situationen för hbtq-personer i Burma. Mitt teoretiska ramverk består av valda texter ur Butlers stora
produktion, som ska analyseras och tolkas med en innehållslig idéanalys. De snäva avgränsningarna
som är gjorda utifrån syfte och forskarfrågor, diskuteras. I tidigare forskning konstaterar jag mängden av avhandlingar i skilda discipliner med Butler som teori, och tar endast upp ett par exempel.
Forskning om hbtq-personer i Burma är ännu ovanlig, ett fåtal studier är gjorda som också använts i
studien, dock skiljer sig denna studie avsevärt mot dessa till både syfte, teori och metod.
Kapitel 2 är studiens teorikapitel där jag skriver fram mitt teoretiska ramverk utifrån queerteorins och Butlers syn på normer och heteronormativitet, samt genus, kön, sexualitet och identiteter,
för att förstå Butler kritik av heteronormativet utifrån situationen för hbtq-personer i Burma. Centralt
är den “heterosexuella matrisen”, Butlers benämning på det hegemoniska system av tvingande heteronormativitet, och hur genus och kön “görs” genom performativa handlingar. Butler återvänder
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ständigt till frågan om mänskligt värde och villkor för liv. Hannah Arendts teorier om ”rätten till
rättigheter” och synen på mänskliga rättigheter som en paradox är relevanta i kontexten, särskilt
Arendts resonemang om hur de som blir överflödiga också mister rätten att ha rättigheter och då
förskjuts från det mänskliga. Jag ställer också frågan om det kanske är utopiskt att tro att universella
mänskliga rättigheter kan implementeras i en suverän stat.
Kapitel 3 behandlar metod och material utifrån studiens empiri och undersökningsmaterial.
Empirin består av semistrukturerade intervjuer som tillsammans med forskningsrapporter med fokus
på hbtq-personers rättigheter i Burma, utgör mitt huvudsakliga undersökningsmaterial. Det empiriska
materialet presenteras som en respondentpresentation. Här presenteras också övrigt material, samt
urvalsprocessen och forskningspraktiska och etiska spörsmål gällande empirin.
Avgörande för den heteronormativa maktordningen i Burma är begreppet hpon, som inledelsevis diskuteras i kapitel 4. Burmas ifrågasatta och mycket bräckliga freds- och demokrati-process
och hur militärens centrala roll i samhället har cementerat den heteronormativa och patriarkala
struktur som styr dagens Burma, diskuteras också. Utan fred ingen demokrati – och utan demokratiprocess kvarstår den heteronormativa bojan. Här kommer de empiriska materialet in som citat eller
tolk-ade berättelser. Mina respondenter har en genderidentitet och/eller en sexuell läggning som
varken socialt eller lagligt accepteras, och de delar alla erfarenheter av utanförskap och diskriminering. Inhemska lagar från kolonialtiden, polistrakasserier och ett korrupt rättsväsendet gör att lagstödet för hbtq-personer fortfarande är undermåligt, trots reformer och en nya öppenheten i samhället. Efter-levnaden av de få FN:s konventioner som Burma ratificerat är mycket dålig.
Kapitel 5 visar på den vikt som både Butler och många av de CSOs, som numera kan verka
öppet i Burma, lägger på aktivism. Restriktioner för de som kämpar för mänskliga rättigheter och för
hbtq-rättigheter i synnerhet, har på senare år lättat och både antalet inhemska och internationella organisationer i landet växer i snabb takt. Butler uppmanar förtryckta sociala grupper att gå samman och
engagera sig för att driva gemensamma intressen. En av respondenterna är nu öppen med sin transgenderidentitet och hbtq-aktivist på Color Rainbow, den ledande organisationen för hbtq-rättigheter.
Avslutningsvis diskuteras den transkriberade intervju som tydligt visar hur hbtq-rättigheter bortprioriteras av Aung San Suu Kyi´s regering och hur MR- och genusfrågor ses som separata frågor.
I kapitel 6 förs studiens kritiska diskussion (analys), och här reflekterar jag över hur Butlers
mer teoretiska resonemang utmanas av resultatet från undersökningsmaterialet. De tre frågeställningarna besvaras, inklusive vilken bäring och förklaringsförmåga, vilka möjligheter och begränsningar hennes teorier har visat sig ha i olika aspekter av den burmesiska kontexten. Resultatet av min
studie visar att en utbredd homo- och transfobi, lagar om illegalitet, polisen som frekventa förövare,
särskilt mot trangenderkvinnor och gay-män och ingen rättsinstans att vända sig till, gör hbtqpersoner till “anti-medborgare” som kan reduceras till en kropp utan “rätten att ha rättigheter”.
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2 Teori
Judith Butler talar om normers dubbla sanningar att hur vi behöver normer för att leva, men att normer också med tvång bestämmer över kroppsligt liv, så till den grad att det är oklart om livet ens är
värdefullt att levas om normativiteten trotsas. Detta diskuteras i följande teorikapitel, liksom queerteorin, vars nav består av problematiserandet av heteronormativitet. Centralt hos Butlers är “heterosexuella matrisen”, hennes benämning på ett hegemoniskt system av tvingande heteronormativitet,
och hur genus och kön “görs” genom performativa handlingar. Genom tvångsmässiga normaliseringsprocesser, där kriterier för vad som förstås som normalt bestäms, erkänns vi eller utesluts ur det
mänskliga. Avslutningsvis resoneras om mänskligt värde och villkor för rättigheter. Butler och
Hannah Arendt har mycket gemensamt, och Arendts teorier om ”rätten till rättigheter” och synen på
mänskliga rättigheter som en paradox är relevanta begrepp här. Är det kanske, som Arendt ansåg,
utopiskt att tro att universella mänskliga rättigheter kan implementeras i en suverän stat? Mänskliga
rättigheters fundament är allas lika värde och icke-diskriminering, men enligt Butler bestämmer den
hetero-sexuella matrisen, dvs. det tvingande heteronormativa systemet, vilka kroppar som erkänns
och räknas in i det mänskliga. De erkända kropparna tillerkänns rättigheter, de andra gör det inte.

2.1 Normer, heteronormativ och queerteori
Normer kan definieras som sociala regelsystem, men som oftast förblir osynliga tills dess att någon
bryter mot dem. Normativitet är maktsystemet som vidmakthåller och backar upp normer och som
kräver att vi följer de sociala regler som normerna utgör. Judith Butler använder ordet normativ i
flera betydelser, huvudsakligen “för att beskriva det vardagsvåld som utövas genom vissa genusideal” och ofta synonymt med “hänförande till de normer som styr genus”.35 För Butler är normer
varken regler eller lagar. Hon förtydligar normaliseringsprocesserna så här:
“En norm är inte samma sak som en regel, och den är inte samma sak som en lag. En norm verkar
inom sociala praktiker som den outtalade normaliseringsstandarden[...]Normer är kanske eller kanske
inte uttalade, och när de verkar som den normaliserande principen i sociala praktiker, förblir de
vanligen outtalade, svåra att uppfatta, och de syns tydligast och mest dramatiskt i effekterna de
skapar.”36

Att rymmas inom normen innebär enligt Butler, möjligheten att göra sig begriplig i sociala sammanhang. Att däremot avvika från normer gör att subjektet riskerar att uteslutas ur en gemenskap.37 Hon
återkommer ofta till vad som är socialt begripligt. ”Normen styr handlingens sociala begriplighet,
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men den är inte det samma som handlingen den styr”, förklarar hon.38 Butler understryker dock att
normer också bär på en dubbelhet, där de å ena sidan står för vägledning och de delade moraliska
värderingarna som utgör riktlinjer för våra handlingar, och å andra sidan står för tvångsmässiga
normaliseringsprocesser där vissa idéer och ideal skapat kriterier för vad som förstås som normalt,
så som exempelvis “normala kvinnor och män”. Normer styr på detta sätt vad som är begripliga liv.39
Denna paradox - att normerna verkar genom att med tvång bestämma över kroppsligt liv samtidigt
som de styr vad som är ett begripligt liv så till den grad att det är oklart om livet ens är värdefullt att
levas om normativiteten trotsas, är något som Butler ideligen kommer tillbaka till i tankarna om vad
som utgör mänskligt värde och vems liv som räknas som ett liv.40 Butler kan bli snårig när hon ventiler sina argument. Hon ställer oavbrutet frågor till texten, hon vänder och vrider på argumenten och
hon är inte alltid säker på vad hon tycker. I Genus Ogjort skriver hon så här om normer: ”Men saker
och ting är inte så enkla för mig”. Den dubbla sanningen är att vi behöver normer för att leva och för
att veta hur vi ska förändra vår sociala värld, men vi begränsas samtidigt av dem på sätt som kan
kränka oss och som vi av sociala skäl måste bekämpa, hävdar hon.41 Butler återkommer ofta till de
dubbla sanningarna om normer. De sociala normerna utgör vår existens, och vår förmåga att existera
som individer beror i grund och botten på dessa sociala normer. Butler, som skrivit en avhandling
om G.W.F Hegel, betonar att, enligt den hegelianska traditionen är begär och erkännande sammankopplade så, att det bara är genom att uppleva erkännande som vi konstitueras som socialt livskraftiga varelser.42 Trots att social tillhörigheten ofta är centralt för människor, betonar hon att utanförskap ändå kan vara att föredra framför en känsla av begriplighet grundad på normer som inte går att
leva med. Begreppen som erkänner oss som mänskliga är dock föränderliga, och socialt artikulerade.
Normerna skapar alltså en skillnad mellan det mänskliga och det mindre mänskliga. Vissa människor
erkänns inte alls som människor. Om en person görs ”ogjord” genom att förvägras erkännande, då
blir erkännande ett maktcentrum genom vilket det mänskliga skapas och särskiljs. Inom och i enlighet med rådande normer skapas alltså begripligheten, som en konsekvens av erkännandet.43
Detta är vad som händer hbtq-personer i normhegemonins Burma, vilket blir tydligt i kapitel fyra.
Heteronormativitet, som genomsyrar de allra flesta samhällen, fungerar genom att definiera och
utestänga det onormala och därmed ges status som norm. “[D]en heterosexuella normen lever genom
att framstå som naturlig och vanlig. Därmed framstår den som önskvärd medan homosexualiteten
blir problematisk, något som ständigt måste förklaras”, hävdar Tiina Rosenberg i Queerfeministisk
Agenda.. Även rättsliga normer styrs av heteronormativitet, exempelvis att äktenskapet ger släkt38
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band, vem som ärver vem etcetera. Heteronormativitet kan beskrivas som alla de handlingar och
relationer mellan människor, strukturer, institutioner och lagar i samhället som får heterosexualiteten
att framstå som det naturliga, ideala och normala sättet att leva på. Heteronormen grundas på en binär könsuppfattning där människor antingen är kvinna eller man, flicka eller pojke. Allt som faller utanför stämplas som avvikande. Att bryta mot heteronormen resulterar oftast i repressalier i form av
diskriminering, marginalisering, osynliggörande, stereotypisering och våld. I vissa länder förekommer fängelsestraff och till och med dödsstraff. Förenklat, är heteronormativitetens två principer
– exkludering och inkludering. Exkluderingen sker via uteslutningar av de som avviker från normativet, genom uppdelningen i det dikotoma tänkandet ”vi-dem”, och som innebär en hierarkisering där
den ene privilegieras på bekostnad av den andre. Detta legitimeras av att dikotomierna presenteras
som naturliga, och med ojämlikhet och sociala orättvisor som konsekvens. Inkluderingen i normen
kan innebära att tidigare uteslutna grupper genom assimilering ska ansluta sig till den dominerande
kulturen, vilka innehar privilegiet att presentera sina normer som universella och neutrala i förhållande till kön, sexualitet, ras eller etnicitet och klass.44 De två kategorierna definieras av varandra i så
motto att den ”normala” identiteten heterosexualitet, förutsätter och kräver en motsats. Paradoxalt
nog bekräftar därför homosexualitet heteronormativiteten, därför att den förutsätter heterosexualitet
som sin motsats, menar Rosenberg.45
I förordet till Gender Trouble skriver Butler att det övergripande syftet med boken var “att
spåra hur genusfabler etablerar och sprider den vilseledande benämningen “naturliga fakta”. Detta
kan tolkas som att Butler med naturliga fakta menar de “kunskaper” och den normhegemoni som
etablerat dikotomin kvinna/man samt sexualiteten emellan dem som det naturliga, normala och allomfattande. För att avslöja kategorierna kön, genus och begär som effekter av en specifik maktutövning krävs, enligt Butler, en kritisk undersökningsmetod. Hon använder en version av Michel
Foucaults genealogi, en metod som undersöker vilka politiska intressen som finns för att hålla fast
vid ursprungligheten i identitetskategorier. Butler menar att dessa kategorier i själva verket är
effekter av institutioner samt sedvanor och diskurser som i sin tur har en mängd “diffusa ursprung”.46
Foucault menar att diskurser, i betydelsen ”historiskt specifika och konkreta praktiker vilka producerar maktrelationer”, existerar inom institutioner och sociala grupper och att de alltid är kopplade
till specifika former av kunskap. Dessa ”kunskaper” skapas i den heteronormativa diskursen och
återfinns i de normer som producerar både ”normalitet” och heteronormalitet – den heterokulturella
dominansens ”bärande bjälkar.”47 Som en kritik av feministiska teorier och rörelser som materialiserar och reproducerar kön som binär kategori och heterosexuell norm, härstammar begreppet
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heteronormativitet från queerteorin. Termen introducerades 1991 av Michael Warner,48 vars
“Introduction: Fear of a Queer Planet” tillsammans med Butlers Gender Trouble och Eve Kosofsky
Segwicks Epistemology of the Closet (båda 1990) ofta anses som startskottet för queerteorin.49
Den obligatoriska heterosexualiteten är en förtrycksform som laborerar på samtliga nivåer, både
offentliga och privata, menar Rosenberg. Eftersom begreppet heteronormativitet har en stark
koppling till tvång, och som i sin tur tyder på förtryck, är Iris Marion Youngs definition av förtryck
intressant som ett led i att granska heteronormativitet.50 Enligt Young är förtyck en följd av vardagliga och ”normala” föreställningar och beteendemönster. Orsaken ligger i normer och sedvanor som
inte ifrågasätts av samhället. Förtryck, hävdar Young, har en strukturell karaktär och drabbar specifika grupper på grund av föreställningar som ligger inbäddade i både traditioner och institutionaliserade regler. Dessa produceras och reproduceras systematiskt i samhällets ekonomiska, politiska
och kulturella institutioner som en del av kulturen. En positiv självdefinition till den egna gruppens
särart är, enligt Young, en väg till befrielse från förtryck.51

2.2 Butlers om heterosexuell matris och performativitet
Som framgått är kritiken av heteronormativet central för queerteorin, men till skillnad från många
queerteoretiker, använder Butler inte begreppet heteronormativitet. Hon har i stället skapat ett eget
begrepp – ”heterosexuell matris”, vars användning ligger mycket nära definitionen av heteronormativitet. Som Butler skulle uttrycka det – är det inom ramen för den heterosexuella matrisen - som vi
tolkar mänskliga kroppar. Enligt Butler, definierar vi mänskligheten utifrån genus/kön, eftersom det i
vår könade kultur är genus som gör kroppar mänskliga.52 Den heterosexuella matrisen reglerar att det
finns en koherens och kontinuitet mellan kön, genus och sexuellt beteende. Det är det som gör genus
begripligt.53 Så här beskriver hon själv sitt begrepp heterosexuell matris:
Jag använder genomgående termen heterosexuell matris i texten för att beteckna det raster av kulturell
begriplighet varmed kroppar, genus och begär neutraliseras. Jag stöder mig på Monique Wittigs begrepp “det heterosexuella kontraktet” och i lägre grad på Adrienne Richs begrepp “tvingande heterosexualitet” för att karakterisera en hegemonisk diskursiv/epistemologisk genusmodell som utgår från
att kroppars koherens och begriplighet med nödvändighet förutsätter ett stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt genus (med maskulinitet som uttryck för man och femininitet som uttryck för kvinna)
som definieras oppositionellt och hierarkiskt genom heterosexualitetens tvingande praxis.54

Butlers hegemoniska genusmodell avser sålunda det kulturella ”raster” genom vilket kroppar, kön
och begär (sexualitet) naturaliseras och görs begripliga. Matrisen är normerande och tvingande och
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förutsätter ett stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt genus. Man och kvinna ställs i motsats till
varandra och förväntas både kroppsligt och beteendemässigt uttrycka sig maskulint, respektive feminint med åtrå och begär till varandra. Genom detta heterosexuella begär blir en person förståelig som
”kvinna” eller ”man”. Personer som utifrån sin kropp beter sig fel, exempelvis en feminin man, en
maskulin kvinna eller någon som har begär till en person av samma kön, blir i denna binära uppfattning av kön och sexualitet, obegriplig och tolkas därför som onormal. Butler argumenterar för att det
är heterosexuell normativitet som skapar och befäster genus, och inte tvärtom.55 För Butler existerar
kategorierna man och kvinna sålunda enbart inom denna heterosexualiserade förståelseram, vilken är
något som hon både vill problematisera och dekonstruera med den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen innebär följaktligen att det finns en gyllene regel för genus: kvinnor och män
bör genast kännas igen och kunna särskiljas. För att vara begripliga kroppar ska de också kunna uppfattas som genuskorrekt heterosexuella. De “andra” måste därför sorteras bort och stötas ut som obegripliga. Butler argumenterar alltså för att den heterosexuella matrisen på detta sätt reglerar det
normsystem som bottnar i homofobi.56 Butler skriver att hon för sin genusmodell “stöder” sig på
Monique Wittig och på Adrienne Rich. Både Wittig och Rich hade tidigt idéer om att den obligatoriska heterosexuella relationen mellan ”kvinna” och ”man” inte var en ursprunglig naturlighet eller
ett fritt valt alternativ, utan en effekt av maktordningen och som resulterade i normativa praktiker.57
Dessa - queerteorins mest grundläggande tankegångar - har dock oftast tillskrivits Judith Butler.

2.2.1 Att göra genus
Om heteronormativitet är det första ledordet inom queerteorin, kan performativitet sägas vara det andra. För Butlers teorier är detta helt centralt. Performativitet är från början ett ord från språkvetenskap som fokuserar på vad ett yttrande gör, snarare än vad det betyder. Begreppet bygger på en förståelse av språk och handlingar som ett görande som påverkar känslor, identiteter eller materiella förhållanden.58 Enligt Butler är genus en norm som vi tar för given och hela tiden bekräftar, men att den
bara är en illusion. Om vi däremot genomskådar den repetition vi ständigt utför kan vi forma våra
egna genus.59 Detta var även huvudsyftet för Butler med Genustrubbel - “att göra livet möjligt och
att ompröva det möjliga som sådant”.”60 Butlers tes, om att genus och kön skapas, att de är performativa, är däremot inga nya tankar, utan har inspirerats av både poststrukturalistiska tänkare och äldre
feministisk teoribildning.61 Simone de Beauvoir formulerade redan 1949 tesen “En föds inte till
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kvinna en blir det”.62 Butler hävdar att när Beauvoir påstår att genus konstrueras, finns det inget i
hennes framställning som faktiskt säger att den som blir en kvinna, nödvändigtvis är av kvinnligt
kön.63
Butler hämtade ursprungligen nyckeln till förståelsen av genusperformativitet från Jacques
Derrida64, men har språkfilosofen J.L. Austin som utgångspunkt i sin teori om hur våra identiteter
skapas. I How to do things with words, 1962, skriver Austin att språk bör betraktas som en aktiv
handling, ett görande som skapar vår bild av verkligheten.65 När ett barn föds och det meddelas att
barnet är en flicka, respektive pojke, är detta en aktiv handling som startar en rad psykologiska och
sociala processer och som bara är början på en lång rad med performativa handlingar i barnet och
sedermera den vuxna personens liv. Butler argumenterar för att det krävs en massa upprepningar för
att könsidentiteten ska göras.66 Så här sammanfattar hon argumenten för sin genusteori.
Att genusrealiteten skapas genom ständiga sociala iscensättningar innebär att idén om ett
essentiellt kön och en sann eller varaktig manlighet eller kvinnlighet också har bildats som inslag
i den strategi, som döljer den performativa karaktären hos genus och även de performativa
möjligheterna att mångfaldiga genusformerna ut över den maskulina dominansens och den
tvingande heterosexualitetens inskränkande karaktär.67

Med den performativa karaktären hos genus, syftar Butler i citatet på att genus alltid är en pågående
process, ett blivande som kräver upprepade handlingar, och som ger den dess legitimitet. Butler menar därför att vi aldrig riktigt kan vara genus, eftersom genus är en föreställning och inte ett faktum.68
”Det är genushandlingarna som skapar begreppet genus och utan dessa handlingar skulle det inte
finnas något genus över huvud taget”, hävdar hon. Genus är den konstruerade diskurs som en heteronormativ kultur kräver för sin överlevnad och som skapar ordning i samhället, skriver Butler.69 Som
argument mot idén om ett essentiellt kön skriver hon att genus är den “produktionsapparat varigenom könet överhuvud taget blir till”. Hon vänder sig mot att kön skulle vara något fördiskursivt,
något som föregår kulturen. Beteende och sexualitet, som sociala och kulturella konstruktioner, kan
därmed inte naturligt uppstå från könet, utan könet blir snarare en följd av dessa diskurser.70 Kroppen
är inte ett vara, utan en yta men som är politisk reglerad inom den heterosexuella matrisen - en praktik kännetecknad av genushierarki och tvingande heterosexualitet, poängterar hon.71.
Sammanfattningsvis anser alltså Butler att kön - den kroppsliga könsskillnaden - skapas kul62
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turellt, liksom genus - det sociala könet - och att det inte finns något fördiskursivt och naturligt ursprungligt kön som genus är kulturellt konstruerat utifrån. Kön är en illusion, enligt Butler. Det som
finns är genus, och genus skapas och omskapas hela tiden genom våra performativa handlingar.
Med ”de performativa möjligheterna att mångfaldiga genusformerna ut över den maskulina
dominansens och den tvingande heterosexualitetens”, menar Butler att genusförvandlingens möjligheter ligger i att upprepningen kan misslyckas. En slags deformering som blir en möjlighet till förändring. Detta avslöjar att en varaktig identitet är en politiskt svagt underbyggd konstruktion, poängterar hon.72 De performativa akterna kopieras eller imiteras olika varje gång, medvetet eller omedvetet, och dessa små eller stora förskjutningar, innebär en möjlighet till förändring. I en intervju
påstår Butler att många dessvärre har misstolkat performativitetsbegreppet som en idé där genus kan
väljas.73 Butler betonar att genus inte är ett fritt val utan att performativitet ofta handlar om en förtryckande och smärtsam upprepning av genusnormer. Det handlar inte om frihet, tvärtom är det
frågan om hur människan ska agera i en fälla som hon ofrivilligt hamnat i.74 “Faktum är att vi
regelmässigt straffar dem som inte lyckas manifestera sitt genus på det rätta sättet.”, skriver Butler.75
Ett annat centralt “Butlerskt” begrepp är subversivitet, som beskriver motståndshandlingar
mot stabila kön och genus. Det kan vara att parodiera heteronormativa ordningar och görs bland
annat av drag-kings/queens, transgenders, transvestiter och ”crossdressers”. I Genustrubbel diskuterar Butler “dragshow” som en metafor för att synliggöra normativiteten som en smärtsam ironi.76
Som en konsekvens av detta, kom Butlers genusteori under 90-talet till stor del att förknippas med
den subversiva parodin och genusimitationen. Hon har senare understrukit att hon genom exemplet
“drag”, avsåg att göra kopplingen mellan makt och genus tydligare genom att synliggöra normativiteten med den ironi som drag inrymmer.77 Kritiker har dock menat att dessa genusparodier bekräftar, snarare än ifrågasätter, det som drag önskar kritisera, medan Butler vidhåller att rätt gjorda
avslöjar de hur begreppen genus/kön faktiskt bara är en illusion.78
Judith Butlers tes är således, att våra subjekt konstitueras som effekter av de erfarenheter våra
upprepade handlingar skapar. Andra teoretiker, såsom Seyla Benhabib, menar istället, att vi är historiskt, socialt och kulturellt situerade subjekt med möjligheten att inom dessa ramar göra självständiga val.79 Eftersom kritiken mot den heterosexuella genusordningen är central i Butlers genus-teori
har hon ofta anklagats för att vara fientligt inställd till heterosexualiteten, vilket hon tillbakavisar.
”Det vore fel att säga att jag är emot den. Jag anser bara att heterosexualitet inte uteslutande tillhör
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heterosexuella. Dessutom är heterosexuell praktik inte detsamma som heterosexuella normer;
heterosexuell normativitet oroar mig, och det är den jag är kritisk mot”, skriver hon.80 I både Genus
ogjort och Genustrubbel understryker Butler att hon aldrig har upphört att vara feminist, men att hon
efterlyst bredare allianser.81 Butler har däremot riktat stark kritik mot feminismen och särskilt mot
dess sanningsanspråk om ursprungliga fördiskursiva kön. Hon menar att feminismen idealiserar
dikotomin man-kvinna, istället för att utmana hierarkin och uteslutningen av alla andra genusnormer,
vilket får homofobiska följder.82 Hennes mål, påstår hon, har varit att låta feminismen omformeras
på ett nytt, mer inkluderande och demokratiskt sätt, där det mänskliga på så sätt kunde utvidgas till
att omfatta flera än vad tidigare varit fallet.83
Butler skriver att hennes avsikt inte har varit att dra en ny gräns för vad som var genusacceptabelt, utan snarare att “vidga området för möjliga genusformer, utan att diktera vilka slags
möjligheter som borde förverkligas”.84 Trots denna avsikt svarar hon till viss del själv på ett problematiskt dilemma som queerteorin fått kritik för. I sitt syfte att problematisera och ifrågasätta det
normativa, och i synnerhet den normerande heterosexualiteten, riskerar queerteorin att förlora sin
legitimitet som akademisk teori, eftersom den tenderar att själv bli en normerande praktik. Samtidigt
som queerteorin anser att positionerna är flytande, identifierar den också nya genussubjekt. När dessa
då synliggörs och benämns på sätt som kan betraktas som att de spränger den binära hegemoniska
ordningen, finns risken att positionen också befästs och förklaras med referens till de stabila subjekten och den dominerande diskursen, vars gränser man vill upplösa och sudda ut. Det kan betyda
att de queera positionerna istället görs till normala, naturliga eller till och med ursprungliga.85 Även
Tiina Rosenberg är inne på samma spår av kritik när hon argumenterar för att Butler, med sitt syfte
att på sikt förändra de normer som begränsar definitioner av det ”mänskliga” till att omfatta tidigare
uteslutna grupper, paradoxalt nog agerar i en identitetspolitisk tradition, trots att det är just identitetspolitiken som hon vill ifrågasätta.86 Med tanke på den beroendeställning hetero- och homosexualitet
sägs baseras på, är det rimligt att fråga sig om den homosexuella identiteten verkligen skulle kunna
utmana den heteronormativa ordningen och bli en likvärdig kategori. En reflektion är att det helt
klart finns ett mått av utopism i Butlers projekt att upplösa kategorigränserna, men att hon ändå försöker utmana gränserna för dess existensmöjligheter, vilket legitimerar Genustrubbel som en seriös
ansträngning att hitta alternativa möjligheter innanför systemets ramar.
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2.3 Mänskligt värde och villkor för rättigheter
I tidigare avsnitt har jag beskrivit Butlers tes om att det endast är genom att införlivas i den diskursiva genusmodellen ”heterosexuella matrisen”, heteronormativet, som kroppar blir begripliga
enligt heteronormen. Kroppar som inte lyckas vara begripliga - de onormala, de ogjorde - erkänns
inte. De existerar endast utanför den sociala gemenskapen och förståelseramen och är, och förblir,
obegripliga och onormala. Den heterosexuella matrisen bestämmer vilka kroppar som erkänns och
vilka kroppar som räknas in i det mänskliga. De erkända och därmed begripliga kropparna tillerkänns rättigheter, de andra gör det inte.

2.3.1 Butler - om det mänskliga
Vad som utgör det mänskliga värdet och de nödvändiga och tillräckliga villkoren för liv - liksom
omvänt - vad som inte gör det, har varit en central diskussion för Judith Butler under lång tid. Dessa
tankar har också tagit en allt större plats i hennes tänkande och i senare böcker har Butler fördjupat
sina analyser av det mänskliga som hon påbörjade redan i Genustrubbel. Som också tidigare nämnts,
är den röda tråden i Butlers författarskap hennes försök att ringa in det möjligt mänskliga – vem som
får kalla sig och vara en människa. Detta är något som Rosenberg poängterar, och som jag verkligen
håller med henne om.87 I Genus ogjort skriver Butler: ”Jag vill börja, och sluta, med frågan om det
mänskliga, om vem som räknas in i det mänskliga, och med den närbesläktade frågan om vilkas liv
som räknas till liv, samt med en fråga som sysselsatt många av oss i åratal: vad skapar ett liv som går
att sörja?”88 En dela av citatet är med på försättsbladet till denna studie, men är värt att läsa en gång
till. Butlers ibland snåriga, men ofta lysande diskussioner om mänsklighetens villkor har hon alltså
med alltsedan Gender Trouble, där hon i samband med sin performativitetsteori uppehåller sig vid
temat om vilkas liv som räknas, vilka kroppar som är kulturellt begripliga och vilka kroppar som blir
obegripliga därför att de inte blir erkända. Här placerar sig transkroppar eller andra genusvarianter
som blir exkluderade och osynliggjorda, vilket nästan alltid är kopplat till diskriminering och inte
sällan till våld.89
I likhet med Foucault och Adrienne Rich betonar Butler att det alltid har använts våld för att
hålla den obligatoriska heterosexualiteten vid liv.90Butler framhäver att vi redan från början är etiskt
inblandad i andras liv och argumenterar för vikten att etablera en slags etisk grund för vårt handlade
och att här blir kritikens syfte att utvidga utrymmet för definitionen av det mänskliga.91 På senare år
har Butler rört sig bort från queerteorin, för att grundligare utforska frågorna om mänsklighet, etik
och världspolitik, men hon fortsätter att röra sig mellan det kroppsliga och det politiska.
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Bland senare verk märks Precarius Life: The Power of Mourning and Violence (2004) och
Frames of War: When is Life Grievable? (2009), där hon undersöker sätt att se på mänskligt liv och
vilkas liv som kvalificerar sig som sörjbara. Hon diskuterar hur vissa mänskliga liv framställs som
mindre än mänskliga, och hur detta blir avgörande för hur statligt våld rationaliseras och legitimeras.92 “Om vissa liv anses värda att leva, skydda och sörja och andra inte, så är detta sätt att differentiera liv, enligt min mening ödesdigert, och kräver en analys som kan ifrågasätta det ramverk
som tystar ner frågan om vem som räknas som en "Vem" - med andra ord, den påtvingade normen
som kringgärdar ett sörjbart liv”, skriver hon.93 Butler efterlyser ett globalt politiskt ansvar; ” Kanske
ett sådant ansvar bara kan förverkligas genom en kritisk reflektion över de exkluderande normer genom vilka erkännande skapas, ett erkännande där vi, som genom en kulturell reflex, sörjer vissas liv
men reagerar kyligt inför förlusten av andras”.94

2.3.2 Hannah Arendt – om ”right to have rights” och ”the paradox of
human rights”
Likt Butler har Hannah Arendt gjort skarpa, och ofta kontroversiella analyser av politiska händelser i
sin omvärld. Och likt Butler efterlyste hon ständigt ett kollektivt globalt politiskt ansvar för internationell rättvisa och ett förenande av ”dem och vi” i vår gemensamma mänsklighet. Butler har
också tolkat Arendt, vilket knyter än starkare band emellan dem, men många andra gemensamma
nämnare förenar de två. Tankar om politiskt delaktighet, allas lika värde och rätten till ett liv som
räknas, av-humanisering, kritik mot nationalstaten, medborgarskap, berövandet av grundläggande
rättigheter, och vårt människovärde som närhelst kan tas ifrån oss människor av “the rule of nobodies”, som Arendt valde att kalla den makt som gjorde människor överflödiga under andra världskriget.95 “The right to have rights”, rätten att ha rättigheter, handlar för Arendt främst om att tillhöra
en politisk gemenskap och därmed relatera till andra. Bara i en politisk gemenskap kan människan
tala och handla, hävdar hon. De som blir överflödiga mister också rätten att ha rättigheter, och när
denna fundamentala rättighet förloras förskjuts man från det mänskliga, menade hon. Centralt i
Arendts The Origins of Totalitarianism96 är ”superflousness” - överflödighet. I hennes tes om totalitarism lägger hon fokus på total dominans och avhumaniseringen av människor till att bli ett ting.97
Total dominans sker i tre godtyckliga men systematiska steg, varav det första innebär att mörda den
juridiska personen - beröva människor sina juridiska rättigheter. Det andra dödar den moraliska personen - underminerar det moraliska samvetet i människan. Det tredje och värsta steget - förstör alla
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spår av, vad Arendt anser vara mänsklighetens kärna; individualitet, oförutsägbarhet, pluralitet, frihetet, spontanitet och natalitet.98 Genom hela boken finns ett underliggande budskap om vårt politiska ansvar, om att ta hand om vår värld, och i slutet av boken uttrycker Arendt en oroande men realistisk tanke; "Totalitära lösningar kan mycket väl överleva totalitära regimers fall i form av starka
frestelser som kan uppkomma när den politiska, sociala, eller ekonomisk misären verkar omöjligt att
lindra på ett sätt som är värdig människan".99
Hannah Arendt ansåg att de universella mänskliga rättigheterna hade svikit de människor
som hade det allra största behovet av dem efter andra världskriget. Hon myntade då begreppet ”the
paradox of human rights” - mänskliga rättigheternas paradox100 som främst syftade på alla statslösa
flyktingar som kriget hade förorsakat, och som inte tillerkändes några rättigheter. Idén om universella mänskliga rättigheter är att den bör gälla för varje människa, oavsett medborgarskap, nationalitet eller någon annan grupptillhörighet. Arendt hävdade att dessa tankar var helt idealistiska. Eftersom det inte fanns någon annan än den suveräna staten som kunde implementera dessa mänskliga
rättigheter menar Arendt att det i praktiken då inte var någon skillnad mellan mänskliga rättigheter
och medborgerliga rättigheter. Som bevis mot existensen av universella mänskliga rättigheter hävdar
hon det faktum att dessa statslösa flyktingar som hade förlorat alla sina medborgerliga rättigheter,
inte kunde falla tillbaka på de rättigheter de var berättigade till, bara genom att vara ”människa”.
Innehållet i Arendts begrepp är precis lika aktuellt för miljoner av människor på flykt i världen idag,
och också för hbtq-personer i Burma, vars mänskliga rättigheter ständigt blir kränkta och där inga
FN-traktat ännu har gett dem sina rättigheter – varken universella eller nationella.101

2.3.3 Mänskliga rättigheters universalism
Mänskliga rättigheter framhävs oftast som universella, inbördes beroende av varandra och grundläggande för varje människa, oberoende av medborgarskap eller annan grupptillhörighet. Många
decennier efter Arendts kritik har strävan efter internationell rättvisa växt kraftigt, och internationella
mänskliga rättigheter erkänts av de allra flesta nationer i världen. Trots detta blir mänskliga rättigheter allvarligt kränkta varje dag. Det verkar finnas en diskrepans mellan att ha mänskliga rättigheter
och faktiskt åtnjuta dessa rättigheter. Är den moderna institution som FN är, och de mänskliga rättighetstraktat de statuerar, fortfarande bara en dröm av välmenande idealister, eller kan den faktiskt
fungera som ett konkret system för att skydda grundläggande rättigheter för alla människor? Det
finns naturligtvis många teorier om detta och många olika perspektiv på vad mänskliga rättigheter
innefattar och bör innefatta för att kunna kalla sig universella. Det finns också relevant kritik av de
universella mänskliga rättigheterna, och en av dessa kritiker är att de syftar till att främja mångfald
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men gör det under västerländsk flagg.102
För att mänskliga rättigheter ska kunna rättfärdigas, måste moraliska principer in i den politiska och juridiska sfären så att staten genom maktutövning inte ska kunna kränka människovärdet.103 Mänskliga rättigheter skall förstås som politisk moral och som sådan, vara öppen för olika
kontextuella tolkningar, utvärdering och kritik.104 Den politiska filosofen Jürgen Habermas menar att
mänskliga rättigheter har sin källa i det mänskliga värdet och att det därmed haft en central roll för
utvecklandet av moderna universella mänskliga rättigheter. Människovärdet är centralt i denna diskurs och något som alla kan komma överens om, det vill säga, något som har, eller har möjlighet att
få, en universell giltighet. Däremot kan varken politiken eller juridiken vara universellt gällande, då
dessa kräver institutioner som möjliggör deras verkställande och dessa institutioner har olika traditioner, prioriterar rättigheter olika och har olika värdegrunder, menar han.105 Den diskrepans som
redan finns mellan att ha mänskliga rättigheter och faktiskt åtnjuta dessa rättigheter återspeglar sig
även i Habermas rättfärdigande teori. Är den rationalistiska förståelsen av människan och moralen
rimlig? Risken är stor att den kantianska människovärdesprincipen kan komma att ifrågasättas. Vad
innefattar värdet? Vems moral åsyftas? Frågorna, liksom drömmen om allas lika värde lever vidare.
Kanske är det idealistisk, men vad skulle vi annars tro på och kämpa för.
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3 Metod och material
I kapitel ett under “Teoriperspektiv och metodologiska angrepp” diskuterar jag min teoretiska utgångspunkt, vilken är de Judith Butler-texter som jag valt att analysera. För att operalisera dessa
teoretiska perspektiv använder jag mig av innehållslig idéanalys, en textanalytisk metod som också
är lämplig ur aspekten maktfrågor och social praktik utanför texterna.106 I detta kapitel kommer
fokus i stället att läggas på den empiriska forskning som jag gjort från Burma och som, tillsammans
med forskningsrapporter, är det undersökningsmaterial som jag i relation till Butlers texter analyserar
för att besvara mina frågeställningar. Intervjumaterialet, beskrivs som en presentationer av respondenterna. Här redogörs också för urvalsprocessen, samt etiska och forskningspraktiska spörsmål.

3.1 Empirisk metod
Studien syftar till att undersöka en maktbestämd heteronormativitet i det burmesiska samhället, och
för detta syfte analysera, dels Judith Butlers teorier och argument, och dels empiriska intervjuer och
inhemsk forskning om hbtq-personers mänskliga rättigheter. Som framgått, har Judith Butler många
argument om vilka effekter heteronormativa hegemoniska samhällsbyggen kan få för människors
upplevelse av att inte erkännas och därmed vara “obegripliga, onormala och illegitima”. Med hjälp
av empirin kan jag undersöka hur hennes mer teoretiska resonemang utmanas av vad som framkommer i intervjumaterialet, och på så vis söka förstå situationen för hbtq-personer i Burma utifrån
Judith Butler och queerteorins kritik av heteronormativet. Empirin ger mig också information från
förstahandskällor, vilket är av stort värde då Burma är ett samhälle i snabb förändring och med stor
brist på information och forskning om hbtq-personers situation. Studien kommer inte ha ett särskilt
kapitel där de empiriska resultaten presenteras och analyseras. I stället kommer empirin att ligga med
i löptexten i kapitel 4 och 5, som citat, deskriptiva eller analyserande kommentarer och resonemang.
Citat från intervjuerna är återgivna så som de är sagda, med deras engelska. Andra uttalande har
tolkats och sammanfattats, eller skrivit om från talspråk till textspråk för att göra texten mer lättläst.
Empirin består av intervjuer, då det vore svårt, om inte omöjligt, att göra enkät-undersökningar. Ytterst få hade troligtvis vågat svara skriftligen på personliga frågor och därmed sätta på
pränt att de avviker från påbudet om normativitet. Språkhinder, tidsaspekter och ämnets känslighet,
har också tvingat mig att utesluta deltagande observationer. Eftersom ämnet är tabubelagt och därför
krävde öppna och förtroliga samtal, ansåg jag inte att strukturerade intervjuer skulle fungera, trots att
ett sådant intervjumaterial vore lättare att både analysera och pröva intersubjektivt.107 Intersubjektivitet är inte alltid möjlig, men i sådana fall är det avgörande att forskningen bedrivs med vetenskapligt
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tillförlitliga metoder och en fullständig not-apparat.108 Eftersom risken fanns att ett ostrukturerat
intervjumaterial blivit ohanterbart, har därför kompromissen blivit semistrukturerade intervjuer.
Det har funnits en intervjuguide som grund,109men respondenterna har i relativ stor mån fått styra
samtalet, vilket resulterat i långa intervjuer. Från ljudfilerna har de mest intressanta bitarna utifrån
mina frågeställningar och analys valts ut och transkriberats.110

3.1.1 Urval - respondenter
Valet av respondenter har gjorts genom en kombination av, dels mina önskningar om specifika personer och organisationer baserat på mina teoretiska perspektiv, och dels på opportunistiskt urval baserat på möjligheter och så kallat snöbollsurval, vilket innebär att respondenter ger vidare kontakter.
En stor fördel var att jag hösten 2016 arbetade i Burma, och därmed ett kontaktnät av personer som
jobbar med genus och MR-frågor på olika organisationer. Jag hade också mejlkonversation med
Aung Myo Min, en mycket känd MR-person, som tyvärr befann sig utomlands vid tiden för min
empiri i Burma, men som satte mig i kontakt med andra personer. Resultatet av redan etablerade
kontakter, gjorde det lättare att förklara mitt ändamål via mejl, planera och förbereda. Det hade varit
önskvärt med ett större antal och bredd på respondenter, men på grund av det sociala stigmat, är det
generellt få som vågar prata öppet, och än färre från landsbygden vågar trotsa tystnadskulturen runt
hbtq-frågor. Dessutom satte avstånd, språksvårigheter och tid, begränsningar. Intervjuerna genomfördes därför alla i storstaden Yangon (kallas även Rangoon).

3.1.2 Etiska ställningstagande
Att vara hbtq-person i Burma är nästan alltid förenat med ett socialt stigma och ett liv i utanförskap,
diskriminering och inte sällan våld. Att trotsa heteronormativet är förbjudet i landets lag. Även om
reformer har medfört ett öppnare samhällsklimat, finns rädslan för att trotsa samhällsregler fortfarande kvar, sedan militärdiktaturen så länge haft medborgarna i ett järngrepp, och att vara öppen med
sin sexuella läggning eller avvikande genusidentitet vore för de allra flesta otänkbart. Den växande
hbtq- rörelse som numera finns, är centrerad till de största städerna och även om det vore önskvärt
för studien att intervjua personer på landsbygden eller i småstäder, skulle det samtidigt varken vara
troligt, eller etiskt försvarbart. Min möjlighet att få respondenterna att prata öppet har därför byggts
på, dels kontakter, förtroende och tillit, och dels på att de redan har kommit ut som hbtq, och nu är
öppna med sin identitet och-/eller sexuella läggning. Respondenterna har alla sin historia om förnekelse, trakasserier och diskriminering, men har nu bestämt sig för att öppet leva som sitt rätta jag.
Trots att mina respondenter självklart fått möjlighet att medverka anonymt, har samtliga ändå
uttryckligen velat vara öppna med sina personliga uppgifter. Däremot anser jag att det som framkommer i intervjuerna, kräver av mig att ta ett större forskningsetiskt ansvar, samt att ta hänsyn till
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lagen om ”etikprövning av forskning som avser människor” (Lag 230:460). Sedan intervjuerna
gjordes i mars/april 2017, har demokratiprocessen i Burma snarare gått kräftgång än utvecklats, och
jag väljer därför att trotsa dessa modiga människors önskan att medverka öppet, och i stället skydda
dem för eventuella framtida reprimander, genom att skapa pseudonymer för deras riktiga namn. Jag
kommer inte heller att lägga med respondent-listan, utan behåller den i förvar hos mig tillsammans
de transkriberade intervjuerna samt råmaterialet, vilket består av ljud-filerna med tidskoder. Respondenterna har fått förklarat för sig hur materialet kommer att användas. Intervjuerna har naturligtvis
färgats av mina personliga åsikter och erfarenheter. Så även respondenturval, och frågor. Detta är
oundvikligt och något jag ur källkritisk aspekt är väl medveten om.

3.2 Material
Det primära undersökningsmaterialet består av min empiri - sju transkriberade och analyserade intervjuer. Respondenterna är både hbtq-personer och representanter för civilsamhällesorganisationer
(CSO:s) och är gjorda i Burmas största stad Yangon. Av sju intervjuade respondenter, identifierar sig
fem som hbtq-person. I kvalitativa intervjuer berättar respondenterna med egna ord hur de, i ett heteronormativt samhälle, där avvikande sexuella uttryck och genusidentiteter är kriminaliserat, ändå
vågar trotsa strukturellt förtryck, glåpord, utanförskap och inte sällan våld, för att öppet visa sin
homosexualitet eller sin transgenderidentitet.111 Det har dock framkommit i flera berättelser, att det
kanske mindre handlar om att våga än om ren nödvändighet, för att alls fungera som en människa.
Susar Nang är född som man men identifierar sig som kvinna och arbetar nu heltid med hbtqaktivism., efter att ha fått sparken från chefsjobbet inom teknikbranschen på grund av sin identitet.
Ko Ko Chan är en öppet homosexuell man (kallas gay) som sedan många år arbetar med mänskliga
rättigheter och hbtq-frågor. Yeni är transgender och identifierar sig som kvinna. Hon har en manlig
sambo och känner sig heterosexuell. Då ingen möjlighet finns att ändra sitt kön eller namn i Burma,
tvingas hon i många sammanhang använda sitt födelsenamn David. Yeni jobbar som frilansande tolk
men har tidigare arbetat med mänskliga rättigheter (MR) och genderfrågor. Mai Win, som är lesbisk,
studerar nu igen men har jobbat mycket för kvinnors rättigheter. Fyra av de intervjuade arbetar på
nationella CSO:s/Networks som jobbar med genus, hbtq eller MR-frågor. Den enda av de intervjuade
som står helt utanför MR och genusarbete är Otchi som är transgenderman (i Burma oftast kallad
“tomboy”) och frilansarbetar med marknadsföring. Han är född kvinna, lever som man, är sambo
med en kvinna och känner sig heterosexuell. Av de sju intervjuade respondenterna är det två som
inte identifierar sig som hbtq personer. Honey är kommunikations koordinator på Gender Equality
Network (GEN), Burmas största organisation och nätverk för genusrättigheter, och Khin Aey, jobbar
på Colors Rainbow där hon är “management consultant”. Colors Rainbow arbetar med politisk påverkan, information och opinionsbildning med fokus på kunskap om mänskliga rättigheter, rättsstats111
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principer och ökad rättssäkerhet för hbtq-gruppen. Att alla utom en arbetar, eller har arbetat, med
hbtq-rättigheter, genusfrågor eller MR mer generellt, gör att jag på intet sätt anser att urvalet är
generaliserbart för genusnormbrytande personer i stort, men deras berättelser är ändå mycket värdefulla vid en kvalitativ studie som denna, då de ger mig möjlighet till djupare förståelse för respondenternas erfarenheter, livssituation och uppfattningar.112 Alla sju intervjuer bistår mig med värdefull
fakta och erfarenhet om situationen för hbtq-personers rättigheter i Burma, däremot har jag refererat
mycket mer till vissa av respondenterna och väldigt lite till andra, beroende på mitt syfte och mina
frågeställningar.
För att relatera och komplettera mitt empiriska material och kunna beskriva kontexten på ett
mer fullödigt sätt har jag som ytterligare undersökningsmaterial även använd forsknings-rapporter
från Burma, dels om kulturella normer och dels om hbtq-personer, vilket det bara finns ett fåtal.
Några är studierna From Victims to Agents of Change - Lives and Voices of LGBT Individuals från
Equality Myanmar, Colors Rainbow och USAid (2016) och FACING 377- Discrimination and
Human Rights Abuses Against Transgender, Gay and Bisexual Men in Myanmar av Colors Rainbow
(2014). Båda har fokus på hbtq-personers rättigheter, och har varit ett mycket användbart komplement till mina egna intervjuer. En annan intressant studie om sexuell läggning, genusidentiteter och
hbtq rättigheter i Burma, och som jag haft stor nytta av i arbetet är Sexual Orientation and Gender
Identity Minorities in Transition: LGBT Rights and Activism in Myanmar av Lynette J. Chua /David
Gilbert från Australian National University. Denna har publicerats som ett “paper” i Human Rights
Quarterly 37 (2015). Rapporter från kvinno- och biståndsorganisationer i Burma, publiceras i en strid
ström, men har mycket sällan något perspektiv från hbtq-personer. En genomarbetad och ofta citerad
forskningsrapport om genusnormer i Burma är däremot Raising the Curtain: Cultural Norms, Social
Practices and Gender Equality in Myanmar som Gender Equality Network (GEN) publicerade 2015.
Den bygger på data från 543 kvinnor och män i 7 stater och 4 regioner i Burma. Som hjälp till att
bättre förstå kontexten Burma i relation till mitt undersökningsmaterial har jag även hjälp av ett
sekundärmaterial. Utrikespolitiska institutets skrift Världspolitikens Dagsfrågor “Burma och
drömmen om demokrati” av Bertil Lintner och Sarah Schulman har jag käll-hänvisat flitigt till i textstycken som handlar om Burmas historia, förändring och politiska utveckling de senaste åren. Jag
känner sedan tidigare väl till Lintner som en skicklig Burmakännare i både historiska och politiska
frågor. Denna källa är även kontrollerad från annat håll. Även Svenska Utrikesdepartementets
Mänskliga rättigheter i Myanmar har använts i samma syfte. I de fall jag har använt journalistiskt
material har jag granskat tillförlitligheten extra noga genom andra källor. Så har skett med artiklar
från Frontier Myanmar, och The Guardian och från svenska Omvärlden.
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4 Heteronormativitet i samhällskontext och lag
Helt avgörande för den heteronormativa maktordningen i Burma är begreppet hpon, som inledelsevis diskuteras i detta kapitel. Här kommer också det empiriska materialet att presenteras - som löpande kommentarer, citat eller tolkningar ur intervjuerna. Yeni, Susar Nang och Otchi är transgender
och lever med en annan genusidentitet än den som står i deras identitetshandlingar. Mai Win är lesbisk och Ko Ko Chan är manlig homosexuell, i Burma kallad gay. Ingen av dessa fem lever upp till
heteronormativets kriterier för vad som är lagligt eller anses vara normalt. Honey och Khin Aey,
identifierar sig inte som hbtq, men jobbar på två större organisationer som arbetar för genus-, respektive hbtq-rättigheter. I kapitlet diskuteras Burmas freds- och demokratiprocess, som numera ofta
får prefixet “så kallade” eftersom både pågående och nya krig och dokumenterade människobrott,
gör att freds- och demokratiprocessen tveklöst kommit av sig. Krigen i Burma har en nyckelroll utan fred ingen demokrati, och utan demokratiprocess kvarstår den heteronormativa bojan. Militärens centrala roll i samhället har cementerat den heteronormativa och patriarkala struktur som styr
dagens Burma.113Avslutningsvis diskuteras hur inhemska lagar, polistrakasserier och ett korrupt
rättsväsendet gör lagstödet för hbtq-personer undermåligt, trots reformer och den nya öppenheten i
samhället. Även om ett allt större internationellt fokus läggs på hbtq-rättigheter, är efterlevnaden av
de få FN:s konventioner som Burma ratificerat mycket dålig.

4.1 Heteronormen i Burma
De allra flesta samhälle i världen har en heteronormativ ordning, men i patriarkatets Burma är heteronormativiteten absolut. Att bryta igenom denna barriär och förändra synen på hbtq-personer och
det förtryck, diskriminering och mänskliga rättighetskränkningar de möter är en gigantisk utmaning.
Som jag diskuterat i föregående teorikapitel, har queerteorin som Butler representerar, som huvudsakligt syfte att synliggöra utanförskapets mekanismer och den tvingande heteronormativitetens konsekvenser. Heteronormen i Burma är så total att få ifrågasätter den. Vad som är ”naturligt” är ett utövande av en normativ ordning. Normen är regel och ideal. Precis som också Iris Young hävdar, är
normerna institutionaliserade och sällan ifrågasatta.114 Burmas strukturella förtryck av hbtq-minoriteten legitimeras av både samhällsinstitutioner, allmänheten, lagen och religionen, och det är inte
enkelt att dra en gräns mellan samhälleliga och religiösa normer.
Som nämndes inledelsevis är begreppet “hpon” avgörande att förstå normhierarkin i Burma.
Detta är ett makt- och meritsystem som genomsyrar det burmesiska samhället. Eftersom endast män
har hpon, stöder och legitimerar detta maktsystem synen på manlig överordnad i förhållande till
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kvinnor. Då manliga hbtq-personer associeras med kvinnlighet, leder detta till en förlust av deras
sociala status, menar forskarna Lynette Chua och David Gilbert från Australian National University i
studien “Sexual Orientation and Gender Identity Minorities in Transition: LGBT Rights and Activism in Myanmar”.115 Vid sidan av skolan har påverkan från manligt dominerade samhällsinstitutioner, som regeringsarmén Tatmadaw och buddhistiska kloster, en stor roll i socialt inflytande och
bildning. Buddhistiska institutioner, som munkskolor, är en central del i det burmesiska samhället
och göder, enligt Chua och Gilbert, detta maktsystem. Att pojkar tillbringar en tid som munk är avgörande för en familjs anseende, sociala status och respekt. Pojkar som avviker från den heteronormativa maktordningen släpps inte in i denna sociala gemenskap. De anses inte vara “riktiga män”, och
tillåts därför inte bli munkar, vilket resulterar i att både de själva och familjen utestängs från det sociala systemet av anseende och respekt. Även bland vuxna män är det vanligt att vara munk hela eller
delar av sitt liv. Enligt buddhistiskt tänkande är livet en cykel av födelse, död och återfödelse. Mängden hpon, dvs. karmapoäng, bestäms av karma från hopsamlade meriter i tidigare liv, och en människas sociala position bestäms därför av mängden karma vid födseln. Att vara man i Burma innebär
från detta perspektiv att födas till makt. En utbredd tro är att sexuella överträdelser i tidigare liv, exempelvis äktenskapsbrott eller begär till munkar, gör att pojkar blir “apwint”, ett burmesiskt uttryck
för en pojke eller man som identifierar sig som flicka eller kvinna, menar Chua och Gilbert.116
Gender Equality Network (GEN), där mer än hundra av landets genusinriktade organisationer ingår,
bekräftar i sin forskningsrapport Raising the Curtain Curtain:Cultural Norms, Social Practices and
Gender Equality in Myanmar vilken absolut central betydelse hpon har och hur integrerat detta är i
Burmas kultur.117 Därför är denna abstrakta kvalitet, som gör män överordnade och ger dem högre
status och auktoritet, grundläggande för den manliga överlägsenheten. Också här har respondenter,
särskilt de Buddistiska118, ofta inställningen att om män föds som transgender eller gay, är det som
straff för synder begångna i ett tidigare liv. Även enligt denna forskning bottnar den allmänna uppfattningen om män och kvinnors olika status i övertygelsen att kvinnor inte kan ”tjäna” meritpoäng
som män kan, genom att bli munkar och på det sättet nå spirituell upplysning. I Theravada-buddhistiska samhällen som Burma, ska hpon egentligen bestämma mäns religiösa status, men har kommit
att återspeglas som kulturella vanor i hela samhället. GEN:s studie visar att övertygelser, värderingar
och beteenden associerade med hpon praktiseras lika i Burma, oavsett vilken religion eller etnicitet
människor har.119 Övriga minoritetsreligioner120 verkar ha anammat samma syn, vilket resulterar i att
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hbtq-personer erfar liknande utanförskap och diskriminering i hela landet, betonar Chua och Gilbert.121 Det har gjorts väldigt få forskningsstudier om hbtq-personers utsatthet i Burma. From
Victims to Agents of Change (härefter “Victim-studien”) har gjorts av Equality Myanmar och Colors
Rainbows gemensamt och tar upp problemet med att diskriminering och attityder gentemot hbtqpersoner är så starkt grundade i dessa utbredda folklig övertygelser. Att en mans hpon reduceras genom att avvika från genusnormativet gör också att homosexuella- och feminina män hotar den manliga hegemonin och straffas för att de abdikerar från sin plats i toppen av hierarkin. Tron på karma
förstärker därmed den hierarkiska heteronormativa syn som placerar manliga hbtq-personer under
andra män i samhället, vilket också legitimerar diskrimineringen av dem, konstaterar studien.122
Aung Myo Min, är grundare av organisationerna Equality Myanmar och Colors Rainbow.
Myo Min menar att mäns högre värde i det burmesiska samhället, deras hpon, gör att det oftast är något enklare för transgendermän och lesbiska än vad det är för transgenderkvinnor och homosexuella
män. En man som väljer att leva som en kvinna eller agera feminint sänker sitt värde och gör sig
själv till åtlöje, men för kvinnor som vill ta på sig mansrollen kan det anses ambitiöst att försöka axla
manteln av manlighet.123 Detta bekräftas delvis i min intervju med Otchi som är transgenderman,
eller tomboy det kallas i Burma. Redan som några år gammal hatade Otchi flickkläder. De kliade
över hela kroppen.” Like an allergic feeling”. Som man i manskläder är han nu sig själv och har mer
självförtroende. På sätt och vis får han också mer status. “I like to dress like a man. When I wear
men dress I have a lot of confidence”.
Otchi framhäver också att allt är svårare. De flesta förstår inte det. Att sådana som han, måste
kämpa varje dag, vara mer utbildade och alltid vara trevliga och perfekta. ”Some people make
mistake its ok, we make a mistake, maybe a problem, thats why we never make a mistake”.124
Genom att biologiskt vara kvinnor, upplever lesbiska och transmän alla problem som det medför att
vara kvinna inom ett starkt patriarkalt samhälle, så som könsbaserat våld och diskriminering, och får
dessutom bära stigmat av att ha överträtt kön och/eller sexualitetsgränserna. Enligt Victim-studien är
övergrepp och trakasserier som tomboys och lesbiska drabbas av, inte lika dokumenterat som de som
drabbar gay män och transgender kvinnor, och frånvaron av sammanhållning bland kvinnorättsgrupper och lesbiska/transmän-grupper, innebär att mycket lidande förekommer i det dolda. Enligt
rapporten får tomboys ofta arbetsbelastningar som en man, men fort-farande bara betalt med en
kvinnas lägre lön. Tomboys rapporterar också att de ofta retas av manliga kollegor, så som att bli
ombedd att ta av skjortan och spela fotboll som resten av männen. De fram-går också att kvinnliga
kollegor undviker dem, vilket lämnar dem socialt isolerade, något som ofta leder till depression,
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socialt tillbakadragande och missbruk av droger. Oförmögna att få mer stabila anställningar, vänder
sig många tomboys till lågt betalande arbete, som exempelvis byggnadsarbetare eller rickshawförare, där många tjänar mindre än 12 kronor per dag.125 Många lesbiska personer har svårt att hitta
arbete, och utan en make som kan försörja dem, förblir de ofta boende hos föräldrarna. Så är fallet
med en av mina respondenter, Mai Win, som bott hemma och “tagit hand om” föräldrarna. Brist på
inkomst och sysselsättningsmöjligheter lämnar sålunda många tomboys och lesbiska personer i
särskilt instabila och utsatta positioner.126
Victim-studien bygger på intervjuer och statistik, men också utbildningsdagar om mänskligaoch hbtq-rättigheter med, dels hbtq-personer, och dels personer inom rättsväsendet och i samhällsledande ställningar. Intervjuer gjordes både före och efter dessa utbildningsdagar. En av respondenterna, en advokat, säger om hbtq-personer: “Because they are abnormal, it is not easy for society to
accept and provide legal protection”.127 Att de är onormala är något ständigt återkommande. Mai
Win är en 39-årig, högutbildad lesbisk kvinna från Rangoon. Hon har kort hår och bär byxor och
skjorta. Hennes syster påminner henne ständigt om att hon är “någonting annat” - inte normal, berättar hon. På frågan om hon känner sig onormal, svarar hon, efter viss tvekan, nej. Hon säger ”I
accept I am woman, but I want to live like free. This is the free style, that’s why. But as woman
wearing traditional dress I think my body screams”.128 Genom hur vissa kläder, uppfattades som
manliga, feminina eller ”gay”, särskilt bland de manliga respondenter i GEN:s studie, avslöjas tydligt
samhällsnorm-en om maskulinitet och heterosexualitet, menar rapport i sina slutreflektioner.129
Effekten av utbildningssystemets utantill lärande, som praktiseras i de allra flesta skolor, är i
motsats till kritiskt tänkande ett ramverk inom vilket genusstereotyper upprepas och förstärks.130
Honey, som arbetar på GEN, ser klädkoden, skolsystemet och tvånget till heteronormativa skoluniformer som en av grunderna till hbtq-personers problem. Att bära skoluniform utifrån ditt registrerade kön är obligatoriskt. I skolan, liksom i civilsamhället, bland barn såväl som vuxna, är klädkoden en regel som inte får brytas. Om bara eleverna kunde få ha på sig vad de vill, nu är de som
visar sin rätta identitet dömda att misslyckas, menar hon. “There´s no room for LGBT in education.
The attitudes of teachers and textbooks. Student that are queer are forced to drop out. To hide your
gender identity is the only way to finish the education all the way through high school and university. And bulling are very bad at schools”, säger hon.131 Resultat från Victim-rapporten visar att lärare
ofta förolämpar gay- och lesbiska studenter framför klassen och straffar dem om de inte bär kläder
som stämmer överens med deras biologiska kön. Trakasserande kamrater och lärare gör att många
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hbtq-elever slutar skolan, något som ger dem en allvarligt nackdel som vuxna. Rapporten menar att
det är uppenbart att det utbredda våldet och diskrimineringen som begås mot hbtq-individer utförs
med absolut straffrihet.132 Centralt för klädkoden är det traditionell plagget longyi, en slags sarong.
Män bär longyi i färger speciellt för män och knyter framtill, kvinnor har longyi i färger och mönster
för kvinnor med knut eller blixtlås på sidan. Att klä sig utifrån den identitet eller det kön du identifierar dig med, är inte socialt accepterat, om det skiljer sig från vad du föddes till. Både Mai Win och
Otchi klär sig som många unga moderna storstadsmän gör, i byxor, skjorta och solglasögon. Båda
bekräftar att de klär sig efter sin identitet för att kunna vara sig själv och inte känna sig utklädda.
Kosta vad det vill. Mai Win tar på sig longyi när hon är absolut tvungen, som på universitetet eller
vid släktträffar. Som lesbisk kvinna eller transgenderman i en storstad är det dock betydligt lättare att
trotsa hetronormativiteten. Båda tror att skillnaden mellan stad och landsbygd har större påverkan än
religion och etnicitet. Ändå är det svårt, tycker de. Både Otchi och Mai Win är frilans. Att ingen av
dem är anställd är ingen slump, då arbetsmarknaden oftast stänger ute de som inte lever upp till det
”normala”. Otchi säger“ They always choose woman or man, never choose us. If the education same,
the experience same – they never choose us. They choose man or woman, that´s it”.133
Detta bekräftar också Yeni, som är en 35-årig transgenderkvinna. Hon studerade ”English
litteratur and Business” på universitet men tog aldrig sin examen. När David kom ut som Yeni tilläts
hon inte fortsätta på universitetet eftersom skolledningen sa att hennes skolfoto var felaktigt. Hon
läste senare färdigt utbildningen via ett online-universitet. Idag jobbar hon som frilansande tolk och
konsult, men har innan hon kom ut som transgender arbetat på både Världsbanken, Röda Korset och
Unicef och är insatt i både MR-frågor och politik. Yeni lyckades få en fot in i biståndsvärlden, men
berättar att även internationella organisationer drar sig för att anställa transpersoner. De är oroliga för
att de inte ska vara presentabla eller få problem i kontakt med de burmesiska myndigheterna.”They
know what I am capable of and they kind of like accept, but still with a lot of people, I have problems.”134 Trots sin utbildning, erfarenhet och sitt kontaktnät är hon orolig för att inte få jobb.
Yeni säger att hon var ”i garderoben” tills hon var 25 år. Då trodde hon att hon var gay, eller
kanske transvestit. Men mitt i ett jobbmöte 2013 insåg hon sin rätta identitet. ”I felt so tens, my work
was to interpret, but then suddenly I could not understand anything, and the meeting had to be cancelled, so and then I lost my job […] I couldn´t understand english, I could not understand even burmese language […] I decided myself I was not gay. So starting from that moment on, I was totally
becoming a transgender women. Then I feel much more confident […] I got more succesful”. Hon
verkar så stark och jag frågar om hennes goda självförtroende. Det är inte vanligt, men förklarar:
”Like the more I put on makeup […] maybe I look aqward, but then like I feel so confident in front
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of people […] It makes me more confident. It´s mee, yeahh, it´s me.” 135 Yenis berättelse om hur hon
plötsligt kom till en gräns när hon tappade förmågan att fungera, och plötsligt inte förstod varken sitt
eget språk och engelska, att hon var en människa instängd i fel kropp, bekräftar Butlers argument om
att det ibland kan vara tvunget att trotsa normen för att livet annars är olevbart.
I det burmesiska samhället kämpar de som avviker från heteronormativet under väldigt begränsade och osäkra försörjningsmöjligheter. Ett fåtal, lyckats skapa en social och ekonomisk nisch i
skönhets och mode branschen.136 I Victims-studien framkommer det att icke-hbtq respondenterna,
generellt var villiga att acceptera LGBT-personer i samhället, men relativt konsekvent fanns också
åsikten att hbtq-individer inte borde vara i ledande roller i samhället, så som offentlig förvaltning,
tjänst i polisstyrkan eller armén, på grund av att sådana roller skulle innehas av personer som kunde
bli ”future leaders”. Sammantaget fanns också uppfattningen att för hbtq-individer, särskilt för
homosexuella män, bör den enda yrkesmässiga strävan vara inom specifika områden som make-up,
underhållning, eller som Natkadaw (andliga medium).137 Susar Nang, som är transgenderkvinna gick
ut både skola och universitet. Hon höll sig till klädkoden, blev retad för att hon var annorlunda, men
behöll sin hemlighet för sig själv. ”I wanted to be a girl, but I never show who I am to friends, parents or teachers, so they don´t know who I am […] yes, I was very lonely”. Hon trodde då att hon var
gay, men visste inte mycket. Hade bra betyg, fick jobb och blev snabbt befordrad. Sedan fick hon erfara synen på att chefsbefattningar är vigda för heterosexuella män. ”I was supervisor, other colleagues was very jealous, so then they told my boss they had seen me put on make-up, so I was sacked.
If you want to put on makeup, be a makeup artist, my boss said”.138 Diskrimineringen lämnar ofta
transgenderkvinnor och gay-män i Burma med endast två karriärval, makeupartist eller sexarbetare.
För att bli makeup-artist krävs pengar och kontakter, vilket lämnar många med ett enda försörjningsalternativ - sexarbetare. Yeni, är trots bästa meriterna, orolig över att inte få jobb. ”The job discrimination is always there. This is the reason why transgenderwomen also end up being sexworkers”.
Hon berättar: ”I have a friend who used to work before with Medicins Sans Frontieres139 and then….
now she´s a sexworker, and HIV positive. So it`s a dubble, tripple discrimination.”, betonar hon.140
Att vara sex-arbetare gör dem mycket utsatta, både för våld och för sjukdomar. Bland kvinnor och
trensgenderkvinnor som sex-arbetar, och bland gay-män, är hiv utbrett, inte minst beroende på stigmat som gör det svårt att söka medicinsk hjälp.141 Att försöka skydda sig med kondom kan sluta illa.
”If you have a condom on you, you can be arrested. Because you can be a sexworker”, berättar
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Yeni.142 Jag har frågat alla respondenterna hur de blir bemötta inom sjukvården, och det har framkommit en tydligt bild av hur det strukturella förtrycket går igen även där. Hiv-smittade eller inte,
drar sig många för att söka vård, och både Yeni och Susar Nang berättar om hur de när de varit
tvungna, blivit både ifrågasatta och hånade inom vården. Som nämnts i kapitel 3 är mina respondenter inte helt representativa för hbtq-personer i stort. De är varken makeup-artister eller sexarbetare,
men de är ändå drabbade av diskrimineringen och är antingen frilansarbetande för att de inte får en
vanlig anställning, eller jobbar på en organisation som fokuserar på hbtq- eller MR-frågor generellt
och där arbetsgivaren är tolerantare mot avvikande. De har turen att bo i storstaden, där det finns
sådana möjligheter - för en handfull. Yenis två systrar är arbetslösa, och precis som Susar Nang,
försörjer hon sin familj. De ser upp till sin ”bror” som flyttat till Yangon och varit framgångsrik, men
de accepterar inte hans nya identitet. ”So they look up to me, but they don´t like me”. I need to be
strong […] because if I compromise on this one bit, I would have to compromise the rest of my life
[…] so I decided that I would not compromise on my gender identity […] I also had to sacrifice a lot
of, like job oppotunities, and a lot of like promotions.143 Butler påpekar att förmågan att hålla normerna på avstånd är förutsättningen för att utveckla en kritisk relation till dessa normer och menar att,
trots bristen på social tillhörigheten, kan utanförskapet ändå vara att föredra framför en känsla av
begriplighet grundad på normer som inte går att leva med, skriver hon.144 Det är som med hennes
tankar om den dubbla sanningen – vi behöver normer för att leva, men begränsas samtidigt av dem
på sätt som kan kränka oss och som vi måste bekämpa av sociala skäl.145 Butler ser förmågan att
hålla normerna på avstånd som förutsättningen för att utveckla en kritisk relation till dessa normer
och menar att, trots bristen på social tillhörigheten, kan utanförskapet ändå vara att föredra framför
en känsla av begriplighet grundad på normer som inte går att leva med.146 Här stämmer Yeni, Otchi
och andra respondenters erfarenheter nästan osannolikt väl med det Butler menar. Att genom påtvingade normer ofrivilligt vara inlåst i fel genus/kön, var värre än det utanförskap, de smädelser och
den diskriminering de nu lever med.
Hbtq-personer blir ofta förlöjligade och förminskade i populärkultur, vilket är en stark grogrund som bidrar till att diskriminering och utanförskap bibehålls. Med lättnaden av censuren syns
nu också hbtq-personer oftare på teve och i film, men Aung Myo Min anser inte att de framställs
värdigt. När de är med i filmer är de inte som människor utan som skämt, som freaks eller clowner,
menar han. Yeni håller med: ”All the people see transgender as… here is like fun, these people are
like clowns”. Hennes erfarenhet är att folk på gatan ofta fnissar, pekar och skvallrar om henne, men
också att det kan vara betydligt allvarligare, som att transgenderkvinnor får stenar kastade efter
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sig.147 I min intervju med Susar Nang, bekräftar hon den förlöjligande och förödmjukande bilden av
transgenderkvinnor i populärkulturen.148 Susar Nang har lyft frågan politisk och visar stolt en videoinspelning från parlamentet 2016, då hon fick möjlighet att rikta ett anförande direkt till Aung San
Suu Kyi. Hon tog där upp populärkulturens ständiga diskriminering mot ”sådana som dem” samt de
lagar som har ”som mål att förtrycka hbtq gruppen”. Hon vädjade också till Suu Kyi att släppa in
hbtq-minoriteten i politiska samtal. Hon sa: [P]eople like us who are being different and discriminated by Laws and affirmations, by the society, by the mainstream media and movie industry, we are
ready to take part in any sector including ”Peace and Politics”, whatever or however so for the society, for the country. So please LET US IN”. Aung San Suu Kyi tar upp nästan halva tiden av sitt svar
med att prata om skräp, och att hon inte gillar att trampa på skräp på gatan. Detta är mycket märkligt
och får en att undra om hon gör konnotationer mellan skräp och hbtq-diskriminering. Hon påpekar
också att diskriminering inte försvinner genom att ändra vissa lagar, och att detta inte är något som
man föds med utan lär sig, och därför måste utbildningssektorn bli bättre.149
I Victim-studien beskrivs hur undersökningens respondenter har varierade attityder gentemot
hbtq-personer, men att de som uttrycker sympati samtidigt tycker att hbtq personer i viss utsträckning har sig själv att skylla för den diskriminering som de utsätts för.150 Under min egen intervju
med Khin Aey på Color Rainbow uttrycker hon, lite oväntat, något liknande. Hon ser en fara i att
hbtq-gruppen nu börjar ta plats och väcka uppseende, att de “gapar och skriker” och syns i sammanhang som Pridefestivaler och liknande, som inte respekterar den traditionella kulturen. Hon menar att
detta kan vara kontraproduktivt och ge dem ännu sämre rykte och i stället stärka civilsamhällets
homofobi och syn på att de är onormala.151

4.2 Burma - ett land i förändring
Hur optimistisk man än kan vara över den nya öppenhet som rått i landet sedan 2011 och efter Aung
San Suu Kyi´s parti National League for Democracy, NLD:s jordskredsseger i valet 2015, så är det
tydligt att Burma står inför enorma problem. Allt sedan självständigheten från Storbritannien 1948
har landet präglats av inbördeskrig mellan militären och etniska rebellgrupper och flera krig pågår
fortfarande. Genom en militärkupp 1962 förvandlades Burma till en stenhård diktatur och först mer
än 50 år senare har förtrycket lättat.152 Då hade Burma varit utfryst av omvärlden, lämnad med endast en handelspartner - Kina. Reformerna efter att Thein Sein blev president 2011 skapade visserligen ett öppnare politiskt klimat, men regeringen representerade ändå den förhatliga militären, om
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än i civila kläder.153 För omvärlden var Burma plötsligt inte längre den paria den varit under juntan,
och reforminitiativet prisades av västvärlden, landet fick ekonomiskt stöd och de flesta av sanktionerna hävdes. Troligtvis var reformprogrammets enda syfte att bryta isolering från omvärlden, häva
handelssanktioner från väst och göra sig mindre beroende av Kina. För de mänskliga rättigheterna
innebar reformerna dock stora förändringar: hundratals politisk fångar släpptes, censuren lättade och
politiska partier fick verka öppet, exilburmeser och aktivister flyttade hem, privatägda tidningar fick
verka och utländska journalister fick resa runt i landet.154Aung San Suu Kyi släpptes efter 15 år i
husarrest och efter valsegern i november 2015 bildade hon och hennes parti NLD regering våren
efter.155 Militären hade redan säkrat sin makt genom instiftandet av 2008 års konstitution som innebär en fjärdedel av alla platserna i parlamentet. Tre centrala ministerposter - inrikes, försvars och
gränsministeriet - innehas av militären. Det ger dem vetorätt i alla försök att ändra konstitutionen för
en mer demokratisk maktstruktur. Detta ger alltså militären avgörande inflytande över både politik
och säkerhetsfrågor. De hade därför inte något att förlora, men allt att vinna, på att Burma 2016 fick
en regering som välkomnades av omvärlden och det internationella samfundet, menar Burmaexperten Bertil Lintner.156 De hårda strider som pågått sedan 2011 har varit de mest intensiva hittills i
Burmas långa inbördeskrig. Aung San Suu Kyis tystnad i frågan har inte underlättat situationen,
snarare tycks den tidigare demokratikämpen nu göra allt för att inte provocera militären.157 Den folkvalda regeringen har samtidigt gett militären ny legitimitet. Hur man än ser på det är det alltså militären som både är den mäktigaste och skickligaste aktören i dragkampen mellan dem och det civila
samhället, konstaterar Lintner.158
Militärens starka roll i landet har cementerat den heteronormativa och patriarkala struktur
som styr dagens Burma. Här har krigen haft en väldigt stor betydelse. Ett manligt militärt ledarskap i
snart 60 år har gjort att alla institutioner och policy-processer letts av uteslutande män. Militären har
byggt upp en tydlig maskulinitet utifrån rollen som nationens beskyddare och denna maktutövning
har stärkt den dominanta mansrollen.159Helomvändningen för Burma, från internationellt utstött till
västvärldens favorit tog bara några år och nu flockas investerare till landet.160Trots att mycket förändrats sedan reformarbetet påbörjades 2011, går utvecklingen långsammare än beräknat, inte minst
på grund av att så mycket pengar försvinner till följd av korruption och krig.161 De många religionerna, etniska grupperna och de djupa klassklyftorna skapar spänningar i landet. År 2016 saknade
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fortfarande 70 procent av Burmas 52 miljoner invånare tillgång till el, och färre än 10 procent hade
ett bankkonto. Samtidigt som människor lyser upp sina plåthus med stearinljus på ena sidan Rangoonfloden, sprakar neonskyltar i de exklusiva klubbarna på andra sidan floden i centrala Yangon.
Affärsmän, med goda kontakter hos militären som gynnats av reformerna med en öppnare marknad,
och före detta juntamilitärer, bor i taggtrådsinhägnade palats nära Aung San Sui Kyis privata residens. Deras barn utgör den nya generationen priviligierade, utlandsutbildade burmeser. Sedan 2013
har också många utländska företag etablerat sig i Burma. Internationella biståndsorganisationer har
de senaste åren öppnat kontor, liksom internationella nyhetsbyråer. Här finns nu utländska ambassader, villor bebodda av ”expats” från världens alla hörn, yoga- och rockklubbar. Många välkomnar
dessa förändringar, och hoppas att internationell närvaro kommer att göra det svårare för militären att
stoppa den pågående reformprocessen. Men utländskt närvaro skapar också missnöje med bostadspriser som pressas upp för en redan fattig befolkning, och utländska anställda som får högre löner för
samma arbete och bättre förmåner än burmeser. Detta gäller även MR anställda, och särskilt internationella bistånds och MR-organisationer har betalt skamlösa hyror för sina anställda. För vissa av
Burmas invånare innebär alltså den pågående samhällsomvandlingen stora möjligheter, medan det
för andra är mest som vanligt - en kamp för överlevnad.162
Trots att fredsprocessen är ytterst skakig, sker det alltså stora förändringar i civilsamhället.
Smarta mobiltelefoner har sedan 2013 inneburit en digital revolution i hela Burma, men kanske särskilt i städerna. För många burmeser är Facebook den enda informationskanalen. Möjligheten till
internet har också öppnat en helt ny värld för de som tidigare inte hade någon möjlighet till annan
information än den staten gav dem. Nu kan alla plötsligt googla sig fram till information om hbtqrättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter eller vad mänskliga rättigheter innebär. ”Internet is
very useful for me, It changed my life.”, säger Susar Nang. Genom internet, insåg hon att hon inte
var ensam och genom internet fick hon veta om Aung Myo Min som höll kurser i mänskliga rättigheter och hbtq-rättigheter, vilket gjorde att hon äntligen förstod sig på sig själv. ”Previous I don´t
know who am I, yes I was gay but what category I don´t know”.163 Ett problem är att Facebook
snabbt kommit att användas i hatkampanjer.164 Här blir Facebook och andra sociala medier en maktfaktor som påverkar såväl människors åsikter, handlande som deras åtnjutande av mänskliga rättigheter. Religiösa och etniska minoriteter, liksom hbtq-minoriteter riskerar att drabbas av människors
oacceptans mot dem som inte anses passa in. Efter att en FN-rapport offentliggjordes den 27 augusti
2018 stängde Facebook bara minuterna efter ner 18 konton och 52 sidor kopplade till den burmesiska
militären, bland dessa Burmas militära överbefälhavares officiella konto, som enligt Facebook följ-
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des av omkring 12 miljoner människor.165 FN-rapporten menar att det finns omisskännliga bevis på
att den burmesiska regeringsarmén Tatmadaw gjort sig skyldig till mycket allvarliga folkrättsbrott i
delstaterna Rakhine, Kachin och Shan.166 Hösten 2017 kulminerade militärens förföljerser av
Rohingyas, med nästan 1 miljon Rohingyas som flytt undan militären till Bangladesh och åtskilliga
tusen döda, vilket lett till internationella anklagelser om etnisk rensning och folkmord.167
Det engelskspråkiga nyhetsmagasinet Frontier är respekterat inom MR och NGO-diskursen i
Burma. I en intervju tillfrågas Aung Myo Min om han tror att Suu Kyi´s NLD kommer att driva hbtq
frågan framåt. Hans svar visar tydligt var på agendan hbtq-personers rättigheter står. “We don’t
know yet what is the official position of the NLD on LGBT people. We haven’t asked yet, because if
we do, we are putting forward a very sensitive issue that other groups can use to attack - for example
with the religious issue, or the Rohingya issue”.168 Här syftar Myo Min på militären och den ultrakonservativa buddiströrelser som gått minst sagt hårt åt den muslimska Rohingyaminoriteten. Hbtqaktivister och de som är öppna med sitt avvikande från heteronormativet – ”de onormala” - är sårbara mål, särskilt med de nationalistiska och extremkonservativa buddhistiska rörelsernas tilltagande
popularitet.169 Det är fullt förståeligt att Myo Min är orolig. För vem skulle skydda hbtq-gruppen när
rättsstaten präglas av diskriminering och straffrihet? När demokratiupproret 1988 blodigt slogs ner av
militären med en hårdnad diktatur till följd, spelade buddistiska munkar och studenter, en central
roll.170 När munkarna åter marscherade i tusentals 2007 framstod de som hjältar och våldet de mötte
av militären upprörde världen och fick stor spridning i media. Några år senare börjar bilden ändras,
åtminstone internationellt, då buddistiska munkar varit bland de mest tongivande när det gäller hatpropaganda mot muslimer, särskilt Rohingyias. I landet har också en militant nationalistisk buddhiströrelse, växt fram med den mäktiga munken Wirathu som frontfigur, och som inte på något sätt döljer sitt hat mot muslimer.171
På grund av det djupt rotade patriarkala samhällsbygget, och den legitima diskriminering av
de som avviker från heteronormativiteten, är hbtq-personers möjlighet att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda fortfarande små. Utestängningen från samhällsinstitutionerna, tillsammans med
bristen på familjen och samhällets stöd och erkännande, gör denna minoritetsgrupp sårbar för både
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fattigdom, sjukdomar och våld. Med ett diskriminerande utbildningssystem och en uteslutande
arbetsmarknad, tillsammans med ett dysfunktionellt rättsystem, är alternativen få för de som inte inrättar sig i det heteronormativa systemet. Med Judith Butlers terminologi, de vars liv inte utgör ett
begripligt liv, som inte anses vara ”normala”, de som inte erkänns som mänskliga. Trots stora reformer sedan militärdiktaturen upplöstes, återstår det myriader av hinder för dessa människors, när de
försöker leva sitt liv som fullvärdiga medborgare, och skapa sig ett liv med samma rättigheter som
heteronormativa människor. 172

4.3 Nationellt lagstöd för hbtq-personer i Burma
Som framgått är acceptansen för hbtq-personer i Burma svag, både från myndigheter och allmänhet,
och diskrimineringen mot hbtq-personer är utbredd. Heteronormativitet, kulturella normer och religiösa övertygelser i kombination med en kultur av straffrihet och polisvåld gör diskrimineringen mot
denna marginaliserade grupp påtaglig. Militärdiktaturen har lämnat större delen av Burmas befolkning i en kultur av okunnighet om rättigheter och rättvisa för vanligt folk. Hbtq-personer utsätts,
inom och utanför hemmet, för kränkningar av mänskliga rättigheter men har liksom, medborgare
generellt, bristande kunskap om sina rättigheter.173 Som ett resultat, ser de flesta inte rättssystemet
som något som kan ge dem rättsliga hjälp eller skydd i sina dagliga liv, vilket lämnar många hjälplösa vid eventuella konflikter inom civilsamhället. Med en djupgående homofobi inbäddad i Burmas
kulturella värderingar, är det inte svårt att förstå att hbtq-personers mänskliga rättigheter blir konstant marginaliserade. Hbtq-individer utsätts för mänskliga rättighetsbrott i form av godtyckliga
arresteringar och fängslanden, hot, fysiska och sexuella övergrepp, och förnekande av utbildning,
arbete, hälso- och sjukvård.174
Motståndet mot icke heteronormativa genus- och sexualitetsidentiteter, är förankrade med en
uppsättning lagar som används till att trakassera, förfölja och straffa hbtq individer. Nationell lagstiftning förbjuder samkönat sexuellt umgänge. Penal Code 377 i strafflagen uttrycker förbudet som
“könsligt umgänge mot naturens ordning”.175 Vad som är naturens ordning definieras inte, eftersom
heteronormativet är antaget på förhand. Lagen tillkom redan under kolonialtiden och kan ge upp till
10 års fängelse. Trots att den sällan används har den däremot stor betydelse, för så länge den existerar kommer hbtq-personer anses vara kriminella och riskera kränkningar av sina mänskliga rättigheter.176 Penal Code 377 är en stor utmaning för hbtq personer. “Fortunately, the law is not strictly
enforced, but police use it a lot to make money out of gay men, especially at night time. There are
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many instances of this, and many go unreported,” konstaterar Aung Myo Min.177 En av studiens respondenter Susar Nang, har egen erfarenhet, då hon 2012 när hon ännu inte hade kommit ut som
transgenderkvinna, trakasserades av en polis när hon med sin pojkvän stod still vid sin MC. Polisen
misshandlade henne med slag och elpistol. Hon berättar; “He said, I keep your motorcycle and you
go back home and get 50 $.178If you don´t come back in 30 minutes, I will follow you home and I
will send you to jail”. Hon förklarar att polisen lätt kunnat säga att hon stulit MC´n. Det var omöjligt
för henne att hinna hem på 30 minuter, och när hon därför åkte till en vän för att försöka låna pengar,
hörde vännens pappan som är militär, vad som hänt och följde med tillbaka. “No, no, no I was only
joking, sa polisen då till vännens pappa militären. Joking with hitting me and electric gun shoots”,
suckar Susar Nang. På den tiden hade hon ingen kunskap om sina rättigheter, och ingen telefon att
dokumentera alla blåmärken med. Hon anmälde händelsen 2015, men inget har hänt och polisen har
inte fått någon påföljd.179 De vagt definierade 1945-års “Police Act” och 1899-års “Rangoon Police
Act” - de så kallade “shadow and darkness”-lagarna, förbjuder personer att ”maskerade” vistas på
platser efter mörkrets inbrott utan att ge en tillfredställande förklaring för polisen. Dessa lagar används regelbundet för att trakassera, misshandla och begära mutor av hbtq-personer. Särskilt utsatta
är transgenderkvinnor och gay-personer som godtyckligt kan anklagas för att vara “maskerade”.180
Ett av huvudsyftena i Victim-studien, är att undersöka vad lag 377 och “shadow and darkness”-lagarna får för konsekvenser. De har granskat tre av Burmas största kommuner och tittat på
fall av övergrepp, misshandel och trakasserier. Trots att det bara är tre städer, ger det en god inblick i
den verklighet som hbtq-personer lever i. Polisstyrkorna i en av städerna, Hlaingtharya, visade i
intervjuer ett märkbart motstånd mot att öppna upp gentemot “hbtq-problemet”, och vidare tycktes
det finnas ett samförstånd i att personer med brottsbekämpande tjänster inte behövde hållas ansvariga.181 Resultaten i rapporten visar i statistik hur vanligt det är att just poliser utsätter hbtq-personer
för kränkningar av deras mänskliga rättigheter och bara under 2015 har de dokumenterat 68 fall av
olovliga frihetsberövande med hänvisning till “maskering”, varav 52 var transkvinnor och 16 var
gay-män.182 Enligt studien förnekas hbtq-individer trygga platser där de kan visa sin rätta identitet,
och är frekventa offer för mänskliga rättighetskränkningar i både den offentliga och privata sfären i skolor, på arbetsplatser och i sina egna hem. Studien visar också att hbtq-gruppen generellt verkar
sakna grundläggande kunskap om sina lagliga rättigheter som människor, och det fientliga kulturella
klimatet gör att de inte vågar söka rättslig hjälp om de blir offer för brott.183 Också svenska regeringen bekräftar detta i Utrikesdepartementets rapport om Myanmar 2015-2016. “Landets poliskår står
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för en stor del av de förföljelser och övergrepp som hbtq-personer utsätts för, vilket gör det svårt, om
inte omöjligt, att anmäla övergreppen”.184 Straffriheten för personer från myndighet, polis och militär
är mycket utbredd. Många grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna utreds därför aldrig och
ansvar utkrävs ytterst sällan, vilket gör att rättsskipning för hbtq-personer i realiteten är avlägsen.
Genom konstitutionen, dvs grundlagen, har också företrädare för den tidigare militärjuntan retroaktiv
och heltäckande immunitet från åtal för alla handlingar begångna i det förflutna.185 Det är inte lätt att
komma åt polisen, eftersom de lyder under inrikesministeriet, och svarar därför bara till militärens
order, vilka är helt självstyrande gentemot regeringen eller parlamentet.186 Ovanstående uppgifter bekräftas av flera andra, exempelvis The Asian Human Rights Commission187 och av NGO:s i empirin.

4.4 Burma och Internationella Mänskliga Rättigheter
Trots att lagstiftning spelar stor roll handlar det i själva verket om djupt inbäddade mönster av diskriminering och utanförskap som bara kan lösas via ändrade sociala och institutionella strukturer. Det är
numera väl etablerat i internationell folkrätt att det inte är tillräckligt för stater att ha lagstiftning mot
diskriminering, utan staten har en skyldighet att främja, garantera och säkra jämlikhet genom aktiva
åtgärder för att undanröja strukturella mönster och öka social inkludering - med andra ord, juridiska
och socialpolitiska metoder för jämställdhet måste kombineras.188 FN:s Allmänna Deklaration förpliktigar genom sedvanerätten, alla FN:s medlemsländer att följa diskrimineringsförbudet, men som
visats i ovanstående beskrivning om det nationelle lagstödet i Burmas, är det en klen tröst. Enligt
folkrättsdokument finns ofta skyddet på plats, men problemet är att stater är suveräna och många
bryr sig inte om att följa det. Ett exempel på det är Burma. Enligt FN-skriften Born Free and Equal
krävs det inte några nya hbtq-specifika rättigheter eller några nya internationella människorättskonventioner för att skydda hbtq-personer mot våld och diskriminering. FN menar att staternas skyldigheter att skydda hbtq-personer från kränkningar av deras mänskliga rättigheter redan är bindande för
alla FN-medlemsstater. Born Free and Equal bryter ner statligt ansvar i fem kärnområden där nationellt ansvar och åtgärder är absolut nödvändiga: förbud mot diskriminering, skydd mot våld, avkriminalisering av homosexualitet, förhindrande av tortyr och respekt för yttrande-, förening- och
mötesfrihet.189 FN:s hållning gällande staters ansvar gentemot hbtq-personers rättigheter förtydligas
ytterligare av den förra generaldirektören Ban Ki-moon uttalande:
To those who are lesbian, gay, bisexual or transgender, let me say: You are not alone. Your struggle
for an end to violence and discrimination is a shared struggle. Any attack on you is an attack on the
universal values the United Nations and I have sworn to defend and uphold. Today, I stand with you
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and I call upon all countries and people to stand with you, too.190

Citaten ovan kan kännas stärkande för de hbtq-personer som får tillgång till sådan information, men i praktiken är de inte hjälpta av det. Åtminstone inte på kortare sikt. Burma har fortfarande
endast ratificerat tre av FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Dessa är: Konventionen om
avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW191 (ej det fakultativa protokollet om
enskild klagorätt), Konventionen om barnets rättigheter, CRC192 (samt båda protokollen) och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD.193 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR194 signerades 2015, men har ännu inte ratificerats.
Burma har också skrivit på tre av ILO:s centrala konventioner, nr 29 om tvångsarbete, nr 87 om föreningsfrihet, och nr 182 om barnarbete.195 Barnarbete är dock fortfarande utbrett i landet.196
I motsats till flertalet av FN:s medlemsländer, har Burma inte, ratificerat någon av följande
FN:s kärnkonventioner: ICCPR - Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ICERD
– Rasdiskrimineringskonventionen, CAT - Tortyrkonventionen. Dessa har alla stipulerat om förbud
av diskriminering på grund av sexuell läggning och genusidentitet.197 Burma har inte heller ratificerat Flykting-konventionen, Konventionen mot påtvingade försvinnanden och inte heller Romstadgan, ICC, vilket kan göra det svårare att ställa ansvariga till svars för de brott som har begåtts av
militären mot civila Rohyingas i staten Rachine och mot civila i staterna Kachin och Shan.198
Burma är skyldiga att skydda hbtq-personer eftersom de har ratificerat CEDAW. I den stipuleras uttryckligen i General Recommendation no.28, punkt 18, att: ”The discrimination of women
based on sex and gender is inextricably linked with[…]sexual orientation and gender identity.”199
Även nyligen signerade ICESCR förpliktigar Burma genom General Comment No.20 att inte diskriminera på grund av sexuell läggning och genusidentitet.200 Burmas egen grundlag, konstitutionen,
innehåller däremot inget förbjud mot diskriminering på grund av genusidentitet eller sexuell läggning.201 Enligt FN måste staterna också i enlighet med förpliktelsen ”Respect, Protect and Fulfill”
respektera, skydda och uppfylla rätten till liv och säkerhet och införa hatbrottslagar som skyddar
individer mot våld på grundval av sexuella orientering och könsidentitet.202 När jag frågar min MRkunniga respondent Yeni, som sitt jobb har inblick i regeringsarbetet, om inte UDHR ska gälla inom
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alla FN-länder, svarar hon med ett uppgivet skratt: ”This country is very difficult. And the problem is
that sometimes the lawyers try to challenge the judges with the international conventions that the
country has ratified, and the judges do not like it. They get offended. When people are pointing at
that this is what Myanmar has signed”. På frågan om vad hon tror om Aung San Suu Kyi´s vilja och
möjligheter att skapa förändring i landet, gällande mänskliga rättigheter, säger hon: ”There will be
physical change, it will be about infrastructure, better roads. But it will not be about human rights.
They only talk about reconcilliation, they do not talk about human rights.”203

4.4.1 Yogyakartaprinciper och FN resolutioner
Staternas internationella skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter för alla personer, oavsett
sexuell läggning och könsidentitet, antogs i Yogyakarta, Indonesien, den 6–9 november 2006.204
FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter har välkomnat Yogyakartaprinciperna som en påminnelse av de grundläggande principerna om icke-diskriminering och universalitet och noterade att
"respekten för kulturell mångfald är otillräcklig för att motivera förekomsten av lagar som bryter mot
de grundläggande rättigheterna till liv, säkerhet och integritet genom att kriminalisera ofarliga privata samtyckta relationer mellan vuxna människor”. Princip 2 i Yogyakartaprinciperna betonar alla
människors rätt till jämlikhet inför lagen utan diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, och bekräftar specifikt staternas skyldighet att "upphäva lagar som förbjuder eller som används i samverkan för att förbjuda samtyckt sexuell aktivitet mellan personer av samma kön och som
är över åldern för samtycke, och att se till att samma ålder för samtycke gäller såväl samkönade- som
olikkönade sexuella aktiviteter. Princip 6, har samma innehåll men gäller rätt till privatliv och intigritet utan godtycklig eller olaglig inblandning från staten.205
När FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) 2011 antog en resolution om allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet var det en historisk framgång för hbtqrättig-heter, som ledde till en studie från FN:s högkommissarie. Resolutionen har varit viktig som påverkansverktyg och UNHRC har sedan dess behandlat hbtq-rättigheter i olika forum.206 Den 1 juli
2016 röstade UNHRC igenom ytterligare en resolution. Viktigt är, att denna resolution, beslutade att
etablera en oberoende expert för skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning
och könsidentitet . Detta sätter fokus på frågan och gör den förankrad på FN:s dagordning.207
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5 Sociala rörelser, genuspolitik och politisk
förändring
Detta kapitel visar på den vikt som både Butler och många av de CSO:s som numera kan verka öppet
i Burma, lägger på aktivism. Butler vill gärna se sig som en aktivistisk-akademiker, och uppmanar
förtryckta sociala grupper att gå samman och engagera sig för att driva gemensamma intressen. I
kapitlet beskrivs hur engagemanget för mänskliga rättighetsfrågor växer, och hur starka förebilder inom hbtq-rättigheter kan förändra andras liv. Susar Nang är nu öppen med sin identitet och arbetar inom hbtq-rörelsen för ökade rättigheter och social och politisk förändring. I den gryende hbtq-rörelsen
har Avgörande markörer på att förändringar skett är att internationella hbtq-dagar och kultur- och
film-festivaler nu firas relativt öppet. Avslutningsvis diskuteras hur hbtq-rättigheter bortprioriteras av
Aung San Suu Kyi´s regering och hur MR- och genusfrågor ses som separata frågor.

5.1 Butler och den nya genuspolitiken
Butler har länge betonat att de sociala rörelserna är en förutsättning för den feministiska teorin. Hon
konstaterade redan i Genustrubbel att det inte är möjligt att ställa sig utanför makten, utan att vi helt
och hållet är definierade av maktrelationer, och att en position utanför makten därför inte existerar.
Genus ogjort har fokus på den genuspolitik som växte fram runt 2000-talets början och enligt Butler
själv är boken ett försöka att sätta samman genus och sexualitetsproblematiken med ansträngningar
för att bevara och skydda liv.208 En övergång till vad som, i senare verk, skulle bli helt och hållet om
att bevara och skydda liv. Butler kopplade i Genus ogjort ihop den queerpolitik med den radikala
samhällsteorin och den feministiska politiken som fanns inom ramen av skilda sociala rörelser som
arbetade med feministisk politik och queeraktivism, liksom med transgender, transsexualism och
intersexualitet. Dessa, menar hon, bildade tillsammans en väv av en ny slags genuspolitik.209 Hon
konstaterade i en intervju redan 1992 att många blivit förvirrade av svårigheten av att placera henne
politiskt, men att hon själv helst vill bli betraktad som en aktivistisk-akademiker som realpolitiskt
stöder såväl feministiska som sexualpolitiska organisationer.210 Många upplever nog Butler som en
väldigt teoretisk filosof, som ofta är svårläst och svårtolkad, snarare än som aktivist. Men man kan
med fog hävda att hon också är en politisk filosof, som ivrigt försvarar koalitionspolitik och uppmanar förtryckta sociala grupper att gå samman och engagera sig för att driva gemensamma intressen.211 Judith Butler argumenterar för att teori kan förändra, men är tydlig med att hon inte tror
att teori är tillräcklig för social förändring. Hon skriver:
208

Butler: 2006, s 25
ibid, s 9. Inledning av Tiina Rosenberg
210
Kotz: 1992, s. 82–89.
211
Rosenberg: 2002, s 70
209

49

Men man måste också inse att jag inte tror att det räcker med teori för att uppnå social och politisk
förändring. Det måste tillkomma något mer än teori, exempelvis sådana interventioner på sociala och
politiska nivåer som aktioner, ihärdigt arbete, och institutionaliserad praktik, som inte riktigt är detsamma som teorianvändning. Jag vill dock tillägga att i samtliga dessa praktiker är teori antagen på
förhand.

Butler uppmuntrar alltså till arbete för social förändring. Hon hävdar också att vi alla är lekmannafilosofer med en egen vision av världen. En vision av vad som är rätt och rättvist, vad som är fel och
förhatligt och vad mänskligt handlande är och kan bli. Och framförallt, vad som utgör det nödvändiga och tillräckliga villkoren för liv.212 Vad som utgör villkoren för liv, återkommer hon ständigt till.
Med Genustrubbel ville Butler vidga området för möjliga genusformer, men utan att diktera
vilka slags möjligheter som borde förverkligas.213 “Somliga kanske undrar vad det egentligen tjänar
till att “vidga möjligheterna”, men den frågan kommer sannolikt inte ställas av någon som inte har
erfarit vad det innebär att leva sitt sociala liv i egenskap av någonting “omöjligt”, obegripligt,
ogenomförbart, overkligt och illegitimt.”, skriver Butler.214 Här sätter Butler fingret på vad jag
kommer att reflektera vidare över gällande respondenternas erfarenheter. För vad spelar kampen för
dessa vidgade möjligheter för roll för dem som inte själv fått lida av detta utanförskap, denna diskriminering och denna brist på rättigheter, och som aldrig varken reflekterat över eller berörts av
tvingande normer, övergrepp och lagar som gör vissa människor obegripliga och illegitima.
”Om mitt görande är beroende av.[…].sättet som jag görs av normer, då beror min möjlighet
till fortlevnad som ett ”jag” på om jag kan klara att göra något med det som görs med mig.”215
Ytterligare en Butlersk mening som kräver att få stå som citat. Orden ”att klara av att göra något med
det som görs med mig”, är väl värda att lägga på minnet. Butler skriver, särskilt i Genus ogjort, om
att förhålla sig kritiskt till de normer som vi är beroende av för vår fortlevnad. Som vi är både beroende av och begränsade av. Vårt ”jag” är visserligen konstituerat och beroende av normer, men vi
ska sträva efter att leva på ett sätt som upprätthåller en kritisk och föränderlig relation till dem, menar Butler. Detta är inte lätt, skriver hon, därför att ”jaget” hotas av att göras ogjort när det inte följer
normen på ett sådant sätt att det blir erkännbart. Butler tillstår att hon själv måste ha erkännbarhet,
men att hon samtidigt känner att begreppen som erkänner henne ”gör livet olevbart”. Detta är precis
vad Yeni, Susar Nang och flera av mina respondenter erfarit, och som återgivits i föregående kapitel. Du kommer till en gräns, då allt – utanförskap, arbetslöshet, spott och spe och till och med övergrepp – är bättre än att livet är olevbart, i så motto att du är instängd i fel kropp eller fel sexualitet,
även om det kostar utanförskap och att inte bli erkänd. Men Butler hävdar att det också är i sådana
skeden som kritik, det vill säga granskning av begrepp som begränsar livet, kan komma fram. Denna
kritik kan skapa möjligheter till andra sätt att leva och också öppna nya förutsättningar för att skydda
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och bevara de liv som motstår ”assimilations-modellerna”.216 Även i Genustrubbel uppmanar hon
läsaren att “inte stanna kvar i utkanten, utan att delta i alla nätverk eller marginella sektioner” för att
på så sätt, både interdisciplinärt och postdisciplinärt, etablera och utveckla genusforskningen.217

5.2 Burma - sociala rörelser och politisk förändring
Butler uppmuntrar sålunda till granskning av begreppen som begränsar livet och till att engagera sig
för social förändring. En som har gjort just det som Butler argumenterar för, som ihärdigt arbetar för
social förändring och som skapat nya möjligheter för andra sätt att leva både för sig själv och för
många andra, är Aung Myo Min. Han är en förebild för många som inte känner sig hemma i det
könsbinära burmesiska samhället, och är något så ovanligt som en välkänd öppet homosexuell man
som ofta förekommer i den politiska debatten. Hans engagemang för mänskliga rättighetsfrågor är
stort, och då särskilt hbtq-rättigheter. En av studiens respondenter, Honey, som arbetar på Gender
Equality Network (GEN) säger om Myo Min: ”Because of him so many change their perspectives”.218 Troligtvis menar hon att han både har ändrat heteronormativa medborgares föreställning
om hur en gay-man kan vara och är en förebild för de som skulle vilja, eller har vågat komma ut. För
en av mina respondenter, Susar Nang, är blev mötet med Aung Myo Min livsavgörande. Hon säger;
“Because of what Aung Myo Min taught me about human rights and LGBT rights, I could fight my
family. I said; have this right. You can not block my life, this is my right. This is my human right”.
At that time my family was shocked”.219
I Burmas finns nu en gryende hbtq-rörelsen, nya civilsamhällesorganisationer (CSO:s) med
fokus på mänskliga rättigheter och ett ökade engagemang, samtidigt som ett allt större fokus på hbtqrättigheter kan märkas internationellt. Som framgått av föregående kapitel är efterlevnaden av de
mänskliga rättigheterna fortfarande mycket dålig. Under diktaturens strikta censur kunde inget organiserat hbtq-politiskt eller socialt liv existera, men i takt med reformerna och de senaste årens politiska utvecklingen har hbtq-rörelsen fått möjligheter att organisera sig och sprida information om
sexualitet och genusidentitet.220 Organisationer som tidigare arbetade i exil har kunnat etablera sig i
landet och kan nu verka öppet. Ytterligare andra har startat upp. Trots att yttrande- och mediefriheten
sedan juntatiden avsevärt förbättrats har de senaste åren dock medfört inskränkningar, bland annat på
internet, och myndigheterna har åtalat både journalister, personer från civilsamhället och människorättsförsvarare.221 Fastän det fortfarande är olagligt har homosexualitet och genusuttryck blivit mer
synliga i Burmas storstäder, och sedan censuren släpptes har det blivit möjligt att rapportera om
hbtq-rörelser. Ett viktigt steg togs när Internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHO)
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kunde firas öppet för första gången i maj 2012 både i Yangon och Mandalay. Detta var en avgörande
markör på de förändringar som skett.222 År 2015 firades IDAHO på 16 platser och den amerikanska
ambassaden i Yangon lät regnbågsflaggan vaja från taket och rörelsen växer nu för varje år. Aung
Myo Min, menar att både synligheten och acceptansen är större i storstaden, än på landsbygden där
det finns färre förebilder, vilket innebär att de flesta stannar i garderoben, säger han.223
Ett annan tydlig markör för ett nytt klimat och en växande hbtq-rörelsen är de kultur- och
filmfestivaler som anordnas sedan några år tillbaka. Med internationella organisationers uppbackning
och upplåtande av lokaler från utländska ambassader och INGO:s har myndigheterna svårt att förhindra den våg av hbtq-politisk och kulturell aktivitet som nu sker i Burmas storstäder. Ett exempel
är &Proud LGBT Film Festival som i oktober 2018 firade sitt fjärde år med fokus på dokumentär
och fictionfilm, debatter och seminarium med hbtq-tema.224Sverige har i flera år gett stöd till denna
festival och erbjuder därigenom också utbildningsmöjligheter för filmskapare och fotografer från
Burma, utbildning i skolor och en fotoutställning inom ramen för festivalen.225 Som nämnt har det
saknats trygga platser i det offentliga rummet, där hbtq-personer kan visa sin rätta identitet. I juli
2018 öppnade det första hbtq-kaféet i Yangon, med konceptet att erbjuda en trygg plats för hbtqgemenskapen, skyddad från samhället trakasserier och folks dömande. Kaféet har en butik på hbtqtemat, som också erbjuder informationsbroschyrer och svarar på frågor om hbtq. De uppmuntrar
också hbtq-personer att komma ut, men först när de är redo.226
Aung Myo Min, är som framgått, en nyckelperson i MR-diskursen och hbtq-rörelsen i landet. Efter studentupproren 1988 levde han 24 år i exil. Han grundade då Human Rights Education
Institute of Burma, som sedan han återvände 2013 heter nu Equality Myanmar (EQMM). EQMM är
en av få inhemska CSO:s som helt fokuserar på MR-rättigheter. Genom utbildning i mänskliga
rättigheter vill de stärka människors möjligheter att ställa makthavare till svars.227 Susar Nang arbetar
idag heltid med politisk påverkan och hbtq-rättigheter. Allt började med att hon var vilsen och sökte
sin identitet. Via en kompis fick hon veta att EQMM hade utbildningar i mänskliga rättigheter och
hbtq. “At 2014 I met with Aung Myo Min at a training and I know at that time, yes i am LGBT, I am
transgender. Previously I don´t know who am I, yes I was gay, but what category I don´t know”.228
Eftersom EQMM arbetar för mänskliga rättigheters efterlevnad har de därför som sin slogan
“Because a right culture is the right culture”.229 Som ett specifikt hbtq-projekt inom EQMM startades
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Colors Rainbow (CRB), som nu har vuxit till den ledande organisationen för hbtq-rättigheter. 230
Genom utbildning, politisk påverkan och opinionsbildning arbetar CRB med fokus på mänskliga
rättigheter, rättsstatsprinciper och ökad rättssäkerhet för hbtq-gruppen. De stöds av många internationella organisationer, däribland USAid, svenska Diakonia och Fonden för mänskliga rättigheter
(MR-Fonden).231 CRB producerar också en tidskrift och ett tv-program, samt fungerar som sekretariat för Myanmar LGBT Rights Network som grundades redan 2012.
Med nätverket har CRB ett utbildningsprogram för hbtq-gruppen. Enligt Victim-studien
visade resultatet efter 12 månaders utbildning i bl.a. mänskliga rättigheter att deltagarna då insåg att
de hade lagliga rättigheter och därför var värda lagligt skydd. Detta ledde till påtagligt bättre självkänsla både på individ- och gruppnivå. Däremot visat studien att det finns en märkbar brist på
lesbiska och tomboy-aktivister i hela CRB-nätverket. Dessa var också betydligt mindre representerade i anordnade utbildningar. Det verkar finnas ett brist på interaktion mellan de olika grupperna,
liksom mellan kvinnorättsgrupper och lesbiska/transgendermän-organisationer.232 Det framkommer
också att, trots det faktum att de medverkande hade utrustats med kunskap och medvetenhet om
mänskliga rättigheter, rapporterade många att de sällan kunde applicera sina nya kunskaper. Ett citat
från en av medverkande i studien illustrerar detta. “Now, we know our human rights but the police
do not respect our human rights. They continue abusing our human rights by slapping our faces and
kicking us with their boots”. Som en del i projektet inom Victim-forskningen, har CRB runt i landet
anordnat utbildningsdagar för personer utanför hbtq-gruppen, och där deltagarna har haft så skilda
yrken som fabriksarbetare, advokater, kvinnliga sexarbetare, NGO anställda, sjuksköterskor och
lärare (vilket alltid är kvinnor). Ämnen som lyfts då har varit; vad är diskriminering, homofobi och
stereotyper, UDHR och internationella mänskliga rättighets-mekanismer för hbtq rättigheter, liksom
träning i SOGIE (sexual orientation, gender identity and gender expression).233
Sedan några år har aktivister inom hbtq-världen således börjat kräva rättigheter och erkännande av sexuella minoriteter och olika genusidentiteter. Deras krav har ännu inte fått gehör i Aung
San Suu Kyis demokratiskt valda regeringen, och hbtq-rättigheter verkar inte vara en prioriterad
fråga. En kort intervju i dokumentärfilmen Life in the shadows- Silent suffering in Myanmar´s
LGBT+ community spreds genast på sociala medier, och visar övertygande hur regering och staten
Burma ser på både vad som utgör hbtq-personers- och mänskliga rättigheter. I filmen skrattas en
journalist ut av Suu Kyi´s närmaste medarbetare i regeringspartiet, statssekreterare Win Htein när
han frågar om regeringens hållning i hbtq och genusfrågan.
Här följer den transkriberade intervjun:
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CM: Hallo, Win Htein?
WH: Yes
CM: Hello Win Htein, my name is Connor Macdonald. I´m a journalist based in Yangon. I´m just writing a
story about..ahh..lesbian, gay, bisexual, transsexual sexworkers in Yangon.
WH: (Win Htein skrattar högt och länge)…I´m not interested because…(fortsätter skratta)..this topic is very
difficult here because..(paus)..Burma is not in the West. Gender issues are not important.
CM: Gender issues are not important?
WH: No, No…
CM: What....What about when human rights are beeing abused?
WH: Human rights is a seperate subject…a separete subject.
CM: Do you think that NLD will try to change this?
WH: Well…we can not give priority to that particular issue.We have thousands and thousends of problems.
The gender issue is not important234

Av den här korta intervjun kan två viktiga slutsatser dras. För det första, att genusfrågan inte är viktig
och därför inte prioriteras, och för det andra, att mänskliga rättighets- och genusfrågor ses som två
helt separata frågor. Det har aldrig funnits något formellt utrymme för genuskritik i Burma och
frågan om genus och sexuell läggning är ny och har aldrig diskuterats på hög politisk nivå. Att högt
uppsatta politiker kan besvara frågor om hbtq-personers rättigheter med ett hånskratt, besannar
detta.235 Synen, att genusrättigheter och mänskliga rättigheter anses som separerade frågor, bekräftas
också av min empiri. Otchi säger att hon tycker att det är olika saker men är lite osäker. Hon tycker
trafficking eller barnmisshandel är exempel på mänskliga rättigheter. Mai Win som jobbat med
genusfrågan förklarar att det är egentligen samma sak, men ”I vårt land är genusrättigheter en väg
och mänskliga rättigheter en annan väg, och de hänger inte samman”.236 Jag har även bett de andra
respondenterna att kommentera denna intervju, och har fått blandad respons. De flesta skrattar uppgivet och suckar. De verkar inte alls lika förvånade som jag.
En större medvetenhet om vad som utgör mänskliga rättigheter måste till för att få slut på
diskrimineringen av hbtq-personer. Det handlar om att fortsätta arbetet för den sociala förändring
som Butler argumenterar för och som Aung Myo Min, Honey, Susar Nang och Ko Ko Chan och alla
andra hbtq-aktivisterna gör när de dagligen kämpar för förändrade villkor, rätten till sin identitet och
ett värdigt liv. Det handlar också om huruvida staten Burma vill ta sin freds- och demokratiprocess
på allvar och sluta föra krig och begå övergrepp på sin befolkning, och istället komma till insikt om
vad det innebär att ha förpliktigat till att följa CEDAW, liksom att i egenskap av ett FN-land, värna
det mänskliga värdet och likavärdes principen. Det är som Aung Myo Min säger; det är dags att sätta
hbtq-rättigheter, där de hör hemma - på dagordningen för mänskliga rättigheter.
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Cocunuts TV: Life in the shadows -Silent suffering in Myanmar´s LGBT+ community, 2016. Tidskod 11:25 (av 12:36)
Omvärlden: November 2016
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Intervju: Otchi och Mai Win. 28 mars 2017.
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6 Heteronormer, mänsklighet och mänskliga
rättigheter - kritisk diskussion
Mitt syfte med denna studie har varit att tolka utvalda texter av Judith Butlers och genom eget empiriskt material och forskningsrapporter från Burma, analysera huruvida heteronormativitet villkorar
hbtq-personers mänskliga rättigheter i Burma, samt hur normaliseringsprocesser påverkar och styr
vems liv som enligt Judith Butlers teorier har mänskligt värde. Jag har för detta syfte haft tre forskningsfrågor som är inbördes relaterade och beroende av varandra. Den första frågan handlar om en
generell förståelse av situationen för hbtq-personer i Burma utifrån Butler och queerteorins syn på
hur heteronormativitet påverkar de människor som inte kan inordna sig i systemet (fråga 1). Men för
att analysera och besvara den frågan behöver jag undersöka hur Butlers ser på det som hon ständigt
återkommer till och som hänger samman med förståelsen för hbtq-personers livsvillkor - vad som
utgör erkännande, mänskligt värde och vems liv som räknas som ett liv (fråga 2). Här i den kritiska
diskussionen ska jag reflektera kring hur Butlers mer teoretiska resonemang utmanas av mitt undersökningsmaterial, och vilken bäring och förklaringsförmåga samt vilka möjligheter eller begränsningar som Butlers argument har i kontexten heteronormativitet och mänskliga rättigheter för hbtqpersoners i Burma (fråga 3). Jag är, som tidigare nämnts, inte ute efter att fastställa huruvida Butler
har rätt eller fel i sina analyser, utan snarare undersöka om det finns aspekter som stämmer väl i den
burmesiska kontexten, liksom om andra saknas. Avslutningsvis ägnar jag kapitlet åt några sammanfattande reflektioner och delar med mig av tankar om vidare forskning.

6.1 Kritisk sammanfattande diskussion
Butler hävdar normernas dubbla betydelse - att de sociala normerna utgör vår existens. Vår förmåga
att existera som individer beror på dessa normer. Men hon tillstår att hon är ambivalent och påstår att
normerna också måste bekämpas, då vissa begränsas av dem på sätt som kränker människovärdet.
För vissa kan steget över gränsen vara ett politiskt medvetet och upproriskt ställningstagande, men
för de allra flesta hbtq-personer i världens länder och samhällen, finns inget utrymme för upproriskt
ställningstagande. Så är fallet i Burma. Kränkta eller inte kränkta, är det för dem som för många heterosexuella, framförallt kvinnor - en kamp för överlevnad. Särskilt på landsbygden, där de flesta i
Burma bor, är det alltför farlig att gå över normgränsen då det är förenat med social utfrysning och
straff. Gränsvakterna utmärker sig genom både homofobi och misogyni, något som oftast är intimt
förknippat. För andra är ett hårt och begränsat liv i samhällets periferi ändå bättre än våndan i att
vara onormal inom det ”normala” – inom heteronormativet.
Trots att Butlers teorier är skrivna både i en annan tid, och i en helt annan kontext, lyckas de
bitvis fånga mycket av problemet med Burmas heteronormativitet. Det finns givetvis många faktorer
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som spelar in, bland dem har meritsystemet “hpon”, som jag diskuterat i kapitel 4, en avgörande roll,
liksom samhällsklass, etnicitet och religion. Det har dock framkommit i studiens empiri att religion
och etnicitet inte är lika avgörande för hbtq-personers möjligheten att förändra sin situation, som
skillnaden mellan landsbygd och storstad. Både empiri och forskningsrapporter bekräftar Butlers teorier om hur endast begripliga, normala kroppar erkänns som mänskliga medan de andra, de onormala, endast existerar utanför den sociala gemenskapen. Yeni, Susar Nang, Otchi och Mai Win´s erfarenheter bekräftar detta. Yeni var obegriplig både för sig själv och andra och kunde plötsligt inte
längre förstå sitt eget språk, och kollapsade som tänkande varelse, och Otchi´s genusnormativa kläder kliade som en allergi. Susar Nang klarade att hålla sin genderidentitet för sig själv så länge att hon
kunde gå ut skola och universitet med bra meriter, men fick sparken när kollegerna berättade för
chefen att de sett henne med smink, och Mai Win´s familj ser henne som något onormalt. Men de bekräftar också hur de fått bättre självförtroende, när själ och kropp blivit ett. Detta är en del av svaret
på frågan om hur Butlers syn på vad som utgör erkännande, mänskligt värde och vems liv som räknas som ett liv, kan tolkas i perspektivet av mänskliga rättigheter för hbtq-gruppen i Burma (fråga 2).
Enligt Butler finns det inget original, då detta är en illusion. Att då definiera någon som
normbrytare, bekräftar enligt Butlers resonemang, normen som original. Normbrytare bryter således,
enligt Butler sätt att resonera, mot en illusion av ett original. Att definiera någon som normbrytare
riskerar också att låsa fast dennes performativa livsval vid det normkomplex som de själva försöker
påvisa orimligheten med. Detta är snarare en kritik mot normkritik än mot Butler, men normkritiken
utgår till mångt och mycket från queerteori och från Butlers teorier om performativitet. Men det är
tveksamt om det finns mycket som är universellt normativt, då normer är plats-, rums- och tidsplacerade, dvs. kontextuella. Exempelvis anses det nu normbrytande i Burma att visa sin homosexualitet eller genderidentitet om du inte är en “ordinarie” kvinna eller man – de som gör det bryter en
tydlig norm. Butlers betonar att hennes avsikt inte har varit att dra en ny gräns för vad som är genusacceptabelt, men ett problem med queerteorin som akademisk disciplin, är ändå att när den syftar till
att problematisera och ifrågasätta det normativa, och då särskilt den normerande heterosexualiteten, i
sig själv blir en normerande praktik, och som därmed riskerar att förlora sin legitimitet som akademisk teori. Butler hävdar att sociala normer utgör vår existens. Jag tolkar henne som att vi behöver
riktlinjer i våra liv, och istället för att låsa fast oss vid ett normativt ideal, det normala, vore det
kanske mer fruktbart om normer kunde vara just sociala kompasser, som inte behövde ange normalitet. Då fick vi också slippa en hel del begreppsförvirring.
Med risk för upprepning från kapitel 2, ska jag ska ta upp en del plats här med att diskutera
den intervju som återgavs i kapitel 5, med statssekreterare Win Htein, Aung San Suu Kyis rådgivare
och närmaste man i regeringen. Intervjun är bara någon minut lång, men är som ett koncentrat av
hbtq-situationen i Burma, och ger också svar på frågeställningen, om förståelse av situationen för
hbtq-personer i Burma utifrån Butler och queerteorins syn på hur heteronormativitet påverkar de
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människor som inte kan inordna sig i systemet (fråga 1). ” I´m not interested because… Burma is not
in the West. Gender issues are not important”, säger Win Htein mellan skrattsalvorna när journalisten berättar att han skriver om hbtq-personer som arbetar som sexarbetare i Yangon. Efter detta svar
frågar journalisten om ointresset för genusfrågan även gäller när mänskliga rättigheter blir kränkta.
“Human rights is a seperate subject”, svarar Win Htein. “We have thousands and thousends of problems. The gender issue is not important”, upprepar han. Det går naturligtvis inte att dra politiska
slutsatser på en enda intervju, men jag vågar ändå hävda, att den attityd han visar frågan, och det han
faktiskt säger, ger en tydlig bild av hur han och partiet ser på hbtq-rättigheter, och dessutom hur de
förhåller sig till mänskliga rättigheter. Jag vågar även påstå att han är representativ, inte bara för regeringspartiet och de politiska frågor de uppenbarligen inte tänker föra, men också för en man ur den
dominanta grupp som inte någonsin har, som Butler uttrycker det, “erfarit vad det innebär att leva sitt
sociala liv i egenskap av någonting “omöjligt”, obegripligt, ogenomförbart, overkligt och
illegitimt”.237 Han har visserligen erfarit juntadiktaturens bojor, och som många andra NLD-politiker
suttit av lång tid som politisk fånge, men är ändå representativ för det heteronormativa och patriarkala systemet. Därför förstår Win Htein inte heller varför han ska ta upp sin tusenproblems-agenda
med sådant som hbtq-rättigheter. Och vad det ska tjäna till att ”vidga möjligheterna” för nya genusformer när det finns så många ”riktiga problem”. Hbtq-personer kan väl bara bete sig som ”normala
människor”, så är problemet borta. Jag förmodar att det är så han tänker, men det har jag naturligtvis
inte några bevis för. Slutsatsen av intervjun med Win Htein är att mänskliga rättighets- och genusfrågor ses som två separata frågor, både av honom, och får man förmoda, hans regeringsparti.
Jag bygger ovanstående antaganden på den kunskap jag har efter att ha pratat med och intervjuat väldigt många människor i Burma, läst rapporter, litteratur och artiklar, sedan 2015 noga följt
den politiska debatten och bott och varit i landet upprepade gånger. Hur folk i allmänhet, annat än de
respondenter som ingår i denna studie, ser på det journalisten frågade, kan vi inte veta, men förmodligen vet de flesta av Burmas cirka 52 miljoner människor inte varken vad genusfrågor eller
mänskliga rättigheter betyder. Vad de känner till är att vissa människor är konstiga och onormala,
och ser dessa, d.v.s. dem jag här benämner hbtq-personer, antingen som något clownliknande som de
skrattar åt eller som ett uttryck för ett syndigt illegalt beteende som borde straffas. Burma har säkert
tusentals problem. Ett absolut fokus läggs på de eviga inbördeskrigen och på problemet med alla
Burmas olika etniska grupper, men också på att få nya handelspartners och investerare från väst, och
göra sig mindre beroende av Kina. ”Thousands and thousands of problems”, kan tolkas som att
genusfrågor, kommer efter alla dessa tusen och åter tusen problem, eftersom han är tydlig med att det
inte är viktigt, och förmodligen inte ett av dessa tusentals problem. Han sa också att mänskliga rättig237

Här åsyftas Butlers citat i kapitel 2. ”Somliga kanske undrar vad det egentligen tjänar till att “vidga möjligheterna”,
men den frågan kommer sannolikt inte ställas av någon som inte har erfarit vad det innebär att leva sitt sociala liv i
egenskap av någonting “omöjligt”, obegripligt, ogenomförbart, overkligt och illegitimt.”
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heter var någonting annat. Det är måhända fel att dra för stora växlar på en kort intervju, men ska jag
tolka honom ordagrant, så borde detta betyda, för det första, att hbtq-personer inte går in under
frågan mänskliga rättigheter, och för det andra, att det kommer efter alla tusentals andra problem,
alltså väldigt, väldigt långt ner i prioriteringen. I så fall kan en med fog hävda att Butlers teorier har
bäring i att de som inte underkastar sig systemet, erkänns inte som mänskliga, och blir alltså mer
eller mindre avhumaniserade, och är således inte en del av det som har med mänskliga rättigheter att
göra. Det här stycket svarar därmed till stor del både på fråga 1 och 2.
“The problem is that the problem is not seen as a problem”238, är ett passande uttryck på Burma. Som citaten klargör, ses många problem inte som problem, hbtq-rättigheter och kvinnor är två
bra exempel. Det betyder att mer än hälften av de 52 miljoner medborgarna inte ens är värda att ses
som problem. Till det kommer bl.a. alla statslösa flyktingar och Rohyingas som inte ges medborgarskap trots att de bott i landet i generationer. Ett korrupt rättsväsende med straffrihet som mer regel än
undantag, och en närmast laglös situation gör livet outhärdligt för många i landet, exempelvis vissa
minoriteter, fattiga, kvinnor och inte minst hbtq-personer. Men för dem, som enligt Butlers så
klarsynt ser det, inte erkänns som människor för att de inte har någon plats i det system som hela
samhället bygger på, i det fundament som ska upprätthålla själva livet - har inte ens ståplats i detta
maskineri, utan osynliggörs, blir ett “ingenting” vars existenser inte erkänns. De syns inte, finns inte,
och ses därmed inte som ett problem. För dem blir bristen på rättigheter total.
Som jag också har visat i kapitel 4, genomsyras diskrimineringen av hbtq-personer hela samhället. Från regeringen, utbildningssystemet, arbetsmarknaden, sjukvården, rättssystemet, religionen,
det offentliga rummet och ner till den familjen där den enskilda individen växer upp. Jag vill hävda
att det är en sådan genomgående diskriminering och som tar sig så kraftiga uttryck att det definitivt
är frågan om förtryck. I sin välkända teori om strukturellt förtryck, hävdar Iris Marion Young att den
strukturella diskrimineringen finns inbyggd i institutionernas väggar, i själva betongfundamentet.
Förtryck har således en strukturell karaktär och drabbar specifika grupper på grund av föreställningar
som ligger inbäddade i både traditioner och institutionaliserade regler. Dessa produceras och
reproduceras systematiskt i samhällets ekonomiska, politiska och kulturella institutioner som en del
av kulturen. Young hävdar att egenskaper eller problem som tillskrivs “den Andra” är främmande
för, eller framstår som ett hot mot majoritetsgruppen och dess identitet. Detta har jag visat i t.ex.
diskussionen om “hpon”.
Ett mycket märklig, och kan hända metaforiskt uttalande, gjorde State Counsellor239 Aung
San Suu Kyi när en av studiens respondenter Susar Nang, i parlamentet 2016, vädjande talar till Suu
Kyi om diskriminering mot hbtq- gruppen genom lagar och policys, genom samhället, populärkulturen och filmindustrin. Suu Kyi tar då upp en stor del av sitt relativt korta svar, med att prata om
238
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Citat från en kvinna i GENs forskningsrapport Raising the Curtain, i kapitel 2.1.
Konstitutitionen hindrar Suu Kyis från att inneha presidentposten, då hon har barn med utländska medborgarskap.
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skräp, och att hon inte gillar att trampa på skräp på gatan, och hur folk måste bli bättre på att städa
undan detta. ”I really don’t like it […] The spirit of picking up the litters and putting into the nearest
dustbin as a truthful citizen should have been applied there.”240 Jag menar att det var ett högst
opassande tillfälle att prata om skräp.
I Judith Butlers språkbruk handlar normaliseringsprocess om de normer som bestämmer vad
som utgör mänskligt värde och vems liv som räknas som ett liv. En av forskningsfrågorna var därför
hur Butlers syn på vad som utgör erkännande, mänskligt värde och vems liv som räknas som ett liv,
kan tolkas i perspektivet av mänskliga rättigheter för hbtq-gruppen i Burma. Vad som utgör villkoren
för liv, återkommer hon ständigt till. Heteronormerna, menar hon, är det som skapar en skillnad
mellan det mänskliga och det mindre mänskliga. Om en person görs ”ogjord” genom att förvägras
erkännande, då blir erkännande ett maktcentrum genom vilket det mänskliga skapas och särskiljs.
Detta är vad som händer hbtq-personer i normhegemonins Burma. Butler har många argument om
vilka effekter heteronormativa hegemoniska samhällsbyggen kan få för människors upplevelse av att
inte erkännas och vara “obegripliga, onormala och illegitima”. Hon uppmuntrar därför till arbete för
social förändring, och menar att vi alla har en vision om vad som är rätt och rättvist, vad som är fel
och förhatligt och vad mänskligt handlande är och kan bli. Och framförallt, vad som utgör det nödvändiga och tillräckliga villkoren för liv.
Som jag har hävdat har Butlers teorier en väldigt god bäring och förklaringsförmåga gällande analyserna av det mänskliga, vem som erkänns som mänsklig, och vilka konsekvenser det får för
det mänskliga värdet att vara utanför systemet. Om Butler teorier och argument har någon förklaringsförmåga, möjligheter eller begränsningar i kontexten heteronormativitet och mänskliga rättigheter för hbtq-personers i Burma (fråga 3) har jag även svarat på tidigare i diskussionen. En begränsning är dock att de förutsätter att individen har en viss reell frihet. Kring svaret på frågan om hur vi
kan förstå situationen för hbtq-personer i Burma utifrån Butler och queerteorins kritik av heteronormativet (fråga 1), är jag mer ambivalent. Situationen för hbtq-personer är betydligt mer komplex än
vad Butler´s teorier kan omfamna, och hon saknar två viktiga aspekter i sin analys. För det första,
aspekten av patriarkala strukturer, som bl.a. innefattar det manliga makt-och meritsystemet hpon,
som jag diskuterat i kapitel 4, och som har avgörande påverkan på hbtq-personers situation och möjlighet till värdighet. Detta förstärker den hierarkiska heteronormativa syn som placerar manliga hbtqpersoner under andra män i samhället, vilket legitimerar diskrimineringen av dem.
För det andra saknar hennes analyser aspekten av det rättsliga. Lagarna som de facto gör hbtqpersoner olagliga, eftersom lagen om “onaturligt” sex gör alla hbtq-individer illegitima. Det göder
fördomar och legaliserar diskriminering av dem. Till det kommer ett korrupt rättssystem som i det
närmaste är obefintligt för dem som så ofta blir trakasserade, olovligt arresterade och misshand-lade.
240

Se transkriberad bilaga.
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Ofta av poliser, visar det sig i undersökningsmaterialet. Troligtvis har Butlers teorier samman-taget
en högst marginell inverkan på situationen för hbtq-personer i Burma. Det kan antas att vissa inom
de gryende hbtq-rörelsen i Burma, om än få, har läst Butler eller studier som är inspirerade av henne,
så indirekt kan hon ha spelat en marginell roll för stärkandet av denna rörelse.
Hur skulle då ett ”butlerska idealsamhället” se ut, och skulle det ha någon bäring? Jag tolkar
henne som att det skulle utgöras av ett mångfald av människor med flytande men självvalda identiteter, som alla var värderade efter personliga egenskaper, erfarenheter, handlingar och moral, och
inte efter könsliga eller sexuella preferenser. Finns det möjligheter i dessa teorier, eller är hennes
resonemang utopiskt i en burmesisk samhällskontext? Mitt svar är dessvärre ja. Att låta genusgränserna flyta är uteslutet i en burmesisk kontext. Det finns en potential i Butlers strävan, men
genomförandet blir åtminstone i större delen av världen, och definitivt i dagens Burma, en utopi.
Jag skriver dagens, för Butlers projekt att upplösa kategorierna i det patriarkala och heteronormativa
samhällsbygge som är Burma idag, är utopiskt, men sådant kan mycket väl komma att förändras över
tid. Sexualiteten så som den idag regleras, som dikotomin man/kvinna, är inte en fast och ursprunglig
sanning och dess innebörder kan i en annan historisk tid få andra ”svar”. Möjligheterna i Butlers
teorier om genus/kön handlar i stället om att sträva efter samhällen med vidgade möjligheter till fler
genusformer, likt Butler också efterfrågar. Samhällen där vi själv bestämmer vårt genus, där vi bedöms efter vår person, vår kapacitet och våra gärningar, och inte efter vad som finns mellan våra lår.
Liksom olika etniciteter berikar ett mångkulturellt samhälle, är olika genusyttringar, och olika sexualiteter berikande för samhällen.

6.2 Reflektioner och vidare forskning
Jag tror att studiens olika delar och den kritiska diskussionen i detta avslutande kapitel, lyckats klargöra mina frågeställningar. Som jag har visat i kapitel 4, är hbtq-personer gravt diskriminerade i
Burma. Denna diskrimineringen genomsyrar hela samhället. Enligt Butlers syn på ett tvingande
heteronormativt system, är det ett faktum att det heteronormativa samhället i dagens Burma villkorar
hbtq-personers mänskliga rättigheter. Hbtq-personer anses inte ha det mänskliga värde som gör att de
kan åtnjuta sina rättigheter. Jag vill här nedan komma med ytterligare reflektioner, eller snarare
rekommendationer om vad som framkommit i studien och vad som måste till för att situationen för
hbtq- personer i Burma ska kunna förbättras. Avslutningsvis rekommenderar jag vidare forskning.
•

Det allt överskuggande problemet för Burma och landets möjligheter för en vidare demokratiskt process är militärens bibehållna makt, liksom utformningen av 2008-års konstitution..
Denna innehåller inte något förbud mot att diskriminera hbtq-personer, och är i princip omöjlig
att förändra på grund av den vetorätt som militärens, enligt samma konstitution, har i parlamentet. Konstitutionen, lagarna och militärens makt, påverkar avsevärt möjligheterna för att hbtq60

rättigheter skall tas på allvar och för att mänskliga rättigheter ska kunna implementeras i landet.
•

Den utbredda homo- och transfobin, bristen på kunskap om mänskliga rättigheter och den
om-fattande straffriheten, liksom att poliser är frekventa förövare, särskilt mot trangenderkvinnor
och gay-män, är oroande resultat som framkommit av empirin och undersökningsmaterialet.
Exempelvis saknar de flesta lärare kunskap om diskriminering och MR. Likaså saknar jurister
både kunskap om hbtq- rättigheter och mänskliga rättigheterna, och viljan att driva sådana fall.

•

Avsaknad av en nationell antidiskrimineringslag som inbegriper hbtq-individer, skapar fritt
spelrum för fördomar, misstänkliggöranden och maktmissbruk både på individ-, samhälls- och
myndighetsnivå. I brist på nationell diskrimineringslag måste lagutövare som poliser, få både
ökade kunskaper om mänskliga rättigheter gällande hbtq-gruppen och policy-riktlinjer att följa.
Polisen, svarar till militären inom inrikesministeriet, och det krävs därför att de börjar ta hbtqrättigheter på allvar. Människorättskonventioner måste få en betydligt högre status i Burma, för
att detta ska bli realitet. Att så inte är fallet visar min undersökning.

•

Kopplingen mellan annorlundaskap och ett föreställt hot om att rasera den traditionella kulturen, kommer till uttryck i homofobiska och transfobiska stereotyper, bl.a. i populärkultur, film
och tv. Gräsrotsarbete för ökad information och interaktion, likt Color Rainbows utbildnings- och
informationsdagar bör intensifieras.

•

Landets repressiva lagar måste ses över, däribland lag 377, som förbjuder homosexualitet,
och tillsammans med diffusa koloniallagar används för att trakassera, begära mutor, och olovligt
arrestera hbtq-personer. Rättssäkerhet är centralt i ett demokratiskt styre och om Burma menar
allvar med sin demokratiprocess, måste rättssäkerheten för hbtq-personer stärkas avsevärt, och då
krävs grundliga rättssystemreformer. Burma, har endast ratificerat tre av FN:s kärnkonventioner
om mänskliga rättigheter och bör snarast ratificera fler av FN:s kärnkonventioner så som ICCPR,
ICERD, CAT liksom Flyktingkonventionen. Trots att lagstiftning spelar stor roll måste djupt
inbäddade mönster av diskriminering och utanförskap lösas via ändrade sociala och
institutionella strukturer. Normativa samhällsskapande funktioner kan därför inte överskattas.

•

Med lagar om onaturlighet och illegalitet, polisen som förövare och ingen rättsinstans att vända sig till, blir hbtq-personer till “anti-medborgare” som kan reduceras till en kropp utan “rätten
att ha rättigheter”. Inför en anti-medborgare behöver medborgarna inte känna ett politiskt eller
moraliskt ansvar. Innanför de “normala” heteronormativa medborgarnas fäste – det heteronormativa systemet - finns bara en sociopolitisk ordning.

•

Normer möjliggör och erkänner vissa liv, gör dem levbara men försvårar samtidigt andras liv.
Med normerna följer hierarkier i största allmänhet. Att utmana heteronormativa tvåsamma principer kan inte nog understrykas. Det blir inte bara ett slag mot en heteronormativ ordning utan
också mot en patriarkal sådan.
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•

Enligt mitt undersökningsmaterial är samarbetet mellan organisationer som är inriktade på
kvinnors rättigheter, och de som har fokus på hbtq-rättigheter dålig. En möjlig slutsats är att det
inte går att göra en sak i taget - lösa jämställdhetsfrågan för kvinnor först och rättighetsfrågan för
hbtq-personer därefter. Sålunda måste det patriarkala problemet och den heteronormativ ordningen problematiseras samtidigt.

Som ett resultat av arbetet med denna studien, står det klart att det finns ett uppenbart behov av
att genomföra ytterligare forskning i Burma på tematiska områden som hbtq och utbildning,
hbtq och hälsovård, hbtq och arbetssituation, hbtq och ledarskap. Sådan forskning kommer att
vara avgörande för framtida projekt syftade till att lyfta hbtq-individer från det förtryck som de
för närvarande lider av. Alarmerande är också att organisationerna Color Rainbow och Equality
Myanmar menar att det som presenteras i deras rapport, From Victims to Agents of Change Lives and Voices of LGBT Individuals, bör förstås som toppen på ett isberg.
Att tala öppet om det strukturella förtrycket av hbtq-personer i Burma blir en elefant i rummet,
och i detta tomrum har den legitimerade diskrimineringen fått fäste. Att ta reda på vilka strukturella orsaker i det burmesiska samhället som fostrar medborgare till att diskriminera andra,
vore en värdefull, om än mycket omfattande studie. Sådan forskning, borde troligtvis prioriteras
över att undersöka vad i samhället man blir diskriminerad för. Här är det åter den grundfästa
heteronormativiteten en bromskloss, men som jag anser måste forskas vidare om för att komma
åt det strukturella förtrycket av kvinnor och vissa minoriteter, så som hbtq-personer.
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Bilaga 1.
Semistrukturerad intervjuguide
Olika frågor har använts, beroende på respondenten.

Questions for personal semistructured interviews
Personal data
Name (or anonomous if you prefer):
Age:
Gender identity
Sex: (or transsexualism)
Sexual orientation:
Occupation:
Education:
Religion:
Ethnicity:
Born and raised:
Mother tongue:

•

How do you describe your gender identification? Queer, lesbian, transgender?

•

Do you feel convenient with / connected to the term queer?

•

Do you meet obstacles in your personal life that is connected to your gender identity?
In what way?

•

What aspects of your daily life do you perceive to be negatively impacted by homophobic social
attitudes in your society?

•

Do you meet discrimination that is connected to your gender identity? Discrimination of others
reasons (sex, age, ethnicity, religion, disability..)?

•

Do you regard the heteronormative to bee the ideal in the Myanmar society?
If yes. Do you feel this heteronormative ideal results in discriminatory practices to those
deviate?

•

Is this structural ? - from the society (school, government, health care etc)

•

What are the main obstacles you personally face as LGBT/transgender/lesbian?

•

How do you describe these problems with discrimination, in regard to human rights?

•

Do you feel that your human rights are beeing abused and neglected?

•

What do you see as the biggest challenge, or obstacle, concerning human right for the LGBT
community in Myanmar?
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•

Do you have any problems with your family community to accept you and your identity?
If yes, what are the problems?

•

Do you as a person, feel involved in the society ?

•

Do you as a citizen, feel involved in the society ?
If yes, how? If no, do you feel marginalized? In what way?

•

Did you get discriminated, bullied or abused during in school?
If yes, why and what was your response?

•

Have you had any problems getting a job?

•

Are there any improvements for obtaining an employment?

•

How could, in your opinion, these gender norms and heteronormative ideal be questioned and
challenged?

•

What, in your opinion, could be done (or should be prioritized) to make the society more
inclusive?

•

What, in your opinion, should the country (striving for democracy) do to make Myanmar more
right based and inclusive ?

•

For gay, bisexual, and transgender people living in Myanmar, what aspects of their daily lives do
they perceive to be negatively impacted by homophobic social attitudes (and the existence of
anti-sodomy laws) ?
What mechanisms do you think contribute to structural oppression/discrimination and genders
structures that discriminate, stereotype, and invisualizes LGBT persons in Myanmar?

•

•

What impact do you think normbreaking advocacy can have on the transition to a rightbased and
democratic society?

•

What needs to be done regarding strategies for change and inclusion of persons that, from a
heteronormative point of view, are deviant from the sex they are expected to belong to?
(as HBTQI persons in Myanmar)

•
•
•
•
•

Have you received any training related to LGBT issues?
What are the strategies used for building the capacity of LGBT groups?
What changes would LGBT people like to see in their respective communities?
Do you think LGBT have the information for obtaining their human rights?
What role does International law (such as CEDAW) play at the family level and community
level? At the National level?

_______________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

What kind of problems do LGBT persons meet in their daily?
What is your impression of beeing stigmatized in the community?
What are the major discriminatory actions towards LGBT?
How are LGBT persons in Myanmar described in regards to terms as normal and deviant ?
Do you think there has been some behavior change in the community? If yes, what is the
cause of the change?
According to some reports, there are some discrimination in between lesbians and gays? If
yes, has this situation improved?
________________________________________________
Where do LGBT approach if they have social problems?
Do you see that there are special health problems that LGBT face? (physical or mental)
__________________________________________________________________
Have you received any training related to LGBT issues?
What are the strategies used for building the capacity of LGBT groups?
What changes would LGBT people like to see in their respective communities?
Do you think LGBT have the information for obtaining their human rights?
What role does International law (such as CEDAW) play at the family level and community
level? At the National level?

Legal issues - a fair and just legal system?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What is your view of LGBTs and the knowledge of legal rights and access to legal services?
What are the most common types of legal problems that LGBT people face?
If there are cases of abuse or arrest, where would LGBT seek for assistance? Who do
LGBT’s contact? The legal system or others?
Are the Penalty 377 and Rangoon Police Act laws being used? (anti-sodomy laws)? Against
whom?
What are the minor crimes committed against LGBT individuals or by LGBT individuals in
general?
What are the serious crimes committed against LGBT people?
What are the mechanisms and procedures to handle sensitive cases such as LGBT cases or
rape or sexual assault?
How accessible the police stations and courts are for the people?
What are the main challenges to handle LGBT cases if there is such?

Media
•
•

What role do you think media has in the LGBT context?
What is your opinion of the media, both print and visual concerning LGBT rights? What
actions has been taken to make LGBT rights more visible?
______________________________________________________________________

•

How do you describe these problems, in regard to human rights beeing abused and
neglected?

•

What is the main topic for your organisationat at the moment? Is there any aspects of of the
LGBT- and gender issues that you advice me to especially look into?
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Bilaga 2.
Transkriberad textad videoinspelning – Susar Nang ställer
frågor till Aung San Suu Kyi
Video upplagd på Facebook av Susar Nang den 21/1-2017
Fråga:
PARTICIPANT: Susar Nang (Transgender Woman), Yangon Region
As your excellency already spoke of what I’d like to say, that younger generations have been demoted to participate in the process of democratization of the country since the parents and families failed to deliver a thorough concept of “Rights and Responsibilities”. We need to shed a light on that in
order to bring the true peace we are asking about.
Another two cordial advices we’d like to propose are that we’d love to see further discussions
like this where youth employees from governmental departments and national military services are
invol-ved; like we once expected back in the days.
Secondly, to refer to the statement that goes “Fair and Equal”. not only people like us
(The LGBTIQAs, especially Transgender Community) who are being different and discriminated by
Laws and affirmations, by the society, by the mainstream media and movie industry, but also people
who are HIV victims, the disabled, have been set aside as minority and prevented from undertaking a
role as a citizen in this country’s political transformation.
We, hereby, like to have a shout-out in unity, in one voice that although being numbered as
minority, we are ready to take part in any sector including “Peace and Politics”. Whatever or
however so for the society, for this country. So, please LET US IN.
Once the Laws that target toward suppressing LGBT people has reconsiderably been
reprimanded, along with the characteristics misuse of discrimination towards people like us by the
mainstream media, we, the minorities, will confidentially form colorful aspects from youths of the
public, of the nation, of the defense and military systems and take part in any political, peace and
development missions that the country shall need us for.
Svar:
Aung San Suu Kyi (State Counsellor)
There are two ways of approaching to this matter. Incidents like this cannot be outnumbered to disappear by legalizing certain Laws and whatsoever to protect he minority. Discrimination can only be
lessened when the knowledge of human quota, And it’s value, speaking of one’s trustworthiness, is
properly presented to the community. In order to do so, each and every one of us is responsible. Of
course the Government plays the main role in undertaking such tasks in anyway possible. For exam72

ple, most importantly, THE EDUCATION. How young people are taught into their age is pivotally
vital.
Here, I’d like to add something since we’re talking. Our land is cramped with trashes almost
everywhere. I really don’t like it. A habit of picking up trashes is something a person could be taught since childhood probably by the parents and also teachers from schools. I see some people don’t
even bother to pick up if they see one, they would literally even step on it and walk over passed. The
spirit of picking up the litters and putting into the nearest dustbin as a truthful citizen should have
been applied there.
Simplicity itself to say that discrimination is not something we are born with or made. It’s
what we are made by being taught in the way that leads to hatred and vulnerability through visionary
or verbal sense during childhood. If the elders and teachers model as discriminators for the children,
the you-nger generation would definitely grow into ones. Therefor, it’s a duty for the governmental
authorit-ies under educational sectors, for the society to accept the difference, Schools and education
where we teach and learn of appreciating another person is something we must approach first. Of
cause ea-ch and individual family, in terms of social conventions, must take part and try the best in
the whole process too.
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