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Abstract 

A new law regulating homosexual relations was in the year of 2009 introduced in the parliament 

of Uganda, resulting in wide condemnation from the west. The bill proposed harsh penalties for 

homosexual behavior and gay advocacy, including, but not limited to, the death penalty and life 

imprisonment. Despite the damning critique from certain western countries the law garnered 

strong support among Ugandan nationals.  

To understand this discrepansy my thesis sets out to comprehend the reasoning behind the bill’s 

national popularity. Is it possible to make sense of a law that from a liberal western perspective 

could be considered nonsensical? To develop an understanding of the motivations behind the 

bill, this paper aims to identify and analyze frequently used arguments in support of the ”anti-

gay law”. This analysis is primarily achieved through the implementation of a postcolonial 

perspective containing terminology inspired by Frantz Fanon, and Kristen Cheneys discussions 

regarding ”postcolonial amnesia”. More general aspects associated with postcolonial theory are 

also included and a ”liberal western perspective” is additionally implemented to empahasize 

the contribution of the postcolonial perspective. 

The study identified four different types of arguments that were commonly used in support of 

the bill. The first stated that homosexuality is a western phenomenon contrary to African values, 

the second claimed that homosexuality is a threat to the family, the third that it’s a sin in conflict 

with religious values, and it was lastly argued that homosexuality doesn’t qualify as one of the 

human rights.  

All of the aforementioned arguments were shown to be more comprehensible through the 

implementation of a postcolonial perspective. The branding of homosexuality as western and 

”un-African” was for example demonstrated as explainable when viewed as a reaction to 

western hegemony and historical colonial exploitation, as well as a drive to create and uphold 

an independent national identity. A similar pattern is also identified in connection with the other 

arguments, and is primarily established through the reasonings of Frantz Fanon. Kristen 

Cheneys use of ”postcolonial amnesia” is also implemented to make sense of glaring paradoxes 

in the arguments supporting the law.  

Key words: Uganda, anti-homosexuality bill, postcolonialism, homosexuality, the west, 

colonialism, Frantz Fanon, Kristen Cheney
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1. Inledning 

”100 PICTURES OF UGANDAS TOP HOMOS LEAK […] Hang them” (Rice, 2010). 

Så lyder rubriken på förstasidan av den ugandiska tidningen Rolling Stone den 8 oktober 2010, 

vars framsida visade bilder av individer som misstänktes vara homosexuella. Löpsedeln 

publiceras under en debatt som uppstått året innan, då en anti-gaylag presenterats i Ugandas 

parlament. Den introducerade lagen förespråkade stränga straff för samkönat sex, däribland 

dödsstraff och livstids fängelse. Föreskrifterna resulterade i stark kritik från länder i 

västvärlden, medan manifestationer till stöd för lagstiftningen bröt ut i flera ugandiska städer 

(Cheney, 2012, s. 77‒78).   

Ugandiernas stöd för lagen blev även tydligt i den nationella debatten där homosexualitet 

beskrevs vara något ”icke-afrikanskt” som borde motarbetas (Kintu, 2008, s. 24). Detta stod i 

stark kontrast till diskussionen i väst som istället präglades av försök att stoppa bestämmelsen, 

delvis via hot om uppsagt bistånd från länder som Sverige, men också via internationella 

namninsamlingar dominerade av globala Nord (Cheney, 2012, s. 78). Ett bekant mönster gav 

sig till känna, eftersom den ugandiska befolkningen tidigare infunnits under västerländsk press 

på grund av nationens koloniala historia.  

För att förstå varför debatten kring anti-gaylagen som pågick i Uganda skiljde sig från den i 

väst, där en individualistisk syn på sexuell frihet ofta råder (Butler, 2009, s. 105), kommer jag 

i uppsatsen att undersöka argumenten som användes för att förespråka lagstiftningen. Går det 

att begripliggöra motivationen för en lag som ur ett liberalt västerländskt perspektiv kan tyckas 

obegriplig? För att få tydlighet i frågan kommer centrala argument som användes för att stötta 

lagen att analyseras med hjälp av postkolonial teori. Med avsikt att tydliggöra de insikter som 

det postkoloniala perspektivet bidrar med kommer argumentationen också att tolkas utifrån ett 

liberalt västerländskt perspektiv. För att möjliggöra analyserna blir det även nödvändigt att 

identifiera argumenten som användes för att legitimera lagen. 
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1.1. Syfte och frågeställningar  

Som introduktionen antyder har uppsatsen två syften. Det första är att urskilja argument för 

implementeringen av anti-gaylagen i den offentliga ugandiska debatten. Det andra är att utifrån 

ett postkolonialt perspektiv utveckla en djupare förståelse för argumentens innehåll. Med 

”djupare förståelse” hänvisar jag främst till en förståelse bortom den västerländska som 

formade västvärldens respons till lagen. För att öka denna förståelse används först ett liberalt 

västerländskt perspektiv för att tolka argumenten, därefter implementeras ett postkolonialt 

perspektiv i begripliggörande syfte. Jag kommer i uppsatsen att uppfylla dessa syften genom 

att besvara följande frågor:  

• Vilka centrala argument till stöd för Ugandas anti-gaylag kan identifieras i den 

offentliga ugandiska debatten mellan år 2009 och 2014?  

• Hur kan tillämpningen av ett postkolonialt perspektiv öka förståelsen för argumentens 

innehåll? 

1.2. Avgränsning 

Valet att fokusera på argumentationen mellan de nämnda årtalen gjordes då det var under denna 

period som lagen var aktuell. Vidare har jag valt att avgränsa undersökningen till argument 

som stöttade anti-gaylagen, då dessa från ett västerländskt perspektiv, kan uppfattas som mer 

främmande i jämförelse med motargumenten. Erkännandet av kritiska röster till lagen inom 

Ugandas gränser är dock viktigt, eftersom det annars finns en risk att uppsatsen uppfattas 

homogenisera synen på homosexualitet i landet. En sådan generalisering riskerar att framställa 

alla ugandier som homofober, vilket skulle ge en inkorrekt bild av situationen (Pezsat, 2017, s. 

2018). Slutligen har jag utelämnat diskussioner om nordamerikanskt evangeliskt inflytande i 

Uganda, och hur detta har kunnat inspirera lagstiftningen, då en sådan debatt faller utanför 

arbetets ramar.  

1.3. Uppsatsens relevans 

Innan ett teoretiskt ramverk för uppsatsen presenteras bör några ord sägas om ämnets relevans. 

Att analysera argument för en lag som nu är inaktuell kan tyckas långsökt, men detta är en 

uppfattning jag motsätter mig mot av ett flertal anledningar. Framförallt eftersom idén om en 

ny anti-gaylag diskuterades i Uganda så sent som oktober 2019, vilket tyder på undersökningens 
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fortsatta relevans (Burke & Okiror, 2019). Och med tanke på den rådande tidsperioden, som 

idag ofta kantas av nationalism och högerextrema idéer, kanske det är viktigare än någonsin att 

förstå hur människorättskränkningar motiveras. 

1.4. Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter presenteras närmare i kapitel 2 och kommer som ovan 

nämnts bestå av ett postkolonialt och ett liberalt västerländskt perspektiv. Med grund i den 

postkoloniala teorin har två begrepp utvecklats, och används för att begripliggöra de argument 

som stöttade lagen. Det första är det självkonstruerade begreppet ”det koloniserade sinnet”, 

vilket har sin grund i Frantz Fanons tankar om kolonialismens psykologiska konsekvenser. Det 

andra är termen ”postcolonial amnesia”, hädanefter översatt till ”postkolonial minnesförlust”, 

som tidigare använts i studiet av Ugandas anti-gaylag av forskaren Kristen Cheney. Utöver 

dessa begrepp nyttjas generella drag inom den postkoloniala teorin för att fördjupa förståelsen 

för argumentationen. Det liberala västerländska perspektivet har i undersökningen konstruerats 

med hjälp av författare som Amar Wahab (2012), Nicholas Edsall (2003) och Judith Butler 

(2014) och fokuserar på en liberalt västerländsk syn på (homo)sexualitet. 

1.5. Metod 

Uppsatsens första frågeställning har besvarats genom att analysera ugandiska tidningsartiklar 

för att urskilja argument som stöttade anti-gaylagen. Samtliga argumentationslinjer har sedan 

noterats i form av citat för att identifiera vilka som var vanligast. För att avgöra vilka dessa var 

lästes de insamlade citaten igenom med avsikt att se vilka återkommande argumentationmönster 

som kunde hittas, och det var under denna process jag avgjorde vilka argument som var centrala 

och skulle analyseras. Flera citat kommer att presenteras senare i uppsatsen. 

För att besvara den andra frågan omvandlades de identifierade argumenten till teser där 

liknande argument sammanfattades till påståenden. Argument som antydde att homosexualitet 

var västerländskt inkluderades exempelvis under tesen ”homosexualitet är västerländskt och 

mot afrikanska värderingar” osv. Efter detta genomfördes en slags argumentationsanalys (i vid 

bemärkelse) där teserna tolkades från två olika perspektiv. Först utifrån ett liberalt 

västerländskt synsätt och sedan ett postkolonialt. Metoden kan inte beskrivas som komparativ 

då syftet ej var att identifiera skillnader och likheter mellan de två perspektiven. Istället 

användes det liberala västerländska perspektivet som utgångspunkt för att belysa hur det 
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postkoloniala perspektivet begripliggör argumentens innehåll. Perspektivet kan därmed ses 

som ett verktyg för att utveckla den postkoloniala tolkningen, ett metodval som även blev 

avgörande för att besvara den andra frågan, då det bidrog till att specificera hur teorin kan öka 

förståelsen för argumentationsinnehållet.  

1.6. Material  

Likt metodvalet har primärmaterial som använts skiljt sig beroende på vilken frågeställning 

som behandlats. För att besvara den första frågan, identifieringen av centrala argument för anti-

gaylagen, har ugandiska tidningsartiklar utgjort huvudmaterialet. Tidningar som använts är The 

Independent, New Vision och Daily Monitor. Samtliga valdes utifrån ett flertal kriterier: de är 

alla stora nationella tidningar med fungerande internetsidor med möjliggjord sökfunktion. Att 

de var skrivna på engelska var ett ytterligare krav då jag saknar kunskaper i andra afrikanska 

språk. I sin helhet analyserades 10 tidningsartiklar innehållande argument för anti-gaylagen, 

vilka valdes utifrån innehållets relevans. Dessa innefattar allt från debattartiklar till artiklar som 

citerar politiska eller religiösa ledare. Samtliga publicerades mellan år 2009 och 2014. 

Nästkommande frågeställning vars mål var att öka förståelsen för argumenten med hjälp av ett 

postkolonialt perspektiv, besvarades delvis med material från forskare som Cheney (2012) och 

Wahab (2016) som båda skrivit om lagstiftningen ur ett postkolonialt perspektiv tidigare. 

Cheneys användning av begreppet ”postkolonial minnesförlust” och Wahabs resonemang om 

suveränitet har exempelvis tillämpats för att fördjupa förståelsen för argumentationen. Vidare 

har Frantz Fanons resonemang om ”det koloniserade sinnet” i hans bok Black Skin White Masks 

och annan litteratur om postkolonial teori nyttjats för att begripliggöra de ugandiska 

argumenten. För att tydliggöra svaret på den sista frågan har min postkoloniala tolkning belysts 

genom att inkludera ett liberalt västerländskt perspektiv. Förklaringen av detta utgår främst 

från Wahabs (2016) artikel ”Homosexuality/Homophobia Is Un-African? Un-Mapping 

Transnational Discourses in the Context of Uganda’s Anti-Homosexuality Bill/Act”, Judith 

Butlers kapitel ”Sexual Politics, Torture, and Secular Time” i boken Frames of War - When is 

Life Greivable? (2009) samt boken Toward Stonewall - Homosexuality and Society in the 

Modern Western World (2003) av författaren Nicholas Edsall. Material som behandlar anti-

gaylagen har slutligen använts för att kontextualisera argumenten som undersökts.   
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1.7. Tidigare forskning 

Flera artiklar har skrivits om Ugandas anti-gay lag som presenterades 2009, inklusive ett fåtal 

studier som behandlar en postkolonial förståelse av diskussionen om lagen. I nedanstående 

stycken presenteras tidigare forskning som är mest relevant för uppsatsen utifrån dess ramverk.  

I artikeln ”Locating Neocolonialism, Tradition and Human rights in Ugandas Gay death 

penalty” skriver Kristen Cheney (2012) om anti-gaylagen som ett uttryck för moralisk panik 

grundad i paradoxala kulturella uppfattningar om homosexualitet och västerländskt inflytande. 

Slutsatsen nås via en diskursanalys av offentlig media i västvärlden och i Uganda. Andra 

drivkrafter bakom lagen beskrivs vara USA’s evangeliska påverkan i landet och det som 

Cheney kallar för ”postkolonial minnesförlust”, vilket hon menar har resulterat i en 

”heterosexualisering” av Ugandas historia. Med andra ord har kolonialismen suddat ut 

homosexualiteten från landets förflutna och omvandlat den till något ”icke-afrikanskt” som 

skall bekämpas med förtryck och våld för att skydda tradition och fertilitet.  

Amar Wahab (2016) har i artikeln ”Homosexuality/Homophobia Is Un-African?  Un- Mapping 

Transnational Discourses in the Context of Uganda’s Anti-Homosexuality Bill/Act” också 

diskuterat idén kring homosexualitet som något främmande för den afrikanska kontinenten men 

fokuserar på den antagonistiska dialogen mellan Uganda och väst i samband med anti-

gaylagen. Wahab riktar även kritik mot vad han kallar för ”homotransnationalism” eller 

”homosexuell imperialism” då han menar att västvärlden i kolonialistisk anda försöker 

implementera en västerländsk nyliberal syn på homosexualitet och homosexuellas rättigheter 

som mänskliga rättigheter i landet. I samband med detta åtagande har en bild av globala Nord 

som tolerant och sexuellt frigjort konstruerats som motpol till globala Syd. Wahab anser att 

Ugandas anti-gaylag kan förstås som en motståndsaktion till detta narrativ och en 

demonstration av statlig suveränitet.  

En annan artikel av relevans är ”Homophobia and Postcolonialism” där Mica Hilson (2017) 

har analyserat afrikansk homofobi utifrån en postkolonial ansats. I texten problematiseras 

synen på homosexualitet som något ”icke-afrikanskt” och historiska yttringar av samkönad 

sexualitet i olika afrikanska länder presenteras, vilket motbevisar föreställningen om 

homosexuella relationer som en västerländsk konstruktion. Homofoba attityder inom den 

afrikanska kontinenten beskrivs även kunna grundas i viljan att förgöra koloniala inslag i 

samhället, då homosexualiteten, tack vare en ”mytologisk” syn på afrikanska historien, anses 
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importerad från västvärlden. Detta fenomen kan liknas med Cheneys (2012) tankar kring den 

”postkoloniala minnesförlusten”. 

Alex Nkabahona och Archangel Byaruhanga (2017) har avslutningsvis skrivit boken Cultures 

at Crossroads - Homosexuality and human rights in Uganda, som undersöker ugandiska 

befolkningens attityder gentemot homosexualitet utifrån en kvantitativ metod samt via 

kvalitativa intervjuer. Nkabahona och Byaruhanga finner att denna attityd till största del var 

fientlig. Boken redogör dessutom för argument som ofta använts för att stötta anti-gaylagen. 

Några av dessa grundades i idén att homosexualitet är ”icke-afrikanskt”, en föreställning som 

också påträffas i Wahabs (2016), Hilsons (2017) och Cheneys (2012) forskning. Andra 

argument hänvisar till homosexualitetens ”onaturlighet” och ”syndighet”. Samkönade 

relationer beskrivs även som ett hot mot familjestrukturen.   

Jag har i dessa stycken redogjort för litteratur från Cheney (2012), Wahab (2016), Hilson 

(2017) och Nkabahona och Byaruhanga (2017), varav alla, utom en, har diskuterat anti-

gaylagen utifrån ett postkolonialt perspektiv. Det som skiljer min undersökning från tidigare 

forskning är att den kommer ägna sig åt en mer ingående postkolonial analys av individuella 

argument för lagen. Detta har till min vetskap inte gjorts tidigare, och jag hoppas därför bidra 

med nya insikter till ett forskningsfält som än så länge är begränsat.  

1.8. Disposition 

I uppsatsens nästkommande kapitel redogörs de teoretiska utgångspunkter som används i 

undersökningen. Detta inkluderar ett postkolonialt perspektiv, en presentation av Frantz 

Fanons tankar om det som jag i uppsatsen titulerat ”det koloniserade sinnet” och en 

konstruktion av ett liberalt västerländskt perspektiv. Efter detta, i kapitel 3, presenteras en 

historisk bakgrund om Ugandas koloniala historia och den historiska synen på homosexualitet 

som rått i landet. Kapitlet därpå har till skillnad från det föregående ett modernt fokus där anti-

gaylagen förklaras i närmare detalj för att sedan presentera de centrala argumenten, vilket 

besvarar uppsatsens första fråga. I kapitel 5 genomförs analysen av argumentationen som nu 

är omvandlad till teser, vilka tolkas utifrån ett postkolonialt och ett liberalt västerländskt 

perspektiv. I det sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsats och avslutande reflektioner.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel innehåller en redogörelse för de teorier som är relevanta för uppsatsens 

undersökning. Först görs en överblickande presentation av det postkoloniala perspektivet och 

därefter en om den anti-koloniala tänkaren Frantz Fanon. Detta inkluderar Fanons tankar kring 

det som jag i uppsatsen har kallat ”det koloniserade sinnet”. Slutligen utformas ett liberalt 

västerländskt perspektiv som i analysdelen kommer användas för att tydliggöra hur förståelsen 

för de undersökta argumenten kan begripliggöras med hjälp av det postkoloniala perspektivet. 

Resterande teoretiska utgångspunkter används för att begripliggöra de argument som senare 

presenteras och analyseras.  

2.1. Ett postkolonialt perspektiv 

Den postkoloniala teorin är ingen monolit då den innehåller flera infallsvinklar. Skall den 

sammanfattas kan den dock beskrivas som en teoribildning ägnad åt studiet av den europeiska 

kolonialismens efterdyningar för tidigare koloniserade stater och deras invånare, liksom för 

folkslag i väst med kolonial erfarenhet (Albrecht, 2020, s. 2; Loomba, 2000, s. 14). 

Efterdyningarna kan vara kulturella, politiska, ekonomiska eller materiella (Albrecht, 2020, s. 

2; Pramod, 2010, s. 3‒4). Det handlar med andra ord om avkoloniserade länders och 

befolkningars förutsättningar och erfarenheter i ljus av västvärldens dominans. 

Vidare är kampen mot olika förtryckande strukturer kännetecknande för det postkoloniala 

perspektivet. Dessa strukturer kan vara rasistiska eller diskriminerande och exploaterande i 

andra avseenden. Dessutom uppmärksammas tidigare koloniserade befolkningars autonomi 

och förmåga att via egen agens påverka sin situation, trots västerländskt förtryck (ibid.). Detta 

kan tolkas som en balansgång där en existerande marginalisering erkänns utan att underminera 

befolkningars förmåga till självbestämmande. Den postkoloniala teorin används därmed som 

verktyg för att ifrågasätta etablerade maktstrukturer och hegemoniska narrativ. Denna 

tankegång återspeglas också hos den postkoloniala tänkaren Leela Gandhi då hon beskriver 

teorin som en ”theoretical resistance to the mystifying amnesia of the colonial aftermath” 

(Pramod, 2010, s. 4). Idén om den ”postkoloniala minnesförlusten” (postcolonial amnesia), 

som tidigare har nämnts i samband med Cheney (2012, s. 83), beskrivs av henne som ett 

skeende där befolkningars historia av kolonialism leder till ett bortglömmande av aspekter av 
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den egna kulturens förflutna. Detta kan troligen kopplas till historiska kolonialmakters kamp 

för att utrota lokalbefolkningars traditioner och värderingar (Kintu, 2008, s. 35). 

Studier av kolonialmakternas historiska porträttering av koloniserade folkgrupper är en annan 

aspekt av det postkoloniala forskningsfältet. Enligt Pramod (2010, s. 2‒4) utmärktes denna bild 

av en paternalism där lokala befolkningar ansågs vara primitiva, omoraliska eller kriminella. 

Samtidigt sågs de som sårbara och de koloniserade männen som feminiserade under den vita 

mannens envälde. Väst stod för det civiliserade, utvecklade och mänskliga medan inhemska 

populationer avhumaniserades. Enligt den postkoloniala teorin är detta ett narrativ som är 

förekommande än idag. Globala nord fortsätter att uppmålas som överlägset och associeras 

exempelvis med demokrati-och människorättstanken (Namli, 2014, s. 124) medan politiskt 

maktutövande i globala syd ofta sammankopplas med förtryck (ibid, s. 16). Detta leder osökt 

till postkolonialismens kritik av mänskliga rättigheter. 

Att de mänskliga rättigheterna är västcentrerade är ett förekommande klagomål från 

postkoloniala tänkare och ses av vissa som ett slags kolonialism där väst påtvingar syd 

främmande värderingar (ibid, s. 40). Den eurocentriska liberala tolkningen blir den enda rätta, 

vars “sanning” skall spridas till resterande länder. I Human Rights as Ethics, Politics and Law 

menar professor Elena Namli att denna hegemoni bör motarbetas och att alternativa kulturella 

tolkningar av mänskliga rättigheter skall inkluderas i människorättsliga diskussioner (ibid., s. 

90).  Hon påpekar även den dubbelmoral som råder kring de mänskliga rättigheterna, då länder 

i västvärlden ofta kritiserar ”tredje världen” för människorättsbrott, medan de själva begår dem 

(ibid., s. 42). Detta placerar västerländsk kritik av anti-gaylagen i ett annat ljus.  

2.2. Frantz Fanon och ”det koloniserade sinnet” 

I boken Black Skin White Masks skriver Frantz Fanon, som själv levde under kolonialmakt, om 

det som jag i uppsatsen valt att kalla ”det koloniserade sinnet”. Begreppet syftar till en historisk 

kolonialism bortom övertag av landmassor och exploatering av resurser och hänvisar till en 

psykologisk press som de koloniserade upplevde. Att vara ”mänsklig” under kolonialstyre var 

enligt Fanon att agera ”vit” vilket (Fanon, 2008, s. 8) enligt hans mening resulterade i en 

mindervärdeskänsla hos koloniserade befolkningar, känslor som i sin tur ledde till en press att 

bli mer ”europeisk”. Med andra ord kände färgade ett tvång att bära en ”vit mask” och neka 

sitt svarta skinn som sammankopplades med omoral. Detta till skillnad från kolonisatörernas 

”vithet” som associerades med positiva egenskaper (ibid., s. xiii). 
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Fanon var mycket kritisk till denna hierarki och menade att känslan av underläge som de 

koloniserade upplevde i mötet med den vita mannen borde bekämpas. Lokalbefolkningen 

skulle skapa sin egen identitet och inte sträva efter ett ”europeiskt beteende”. Å andra sidan var 

han även kritisk till individer som stolt höll fast vid en afrikansk självbild präglad av den 

koloniala idén om den perfekta afrikanen, en ”civiliserad vilde”, då han menade att denna bild 

också var västerländskt konstruerad (ibid.). 

I sin bok påpekar Fanon även det koloniala språkets (i detta fall franskans) koloniserande kraft 

och dess inverkan på den afrikanska identiteten, då detta språk enligt hans mening 

representerade ett totalt övergivande av de koloniserades egna kultur, vilket han också 

ihopkopplar med det upplevda mindervärdeskomplexet. Orden som används reflekterar även 

allvarligheten i detta skeende då Fanon i Black Skin White Masks beskriver adaptionen av 

koloniala kulturella värderingar och språk som ”en begravning” av de egna. I och med denna 

”död” blev den svarta befolkningen också vitare i metaforisk benämning: ”He becomes whiter 

as he renounces his blackness, his jungle” (ibid., s. 9). Självbildens grundbultar omskakas och 

kolonialismen blir inte bara ett hot mot den egna kulturen, utan mot den svarta mannens/kvinnans 

existens. Den svarta människan mötte i den rasistiska kolonialstaten ett dilemma - att bli vit 

eller försvinna (ibid., s. 79). 

För att bli fri från ”det koloniserade sinnet” som hittills beskrivits hänvisar Fanon till ett antal 

möjliga motreaktioner. Den instinktiva är att strängt distansera sig från västerländskt inflytande 

och globala Nords försök att definiera den svarta identiteten. Enligt Fanon bör man dock se 

bortom denna första respons och reflektera kring hur avståndstagandet skall ske. Här presenteras 

två alternativ - att definiera den afrikanska identiteten som en motpol till den västerländska, vilket 

han menar skedde under kolonialtiden, eller konstruera en identitet bortom denna dualism. Det 

ena alternativet hänvisar till en fortsatt användning av den vita mannen som utgångspunkt 

medan det andra syftar till ett nytt sätt att se på människan (ibid., s. xv). Frågan kan ställas om 

någon av dessa reaktioner kan identifieras hos argumenten för anti-gaylagen. 

2.3. Ett liberalt västerländskt perspektiv 

Då det är förenklat att tala om ett homogent liberalt västerländskt perspektiv nöjer jag mig i 

denna uppsats med en tolkning av hur ett sådant i stora drag kan se ut. För att undvika att 

redogörelsen blir för omfattande fokuserar jag på en liberalt västerländsk syn på 

(homo)sexualitet, en aspekt som är central utifrån uppsatsens ämne.  
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I sin artikel ”Homosexuality/Homophobia Is Un-African? Un-Mapping Transnational Discourses 

in the Context of Uganda’s Anti-Homosexuality Bill/Act” återger Wahab en västerländsk liberal 

syn på homosexualiteten som, enligt hans mening, hade konsekvenser för västvärldens reaktion 

på Ugandas anti-gaylag. Enligt detta synsätt är homosexualitet en oföränderlig 

självidentifikation som utgör en grund för politiska anspråk. Vidare inkluderar synen idéer om 

sexuell frigörelse där ”komma ut-processer” och offentliga samkönade känsloyttringar ses som 

ett tecken på social acceptans. En ”med oss eller mot oss” dikotomi skapas där individer 

antingen anses vara homofoba eller accepterande (Wahab, 2016, s. 700).  

Istället för att se dessa föreställningar som unikt västerländska påpekar Wahab att de ofta 

universaliseras av globala Nord, vilket formar diskussionen kring homosexuellas mänskliga 

rättigheter (ibid.). Denna idé formar även föreställningen om västvärlden som mer utvecklad 

då en acceptans av sexuella minoriteter kan anses vara kännetecknande för ett moderniserat 

samhälle, vilket konsekvent sätter en standard för hur andra länder väntas agera för att själva 

anses civiliserade (Butler, 2009, s. 102). Det liberalt västerländska perspektivet syftar med 

andra ord (i denna kontext) till bestämda uppfattningar om (homo)sexualitet som möjliggör en 

känsla av överlägsenhet hos väst då attityderna sammankopplas med ”utveckling”. Ett exempel 

som sammanfattar aspekter av detta synsätt kan hittas i Judith Butlers bok Frames of War – When 

is Life Greivable? (2009) där Butler redogör för en del av Nederländernas immigrationsprocess där 

immigranter får se på bilder av män som kysser varandra. Om bilderna upplevs som icke-

anstötande och som ett uttryck för personlig frihet anses individen modern. Talande nog 

reserveras testet enbart till immigranter med icke-västerländskt ursprung (ibid., s. 105‒106).  

Vidare redogör Nicholas Edsall (2003, s. 4‒5) i en bok om homosexualitetens historia i väst 

för hur synen på samkönad attraktion har förändrats från att associerats med ”syndiga” sexuella 

handlingar till att anses vara en legitim identitet. I västvärlden finns det idag en modern 

föreställning om att människor har en sexuell läggning som kan sammankopplas med identiteter 

som exempelvis gay och lesbian, vilka kan vara helt oberoende av sexuell aktivitet. Med andra 

ord är det möjligt att gå i celibat men fortfarande anses homosexuell då sexuell praktik inte ses 

som ett krav för att tillhöra en viss läggning.  

För att återgå till Wahab menar han att västs liberala syn på homosexualitet även har implikationer 

för synen på de mänskliga rättigheterna (Wahab, 2016, s. 700). Detta blir tydligt när 

västvärlden tenderar att se homosexuellas rättigheter som mänskliga rättigheter (ibid, s. 786), 

medan länder i globala Syd ofta är mer kritiska till ett sådant förhållningssätt. I detta avseende 
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är idén om homosexualitet som en mänsklig rättighet ofta sammankopplad med en västerländsk 

världsbild (Obendorf, 1998, s. 190), ett faktum som också får en betydelse för uppsatsens 

analys av argumenten för anti-gaylagen.   
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3.  En historisk tillbakablick 

I detta kapitel presenteras historiska fakta som är relevanta för att kontextualisera argumenten 

för anti-gaylagen och främja den postkoloniala analysen. Avsnittet inleds med en kortfattad 

presentation av Ugandas koloniala historia, som fokuserar på skiftande värderingar under 

perioden. Därefter behandlas den historiska synen på homosexualitet i Uganda, framförallt för 

att undersöka hur den har förändrats i samband med landets kolonisering.   

3.1. Kolonialismen i Uganda 

Eftersom det är omöjligt att tala om en sorts kolonialism, då dessa varierade beroende på land 

(Chakrabarty, 2000, s. 17), blir det nödvändigt att i uppsatsen ägna uppmärksamhet till den 

som skedde i Uganda. Denna har sin början under 1800-talets slut när britterna gjorde Uganda, 

då Buganda, till ett protektorat under Storbrittisk makt (Mukasa Mutibwa, 2016, 1 – 2) och 

varade fram till 1960-talet (ibid., s. 167). Under denna period ansågs landet infinnas under det 

brittiska imperiets beskydd och förlorade därmed aspekter av sin suveränitet. Anledningarna 

till Ugandas kolonisering i form av ett protektorat var flera. Men de motiveringar som är 

relevanta för uppsatsen har främst att göra med britternas investering i kristen mission och 

finansiell exploatering (Mukasa Mutibwa, 2016, s. 2). 

Anländandet av kristna missionärer i Uganda skedde 1877 och de blev snabbt en katalysator 

för kolonialismen eftersom missionärerna introducerade nya värderingar präglade av 

kristendomen i landet (ibid., s. 8), medan äldre värderingar motarbetades (Kintu, 2008, s. 35). 

Hur kristendomen mottogs varierade. Männen från Ugandas elit, som tidigare levt i 

månggiften, var ofta skeptiska till de nya kraven på monogami och såg kristendomens regler 

som sådana som kunde brytas (Wyrod, 2016, s. 58). Å andra sidan valde stora delar av 

befolkningen att konvertera till religionen (Mukasa Mutibwa, 2016, s. 11). År 1921 var ca 50% 

av Ugandas befolkning kristen, och kristendomen var redan under 1930-talet en statussymbol 

i landet tillsammans med annat som ansågs västerländskt, såsom motorcyklar och ”europeiska 

kläder” (Wyrod, 2016, s. 57‒58). 

Kolonialismen medförde med andra ord flera nya värderingar. Enligt Wyrod (ibid., s. 56‒57) 

bidrog den även till en mer patriarkal syn på kvinnor än den som rått under den förkoloniala 

eran. Viktorianska ideal kom att influera könsrollerna och den ”goda kvinnan” sågs i stor 

utsträckning som en hemmafru vars ansvar var att gifta sig, föda barn och lyda sin make. Denna 
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förändring var i stor utsträckning kopplad till kolonialismens ekonomiska exploatering, då 

kvinnor oönskat försökte ta plats i arbetslivet. Detta då männen fått det svårare att tjäna pengar 

och blivit allt mer förödmjukade. Männens förlorade heder och kvinnornas försök att bli 

ekonomiskt oberoende gav därmed upphov till en konservativ motreaktion och en mer 

stereotypisk syn på könen (ibid.).  

I oktober år 1962 blev Uganda för första gången självständigt (Mukasa Mutibwa, 2016, s. 177) 

och var inte längre under brittiskt styre. Uganda hade dock, till skillnad från flera andra 

afrikanska länder, undgått total kolonisering då landet enbart ansågs befinna sig under 

”beskydd” och erhöll därför viss autonomi. Trots detta var attityden mot kolonisatörerna på 

vissa håll fientlig, en attityd som även blir tydlig i argumenten för anti-gaylagen (ibid., s. 3). 

3.1. Historiska uppfattningar om homosexualitet i Uganda 

För att senare utveckla en förståelse för argumenten kommer historiska syner på homosexualitet i 

Uganda att undersökas. Dessa syner är fragmenterade och attityder mot samkönad sexualitet, 

framförallt innan kolonialismen, tycks varit ambiguös. Att erkänna existensen av homosexuella 

relationer innan kolonialtiden är kontroversiellt, då det i Uganda råder en syn på homosexualitet 

som något ”icke-afrikanskt” (Kintu, 2008, s. 24), en attityd som även diskuteras i uppsatsens 

analyserande del. Övertygelsen om att homosexualiteten först anlände utifrån är dock falsk. 

Historiska källor bevisar istället att sex mellan personer av samma kön har förekommit hos 

flera förkoloniala stammar i Uganda, och sågs inte alltid som något negativt. I vissa kontexter 

kunde det till och med anses renande då en del grupper använde homosexuell intimitet i heliga 

ritualer (ibid, s. 28). 

Andra faktorer som talar för en acceptans av homosexualitet i det förkoloniala Uganda, eller 

alla fall i vissa avseenden och vissa delar av det, var kungars deltagande i samkönat sexuellt 

umgänge. I kungadömet Buganda var det exempelvis vanligt för kungar att delta i homosexuellt 

sex med så kallade ”page boys” som levde i det kungliga palatset. Denna praktik respekterades 

i allmänhet av populationen, men var troligtvis annorlunda än det som vi i västvärlden brukar 

associera med homosexualitet idag. Främst då pojkarna ofta var minderåriga och var ibland 

slavar som tillfångatagits under räder av andra stammar. De använde alla ordet ”make” när de 

tilltalade kungen, vilket sammankopplades med femininitet och ansågs signalera en uppoffring 

av den egna maskuliniteten (ibid, 30‒32). 
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Något annat som åtskiljer synen på samkönad attraktion som rått historiskt i Uganda, från den 

som råder i väst idag, är idén om homosexualitet som identitetsskapande, då det oftast talades 

om homosexuella handlingar istället för identiteter eller relationer, som fortfarande anses 

främmande för många ugandier (Cheney, 2012, s. 81).  

För att inte ge en missvisande bild av Ugandas förkoloniala historia måste historiska fakta som 

tyder på en negativ syn på homosexualitet också redogöras för. Det fanns exempelvis tillfällen 

när homosexualitet beskrevs som en oönskad import från araberna vilka innan britterna hade 

ett kulturellt inflytande i landet. Homosexuell praktik kunde dessutom ses som ett tabu, och 

män och kvinnor förväntades fortfarande gifta sig med varandra och leva i heterosexuella 

äktenskap (Nkabahona & Byaruhanga, 2017, s. 103‒105).  

Om synen på homosexualitet var tvetydig under den förkoloniala eran blev den mer homogen 

i samband med britternas kolonisering, då homosexuell praktik sågs som ett tecken på landets 

behov av att civiliseras. Ugandierna ansågs med andra ord behöva vägledning eftersom de 

annars deltog i “förkastliga beteenden”. Utifrån detta var ett försvar av sexuell aktivitet mellan 

personer av samma kön vid ett tillfälle ett aktivt ställningstagande mot kolonialmakten 

(Cheney, 2012, s. 83). Kolonialismen medförde även en kristen mission vilket också påverkade 

hur homosexualitet uppfattades. Missionärer kom att kritisera bugandiska kungars deltagande 

i homosexuellt sex och fördömde praktiken i allmänhet (Kintu, 2008, s. 35). Koloniserandet av 

landet resulterade likaledes i en implementering av viktorianska lagar som förbjöd samkönad 

sexuell aktivitet, då allt sexuellt umgänge ”mot naturen” kriminaliserades (Amusan et al. 2019, 

s. 51).  
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4.  Den ugandiska anti-gaylagen 

I kapitel 4 presenteras en mer ingående beskrivning av den ugandiska anti-gaylagen som bland 

annat inkluderar straffen den innefattade. Efter detta framläggs resultaten för uppsatsens första 

fråga, då de centrala argumenten för anti-gaylagen redovisas med hjälp av utvalda citat från det 

behandlade materialet. 

4.1.  Om anti-gay lagen 

Ugandas anti-gaylag, även kallad ”the Anti-Homosexuality Bill” presenterades för första 

gången i oktober 2009 av parlamentarikern David Bahati för landets parlament. Lagföreskriften 

som väckte mest uppmärksamhet var dödsstraffet vilket var reserverat för vissa homosexuella 

handlingar som ansågs vara av en extra förkastlig natur (Karugaba & Bekunda, 2009). Detta 

var något som blev tydligt då lagen i internationell media fick namnet ”kill the gays bill”, ett 

namn som också återanvändes när en likartad lag kom att diskuteras i Uganda 2019 (Fitzsimons, 

2019).  

Handlingar som enligt lagförslaget från 2009 skulle resultera i dödstraff var homosexuellt sex 

där ”offret” var funktionsnedsatt eller minderårigt, samt där ”förövaren” själv var HIV-positiv. 

Lagen föreskrev även livstids fängelse för alla homosexuella handlingar, sju års fängelse för 

försök att delta i homosexuell aktivitet och obligatorisk rapportering av individer som var känt 

homosexuella. Mest radikalt var kanske förbudet mot alla former av aktivism och välgörenhet 

för att främja homosexuellas rättigheter (Karugaba & Bekunda, 2009). 

Trots att lagen lades fram 2009 debatterades förslaget i fem år innan det godkändes, vilket kan 

kopplas till en påtryckning från länder som Sverige, USA och Storbritannien. Denna press blev 

speciellt oroväckande för landets president Yoweri Museveni, som var medveten om Ugandas 

beroende av västerländskt bistånd, men ville själv implementera lagstiftningen (Kintu, 2018, s. 

142, 146). Pressen kom inte enbart från politiskt håll, religiösa röster deltog även i debatten. 

Engelsmannen Rowan Williams, ärkebiskopen i Canterbury, antydde exempelvis att lagen var 

okristlig och chockerande (ibid., s. 143). 

År 2014 skrev Ugandas president till slut under lagen och gav vid detta tillfälle indikationer på 

att han var trött på den västerländska pressen (Kintu, 2008, s. 156), som bland annat inneburit 

att dödsstraffet exkluderats från den slutgiltiga lagstiftningen (Anonym, 2014a). I ett brev till 
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den dåvarande amerikanske presidenten Barack Obama, som tidigare kritiserat lagen, uttryckte 

Museveni sin frustration i följande ordalag: 

Countries and societies should relate to eachother on the basis of mutal respect and 

independence in decisionmaking. ”Valued relationship” cannot be sustainably 

maintained by one society being subservient to another society. We do not want 

anybody to impose their views on us. (Musoke, 2014) 

I slutändan var det inte påtryckningar från västvärlden som stoppade anti-gaylagen, istället 

förklarades lagen ogiltig av en ugandisk domstol år 2014, med hänvisning till ”proceduriella” 

felaktigheter i samband med godkännandet av lagstiftningen. Men detta har inte hindrat 

Ugandas parlament från att överväga liknande lagar så sent som år 2019 (Burke & Okiror, 

2019).  

4.2. De centrala argumenten för lagen  

När lagens detaljer nu har redovisats blir det dags att presentera de centrala argument som 

användes för att stötta den, vilka redogörs för med citat från ugandiska tidningar. Detta har 

resulterat i ett fokus på argument av personer som ansågs vara politiskt relevanta, vilket en bör 

ta i åtanke när resultaten presenteras. Utifrån min läsning finns det fyra centrala resonemang 

som användes för att stötta anti-gaylagen.  

4.3. Det första argumentet 

Ett av de vanligaste argumenten jag påträffade var att homosexualitet är något inlärt som på ett 

eller annat sätt förespråkas av väst och associeras därför med västerländska värderingar. Detta 

ställningstagande har också identifierats av Cheney (2012) Wahab (2016) och Hilson (2017) 

då samtliga har resonerat kring idén om homosexualitet som något “icke-afrikanskt” och 

västerländskt. Uppfattningen kan vidare exemplifieras med hjälp av ett flertal citat från 

tidningar i Uganda publicerade mellan 2009 och 2014, som tillsammans med tydliggörande 

stycken redogörs för nedan: 

It seems the topic of homosexuals was provoked by the arrogant and careless 

Western groups that are fond of coming into our schools and recruiting young 

children into homosexuality and lesbianism. (Museveni, 2014) 
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Citatet tillskrivs i tidningen Daily Monitor den ugandiske presidenten Yoweri Museveni, som 

utifrån min analys var tongivande  i den offentliga debatten om anti-gaylagen. Uttalandet görs 

i samband med underskriften av lagstiftningen 2014 och användes i legitimerande syfte. Hans 

yttrande antyder att förekomsten av homosexualitet i landet framförallt har att göra med 

västerländsk rekrytering, vilket förutsätter att homosexualitet kan läras ut, i detta fall till barn. 

Vid ett annat tillfälle har Museveni även liknat västs propagerande för acceptans av 

homosexuella i Uganda med social imperialism som strider mot Ugandas nationella 

värderingar: 

I advise friends from the West not to make this [anti-gaylagen] an issue because if 

they make it an issue the more they will lose, This is social imperialism. To impose 

social values of one group on our society. (Anonym, 2014b) 

En liknande tankegång har också identifierats i en artikel skriven av en kvinnlig ugandisk 

parlamentariker, som i tidningen New Vision år 2009 förespråkar anti-gaylagen. I hennes 

insändare associeras homosexualiteten med västerländsk neo-kolonialism som bör bekämpas. 

Hon menar även att delar av Ugandas elit som ställer sig kritiska till lagen har övergett 

afrikanska värderingar för västerländska av ekonomiska skäl. Med andra ord antas motstånd 

mot lagstiftningen vara något icke-afrikanskt som ugandier enbart utövar om det gagnar dem 

finansiellt, vilket hon i artikeln uttrycker på följande sätt: 

The dependency syndrome has increased to the extent that the elite who should 

direct the affairs of the country have betrayed the cause of our fore fathers and 

become spokespersons of Western ways. (Muhanga, 2009) 

Vidare hänvisar parlamentarikern till västvärlden som ett skräckexempel då den, enligt hennes 

mening, förknippas med översexualiserade samhällen där homosexualitet frodas. I hennes ord 

kan en i väst inte ens gå till läkaren med halsont utan att bli utfrågad om vanor gällande oral- 

och analsex, för att försäkra att det inte är roten till smärtan. Hon talar även om vad hon anser 

är västerländsk dekadens och menar att lagen behövs för att undvika att homosexualiteten får 

fotfäste i Uganda (ibid.). 
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Att västerlänningar via finansiella medel sprider homosexualitet och ”ideologin” därbakom är 

i övrigt ett återkommande argument som användes i stöttning av lagen. Det är otydligt om detta 

hänvisar till prostitution, västerländsk finansiell backning av ugandiska gayaktivister, eller 

något helt annat. I en artikel publicerad av New Vision tycks det handla om det förstnämnda: 

The president said what is new is the way Europeans and other Western people 

handle the issue of sexuality in general, including public flaunting which is a 

problem and luring young people into acts of homosexuality for money. (Anonym, 

2013) 

Citatet hänvisar till hur västerländska influenser har ”korrumperat” Uganda genom att 

introducera en syn på (homo)sexualitet som strider mot ugandiska värderingar, eftersom 

sexualiteten, enligt president Museveni, är otroligt privat i den afrikanska kulturen (ibid.). 

Ett avslutande citat för att exemplifiera argumentet att västvärlden i olika avseenden försöker 

göra ugandier homosexuella och/eller främja homosexualitet i landet hittas i en artikel från The 

Independent, där parlamentarikern David Bahati intervjuas. Bahati, som introducerade anti-

gaylagen för Ugandas parlament, uttrycker sin ståndpunkt berörande området i följande 

ordalag: 

People in Western countries have been exploiting the situation; using money to 

infiltrate schools. They take advantage of the economic situation of people who 

don’t have money to advance the gay agenda. (Katusiime & Akello, 2014) 

Utifrån detta tycks det finnas en föreställning om att fattiga ugandier exploateras av rika 

människor i väst.  

4.4. Det andra argumentet 

Att homosexualitet är ett hot mot familjen är ett ytterligare argument som återupprepas i 

det behandlade materialet. Argumentet nämns ibland i relation till den heterosexuella familjen 

som anses vara i behov av skydd. Och vid andra tillfällen ligger fokus på barn som uppfattas 

befinna sig i riskzonen för att rekryteras av homosexuella, ett resonemang som även 

uppmärksammats vid ett tidigare tillfälle då president Museveni anklagat västerländska 

grupper för att rekrytera skolbarn. De två nedanstående citaten kommer från den ugandiske 

parlamentarikern David Bahati där han i en debattartikel yttrar sitt stöd för den ”traditionella 

familjen” som sades vara under attack: 
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No one knows but whatever transpires from this Bill in Uganda may be the onset of 

a worldwide battle of values and the defense of [the] traditional heterosexual family. 

(Bahati, 2009) 

Our worries as much as they are for the current generation, are also for the future 

generation. This battle is about our children who are being lured into this vile and 

our moral stand as a country. Indeed it [is] true that this bill was driven by our deep 

fear of God and the zeal act according to his will but also the need to defend the age 

old traditional heterosexual family which is rooted in our culture as Ugandans. 

(ibid.) 

I ovanstående argument kan flera ståndpunkter uttydas, men det gemensamma temat är åsikten 

att den heterosexuella familjen är under attack av homosexualiteten och därmed är i behov av 

att försvaras. Den ”traditionella” familjen ses även som en naturlig del av den afrikanska 

kulturen, vilket kan kopplas till det tidigare redogjorda argumentet, där homosexualiteten anses 

vara främmande och västerländsk. Slutligen sägs homosexuella utgöra en fara för Ugandas 

barn och landets framtida generationer. Men i vilka föreställningar grundas detta upplevda hot? 

I en debattartikel om anti-gaylagen i tidningen The Independent år 2009 erbjuder en förälder 

som citerats i artikeln en rimlig idé:  

If the homosexuals could restrict their practice to consenting adults, then maybe 

society would not be so angry […] because that is not as bad as pouncing on young 

innocent fellows and destroying their lives […] Where shall we turn given that our 

children are now at the focus of Gays? (Asinja Habati, 2009) 

Det som här uttrycks är föreställningen att homosexuella utsätter minderåriga för övergrepp 

och förstör deras liv, en attityd som gör homosexualitetens upplevda hotfullhet mer förståelig 

då den associeras med pedofili. Vid andra tillfällen uttrycks en oro över att homosexualiteten 

skulle innebära slutet på mänskligheten, och att lagen därför borde implementeras för att 

skydda barn och familj: 

If all of us were to become gay, where would the next generation come from? If 

spouses of these civil society activists turned gay, would they shout themselves 

hoarse in praise of their beloved ones’ sexual orientation? What if it were their 

children involved in this act, would you support and encourage them? (Muhanga, 

2009) 
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Samma författare fasar senare inför tanken över de homosexuella familjekonstellationer som 

förekommer i vissa västerländska länder. Hon uttrycker i följande citat en avsky över att 

människor av samma kön kan förlova sig, och uppmärksammar även det påstådda hot 

homosexuella utgör för barn:   

They know the next generation will one day be voters, and they will change the laws 

so homosexuals can prey on children and not worry about breaking the law. Beware 

that it will be your daughter to show up with a female fiance. (ibid.) 

4.5. Det tredje argumentet 

Det tredje återkommande argumentet i de analyserade artiklarna var att anti-gaylagen borde 

implementeras då homosexualitet är syndigt och mot religiösa, och framförallt kristna 

värderingar. I denna kontext lades det ofta en emfas på ugandiernas gudfruktighet, och 

hänvisningar till Bibeln var vanliga. I vissa fall kunde ett avståndstagande från väst identifieras, 

vilket kan exemplifieras med hjälp av följande yttrande av den ugandiske pastorn Blaisious 

Ruguri, som citeras i en artikel i New Vision: 

Our stand is ”zero tolerance” to this vice and to western influence on this crucial 

issue because God says no to it. We are together with the President and the Speaker 

and we fully support the Anti-Homosexuality Bill. I call upon all religious ministers, 

all Ugandans, and all Africans to say no to homosexuality. Let us stand for 

sovereignty as Ugandans and as God fearing people even the heavens fall. 

(Turvakira, 2012) 

Ett ytterligare argument av liknande slag kan hittas i tidningen The Independent, där religionen 

återigen används för att rättfärdiga anti-gaylagen. Trots att kristendomen genomsyrat 

majoriteten av det religiösa stöd för lagstiftningen jag kommit i kontakt med inkluderar 

nästkommande citat Koranens upplevda fördömande av homosexualiteten. Detta är framförallt 

nämnvärt då stödet för anti-gaylagen var en fråga som förenade både kristet och islamiskt 

ledarskap i Uganda (Athumani, 2014). I följande citat tycks Guds vilja också användas som 

lackmustest för vad som anses vara rätt och korrekt: 

God fearing values teach us how to differiate [sic] between right from wrong and I 

agree with the biblical condemnation of the homosexual lifestyle because 

homosexuality is not a right, it is not a faith, it is simply wrong. We need to be able 

to do more than cite Bible or Koran verses. Ugandans let [sic] stand up for the values 
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that live in the hearts of all God fearing people and in doing so it does not make us 

homophobic. (Bahati, 2009) 

Även om religionen hade en central roll i försvaret av anti-gaylagen är det slutligen nämnvärt 

att den sällan användes som en självständig anledning till att lagstiftningen borde 

implementeras. Istället blev den ofta relevant i samband med andra argument, ett texempel på 

detta är följande citat: 

Religious leaders welcomed the president’s directive, insisting that homosexuality 

is not only against the biblical teachings but it goes against African culture and the 

laws of nature. (Asinja Habati, 2009) 

4.6. Det fjärde argumentet 

Det sista centrala argumentet som utifrån min undersökning användes för att stötta anti-

gaylagen var föreställningen att homosexualitet inte är en mänsklig rättighet. Resonemanget 

användes främst i försvar mot kritik från väst, som ofta beskrevs ha en annan människorättssyn 

än den som rådde i Uganda. Hur argumentet formulerades varierade. I följande citat antyds 

homosexuella individer sakna rättigheter som minoritetsgrupp, till skillnad från etniska 

grupper, eftersom sexualiteten anses vara något som kan förändras: 

Uganda’s elites who are often educated abroad are more likely to posture as the 

promoters of these “rights” of minorities. They are told the battle of sodomites is 

like the battle against slavery and apartheid. This could not be further from the truth 

because discrimination on the basis of the colour of my skin, which I cannot change, 

is not equal to my sexual preferences, which can change. (Ssempa, 2012) 

Yttrandet publiceras i en artikel med namnet ”Sodomites,[sic] prostitutes should not be equated 

to teachers and doctors” skriven av pastor Martin Ssempa. Pastorn är bland annat känd för att 

visa homosexuell porr för hans församlingsmedlemmar i avskräckande syfte (Anonym, 2011), 

och var mycket aktiv i kampanjen för anti-gaylagen (Cheney, 2012 s. 83). I den nämnda artikeln 

kritiserar Ssempa det han kallar en eurocentrisk syn på de mänskliga rättigheterna, där 

homosexuella prioriteras över kollektivets bästa. Att homosexualitet inte uttryckligen nämns 

som en rättighet i folkrättsliga dokument används även för att berättiga lagstiftningens 

laglighet, och neka homosexuella personer rätten att uttrycka sin sexualitet. Detta blir tydligt i 

följande citat från David Bahati: 
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I appreciate the need to protect the rights and freedoms of the minorities but I have 

always tried to understand the arguments that pro-gay [sic] advance but failed to 

make meaning out of them. To date some questions remain unanswered; is 

homosexuality one of the human rights? […] However, in line with this I have 

examined chapter 4 of our constitution, which is consistent with the UN human bill 

of rights, over and over again, and I can undoubtedly state that homosexuality is not 

one of [the] human rights we cherish. I am happy that no single Ugandan or other 

individuals and organization has come up in clear terms that homosexuality is a 

right. (Bahati, 2009) 

Sammanfattningsvis fanns det i debatten om Ugandas anti-gaylag en tendens att förneka att 

homosexuella individer hade rättigheter relaterade till sin sexualitet, då idén avvisades som ett 

västerländskt påfund. Istället ansågs homosexuella vara människor som ägnade sig åt ett visst 

beteende, inte en utsatt grupp i behov av skydd.  

4.7. En sammanfattning av argumenten 

När samtliga argument för anti-gaylagen har identifierats blir en tematisering och sammanställning 

av dem nödvändig innan jag fortgår med uppsatsens analys. Detta innebär att de redogjorda 

resonemangen kommer omvandlas till fyra teser. 

Den första tesen som konstruerats är ”homosexualitet är västerländskt och mot afrikanska 

värderingar”, och innefattar idéer om homosexualiteten som något främmande som västvärlden 

försöker sprida i Uganda. Detta inkluderar delvis föreställningar om att ugandier blir betalda 

för att bli homosexuella, men även att väst försöker påtvinga en acceptans av homosexualitet i 

landet, vilket anses strida mot afrikanska värden. 

Den andra tesen som skapats är ”homosexualitet utgör en fara för familjen”, vilket syftar till 

det upplevda hot homosexuella antas utgöra för minderåriga, den heterosexuella 

familjekonstellationen, och kommande generationer. Att ”homosexualitet är en synd” är 

uppsatsens tredje tes och hänvisar till religiöst kristna berättiganden för lagstiftningen. Den 

fjärde tesen är ”homosexualitet är inte en mänsklig rättighet” och omfattar resonemang som 

menar att personer ej har rätten att leva ett homosexuellt liv.  
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5. En analys av argumenten för Ugandas anti-gaylag  

I detta kapitel kommer samtliga teser som identifierats i kapitel 4 att analyseras. Syftet är att 

begripliggöra de centrala argument som användes för att stötta anti-gaylagen, och på så sätt 

besvara uppsatsens andra fråga. I avsikt att åstadkomma detta kommer tolkningen av 

argumenten att göras utifrån ett liberalt västerländskt perspektiv och ett postkolonialt sådant. 

Redogörelsen indelas i fyra delar och utförs i tidigare presenterad ordning.  

5.1. Homosexualitet är västerländskt och mot afrikanska värderingar 

Att homosexualitet är västerländskt och främmande var ett återkommande argument för anti-

gaylagen, och innebar att västerlänningar anklagades för att sprida homosexualiteten bland 

Ugandas befolkning. Detta påstods delvis ske via ideologiska påtryckningar men även med 

hjälp av finansiella medel. Vänder vi oss till ett liberalt västerländskt perspektiv som i 

uppsatsen beskrivits av tänkare som Wahab (2016) och Edsall (2003) blir ett sådant synsätt 

nästintill oförståeligt. Framförallt då homosexualiteten ses som något oföränderligt kopplat till 

identiteten (Wahab, 2016, s. 700 ; Edsall, 2003, s. 4‒5). Detta är oförenligt med synen som 

representeras i den ugandiska debatten, där homosexualitet anses vara något som en 

indoktrineras till.  

För att få en djupare förståelse för argumentet, bortom den liberalt västerländska, blir det 

postkoloniala perspektivet en tillgång eftersom argumentationen utifrån detta synsätt kan tolkas 

i ett nytt ljus. För att exemplifiera blir den ugandiska synen på homosexualiteten som 

västerländsk och ”icke-afrikansk” mer logisk om Frantz Fanons tankar om ”det koloniserade 

sinnet” och befrielsen från det implementeras. Detta synsätt menar att koloniserade, eller (i 

detta fall) tidigare koloniserade länders distansering från upplevda västerländska influenser är 

en naturlig respons till globala Nords dominans. Att förneka ”västerländska värderingar”, 

däribland acceptansen av homosexualitet, blir med andra ord en handling av identitetsbyggande 

och en proklamation av självständighet från en hegemonisk väst (Fanon, 2008, s. xiv).  

Ett liknande mönster tycks även kunna hittas i citat som lyfts i uppsatsen och i tidigare 

akademisk litteratur. Tidningsartiklar som använts tenderade exempelvis att beskriva väst och 

Uganda som polära motsatser, vilket omöjliggjorde synen på homosexualitet som något 

ugandiskt och cementerade avståndstagandet från ”främmande” västerländska ideologier som 

ansågs hota landet. Det förekom i debatten att väst användes som skräckexempel på vad ett 
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samhälle inte bör vara, medan Uganda avbildades i ett positivt ljus. Dessa dualistiska tankesätt 

beskrivs av Fanon som en ytterligare strategi för att främja ett nationellt identitetsskapande 

(ibid.). Vidare har Wahab (2016, s. 690) tänkt i liknande banor då han skildrat anti-gaylagen 

som ett uttryck för nationell suveränitet och självbestämmande. Detta är ett synsätt som också 

reflekteras i den analyserade debatten där president Museveni har beskrivit västerländsk kritik 

av lagstiftningen som social imperialism (Anonym, 2014b). 

Även om kategoriseringen av homosexualiteten som västerländsk och ”icke-afrikansk” utifrån 

Fanon kan tolkas som en revolt mot västvärldens hegemoni och en form av identitetsbyggande 

uppstår en paradox, då de koloniserande britterna var de första att kriminalisera samkönat sex. 

De facto har synen på homosexuell aktivitet innan kolonialismen etablerats varit mer tillåtande 

än den därefter. Från detta perspektiv kan homosexualitetens association med globala Nord i 

den ugandiska debatten anses förvånansvärd. Cheney erbjuder här, med hjälp av sitt resonemang 

om den ”postkoloniala minnesförlusten” en förklaring (Cheney, 2012, s. 79). Denna menar att 

västvärldens tidigare kolonisering av länder har resulterat i en sorts minnesförlust där koloniala 

värderingar ersatt vissa av de förkoloniala (ibid, s. 83). Utifrån detta perspektiv kan ugandierna 

sägas ha tillgodogjort sig kolonisatörernas attityder mot homosexualitet, och har sedan använt 

dessa för att berättiga anti-gaylagen. Hade Uganda aldrig koloniserats skulle inställningen 

gentemot homosexualitet kanske sett annorlunda ut, och varit mer tillåtande.  

Att västvärlden anklagades för att sprida homosexualiteten via ideologi och pengar blir även 

logiskt från ett postkolonialt perspektiv då tankesättet kan ses som en efterdyning av 

kolonialismen (Albrecht, 2020, s. 2). En kan trots allt inte förneka västvärldens exploatering 

av Uganda genom historien, både i ekonomiskt avseende, men också med hjälp av 

västerländska värderingar, som i stor utsträckning kom att ersätta de afrikanska under landets 

koloniala period. Det ter sig därmed förståeligt att homosexualiteten kan ha upplevts som en 

upprepning av detta. Att västs kritik av lagen kunde uppfattas reproducera en kolonial bild av 

ugandier som ociviliserade borde också förstärkt denna känsla. I och med detta vill jag slutligen 

hävda att anti-gaylagen kan tänkas setts som ett skydd mot västerländskt förtryck och 

exploatering istället för en lag som förtrycker homosexuella. Denna poäng blir även starkare 

då politiker som David Bahati argumenterat för att rika västerlänningar har utsatt ugandier för 

exploatering och manipulation i syfte att främja vad han kallar ”the gay agenda”. Detta 

porträtterar homosexualitet som något västerländskt som en kan falla offer för och bör skyddas 

ifrån, förslagsvis via lagstiftning. 
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5.2. Homosexualitet utgör en fara för familjen  

Föreställningen om homosexualitetens hot mot familj, barn och kommande generationer är 

också återkommande i den ugandiska debatten, där den traditionella familjen lyfts fram som 

samhällets grundsten vars status säkerställer civilisationens fortsättning. Utan kärnfamiljens 

dominans beskrevs mänsklighetens framtid som osäker och barn ansågs befinna sig i 

överhängande fara för att rekryteras av homosexuella. Sådana uppfattningar kan även beskrivas 

som problematiska utifrån det liberalt västerländska perspektiv som presenteras i denna 

uppsats. Delvis när det ifrågasätter västvärldens status som ”utvecklad” (Butler, 2009, s. 102) 

eftersom en ökad acceptans av sexuella minoriteter, vilket ofta sammankopplas med väst, 

beskrivs som ett hot mot mänsklighetens existens. Men även då homosexuellas rättigheter i 

större utsträckning accepteras i västerländska länder (Wahab, 2016, s. 786). Merparten av 

kritiken som den ugandiska lagen mottog kom exempelvis från nationer som i viss mån erkände 

samkönad familjebildning, däribland Sverige, USA och Storbritannien (Kintu, 2018, s. 142). 

Detta ställningstagande skiljer sig i sin tur från de åsikter som dominerade den ugandiska 

debatten, där acceptansen av homosexuella relationer ansågs förkastlig, och tanken på att två 

personer av samma kön exempelvis kunde förlova sig beskrevs vara anskrämlig. En implicit 

rädsla för att ”mjukare tag” mot homosexualiteten skulle innebära en press att i framtiden införa 

sådant som samkönade äktenskap tycks därmed urskiljas hos vissa argument för anti-gaylagen. 

Jag vill också hävda att denna rädsla troligen erfors större i och med Ugandas koloniala historia 

och fortsatta påtryckningar från västvärlden, då nationen var van att få sin suveränitet 

underminerad och ifrågasatt. Även detta tycks tala för anti-gaylagen som ett medel för att 

motarbeta västerländska influenser, och en metod för att bygga en nationell identitet, vilket 

överensstämmer med Fanons teori (Fanon, 2009, s. xv).  

Vidare bör den omnämnda rädslan också förstås utifrån det faktum att väst tidigare påverkat 

familjebildningen i Uganda då kolonialismen, vilket påpekats i kapitel 3, innebar ett förbud 

mot polygamin. Kärnfamiljen som anti-gaylagen ansågs försvara är därmed mer av en 

västerländsk konstruktion än  traditionellt afrikansk vilket hävdades i ugandiska argument för 

lagstiftningens implementering. Även denna paradox menas av Cheney kunna förklaras som 

ett fall av ”postkolonial minnesförlust” (ibid., s. 83) vilket vittnar om den koloniala 

eurocenterismen som präglar landets historia. I uppsatsen beskrivs denna också ha bidragit till 

en mer patriarkal syn på män och kvinnor i landet, något som dessutom kan tänkas ha främjat 
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homofobin som underbygger den behandlade lagen, då rigida könsroller och homofobiskt 

tänkande ofta går hand i hand.  

Slutligen kan den postkoloniala teorin även ge en viss klarhet i varför homosexualiteten 

skildrades som en fara mot barn och mänsklighetens framtid. En möjlighet är att den upplevdes 

som hotfull då den sammankopplades med koloniala krafter vilka historiskt kan ha uppfattats 

som ett hot mot Uganda och den ugandiska civilisationen. I debatten antyddes barn även vara 

lätta offer för ”indoktrineringen” av den västerländska ideologin, vilket troligen ledde till att 

de ansågs mer utsatta. Det är slutligen nämnvärt att homosexualiteten i Uganda, historiskt och 

i vår samtid, har visats associeras med pedofili (Kintu, 2008, s. 30‒32), vilket skiljer sig från 

en nutida västerländskt liberal syn på ämnet, och befogar därmed en annan reaktion. 

5.3. Homosexualitet är en synd 

Övertygelsen om homosexualitetens syndighet är inte något som enbart hittas i länder som 

Uganda, utan förekommer också i globala Nord. Ställningstagandet tycks dock få olika 

konsekvenser i de olika geografiska regionerna. Utifrån det liberala västerländska perspektiv 

som beskrivits i uppsatsen blir homosexualitetens laglighet oberoende av religiösa åsikter, då 

sexualiteten anses vara en fråga om personlig frihet som en har rätten att utöva (Wahab, 2016, 

s. 700). Vänder oss till Butler tenderar en sådan attityd att beskrivas som kännetecknande för 

moderniteten (Butler, 2009, s. 102). Religiösa argument för att inskränka sexuella uttryck anses 

därmed vara något omodernt. Detta skiljer sig radikalt från situationen i Uganda där synen på 

homosexualiteten som syndig istället använts för att berättiga dess kriminalisering. 

Att religiositeten, framförallt den kristna, anses vara en viktig del av den ugandiska identiteten 

blir tydligt i debatten om anti-gaylagen, där den associerades med termer som gudfruktig. Detta 

tycks också ha att göra med en utbredd bokstavlig tolkning av religiösa källor, vilket påverkade 

inställningen till homosexuella relationer. Även detta är ett ställningstagande som enligt min 

mening kan tydliggöras med hjälp av den postkoloniala teorin. Det är framförallt nämnvärt att 

kristendomen först fick stor spridning i Uganda i och med kolonialismen och att den vid det 

tillfället var förknippad med viktorianska värderingar, vilket inkluderade en ytterst negativ syn 

på samkönad sexualitet. Denna typ av religiöst fördömande har dessutom fortsatt i modern tid 

och lagstiftningen kan därför, i viss utsträckning, ses som en kulturell efterdyning av 

kolonialismen (Albrecht, 2020, s. 2). Närmare bestämt kan religiösa berättiganden för lagen 

spåras till idéer som från början populariserades av kristna missionärer.  
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Häri ligger ytterligare en paradox då kristendomen trots sina västerländska kopplingar idag har 

högt anseende i Uganda, medan homosexualiteten fördöms av samma anledning. Denna 

motsägelse har även påpekats av Cheney (Cheney, 2012, s. 86) som hänvisar till den 

”postkoloniala minnesförlusten” för att förklara situationen (ibid., s. 80). Jag vill vidare mena 

att diskrepansen blir ännu mer förståelig om Ugandas koloniala historia tas i ytterligare åtanke, 

eftersom kristendomen under denna period hade hög status tack vare dess association med 

västvärlden, till skillnad från homosexualiteten som enligt landets kolonisatörer var 

ociviliserad (ibid., s. 83). Detta mönster är också i samklang med resonemang som tidigare 

nämnts av Fanon, där han förklarar hur egenskaper sammankopplade med vithet, i detta fall 

kristendomen, hade positiva konnotationer under kolonialtiden och beskrevs därför som 

eftersträvansvärda (Fanon, 2009, s. xiii). Den dominerande ugandiska synen på homosexualitet 

respektive kristendom i samband med anti-gaylagen tycks med andra ord likna den som fanns 

under kolonialtiden, vilket tyder på kolonialismens fortsatta inverkan än idag.  

Eftersom debatten om anti-gaylagen relaterade den ugandiska identiteten till en bokstavstrogen 

religiositet där samkönade relationer ansågs syndiga, vill jag slutligen mena att lagen i denna 

kontext kan ha upplevts berättigad av lagstiftningens förespråkare, då den uppfattades 

reflektera folkets religiösa övertygelser. Att bortse från dessa skulle av ugandierna kunna 

upplevts som en kapitulation inför en västerländsk hegemoni. Eller för att låna Fanons 

resonemang, ett försök att göra den svarta populationen vitare och mer europeisk (Fanon, 2008, 

s. 9). 

5.4. Homosexualitet är inte en mänsklig rättighet 

Slutligen är påståendet att homosexualiteten inte utgör en mänsklig rättighet ett centralt 

argument för anti-gaylagen. Och det är kanske det mest avgörande då resterande argument 

sannolikt skulle varit otillräckliga för att legitimera en lag som annars skulle inneburit en grov 

människorättskränkning. Det liberala perspektiv som presenteras i uppsatsen erbjuder dock en 

annan syn på frågan. Enligt detta blir homosexualitetens status som mänsklig rättighet något 

av en självklarhet. Detta kan delvis ses som en produkt av en individualistisk syn på sexuell 

frihet, samt ett erkännande av en homosexuell identitet som anses vara en bestående del av 

individen. Om Wahab har rätt är det här en syn som västvärlden också anser bör vara universell 

i avseendet att den skall omfatta samtliga länder i världen (Wahab, 2016, s. 700).   
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Det är just denna typ av resonemang som även har kritiserats av postkoloniala teoretiker, då 

mänskliga rättigheter av vissa anses vara grundade i västerländska värderingar, utan vidare 

hänsyn för andra kulturella kontexter (Namli, 2014, s. 40). Likartad kritik förekom också i den 

ugandiska debatten där idén om mänskliga rättigheter för homosexuella tenderade att avfärdas 

som ett västerländskt påhitt sprunget ur en eurocentrisk förståelse av begreppet. Uganda 

proklamerades istället ha en egen tolkning av vad människorättstanken skall innefatta, vilket 

exkluderade rätten att leva ett homosexuellt liv. Ett sådant resonemang kan vidare kopplas till 

redogjorda synpunkter från Fanon då det innebär ett avståndstagande från västvärldens 

hegemoni och ett eget sätt att se på de mänskliga rättigheterna. Enligt pastorn Martin Ssempa, 

som tidigare citerats i uppsatsen, prioriterar denna tolkning kollektivets bästa över 

homosexuellas rätt att ingå i sexuella relationer. Utifrån detta kan anti-gaylagen, från de 

ugandiska förespråkarnas perspektiv, ses som vilken lagstiftning som helst vars mål är att 

skydda allmänheten.  

I och med Ugandas koloniala historia vill jag slutligen argumentera för att västvärldens 

människorättsliga kritik skapade extra starka reaktioner då den kan ha upplevts som en nutida 

form av kolonialism (Namli, 2014, s. 40). President Musevenis uttryckta avsky för vad han 

ansåg var oberättigad västerländsk inblandning i frågan skulle sannolikt inte varit lika stark om 

det inte var för erfarenheter av västerländsk involvering i landets styre. En dubbelmoral i 

västvärldens kritik av anti-gaylagen kan enlig min mening också urskiljas med tanke på 

västerländska kolonialismens historiska exploatering av Uganda, vilket påminner om 

resonemang som tidigare framförts av Namli (ibid., 2014, s. 42).  
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6. Slutsats och avslutande reflektioner 

I uppsatsens avslutande del sammanfattas svaren på frågorna, därefter presenteras ett antal 

avslutande reflektioner. Detta inkluderar tankar om hur konversationer mellan väst och Uganda 

angående frågan om homosexualitet i framtiden bör föras utifrån vad undersökningen visat, 

samt reflektioner om hur västvärlden kan ha främjat attityderna som underbygger anti-

gaylagen.  

6.1. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera centrala argument i den ugandiska offentliga 

debatten, som mellan åren 2009 och 2014 användes för att stötta en anti-gaylag som 

presenterats i landet. Ett ytterligare syfte var att utveckla en djupare förståelse för de urskilda 

argumenten via ett postkolonialt perspektiv. Innan resultaten redogörs känns det dock viktigt 

att tydliggöra den grundläggande motivationen bakom uppsatsen, då min avsikt aldrig varit att 

ursäkta eller rättfärdiga anti-gaylagen. Istället har den drivande motivationen varit grundad i 

en önskan, att som uppsatsens titel uttrycker, ”begripliggöra det obegripliga”. För att 

åstadkomma detta har jag inledningsvis, med hjälp av artiklar från diverse tidningar i Uganda, 

kunnat identifiera fyra typer av argument som använts för att berättiga anti-gaylagen. 

Det första centrala argumentet har i uppsatsen sammanfattats med tesen ”Homosexualitet är 

västerländskt och mot afrikanska värderingar”. Detta syftade till argument som menade att väst 

i olika avseenden låg bakom spridningen av homosexualitet i Uganda, vare sig det skedde med 

hjälp av ekonomiska eller ideologiska medel. I uppsatsen görs ställningstagandet, som från ett 

liberalt västerländskt synsätt kan tyckas oresonligt, förståeligt utifrån ett postkolonialt 

perspektiv. Slutsatsen nås delvis med hjälp av Frantz Fanons resonemang om ”det koloniserade 

sinnet” som menar att avståndstaganden från västvärldens länder är en naturlig respons från 

koloniserade/tidigare koloniserade stater i syfte att fly en västerländsk hegemoni och skapa sin 

egen identitet, vilket även reflekteras i argument för lagen. Vidare har åsikten att väst spred 

homosexualiteten via ideologi och ekonomisk exploatering av ugandier också visats logisk då 

den tycks sammankopplas med Ugandas koloniala arv, vilket kantats av västvärldens 

ekonomiska utnyttjande och ideologiska kolonialism. Utifrån detta har jag argumenterat för att 

anti-gaylagen, av lagstiftningens förespråkare, kan ha upplevts som ett skydd mot västerländsk 

exploatering och förtryck istället för ett förtryck av homosexuella. Att förespråkarna för lagen 

tycks tillägnat sig kolonisatörernas attityder mot homosexualitet har också betonats, eftersom 
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britterna var de första att kriminalisera homosexualitet i Uganda. Detta gör påståendet om 

homosexualitetens västerländska och “icke-afrikanska” natur något paradoxal. Men denna 

paradox har också gjorts begriplig genom en hänvisning till Cheneys resonemang om den 

”postkoloniala minnesförlusten” som menar att kolonialismen har resulterat i ett bortglömmande 

av aspekter av den egna kulturens historia.  

Det andra centrala argumentet för lagen benämndes ”Homosexualitet utgör en fara för 

familjen” och innefattade argument där homosexualiteten beskrevs utgöra ett hot mot den 

heterosexuella familjekonstellationen, inklusive barn och kommande generationer. Detta 

ställningstagande har även påpekats skilja sig från det i västvärlden där homosexuellas 

möjligheter att på olika sätt konstruera familjer har blivit allt vanligare. En rädsla för att en 

liknande utveckling skulle ske i Uganda om anti-gaylagen inte blev/var lag har dessutom 

urskilts i debatten, vilket jag i uppsatsen sammankopplar med koloniala erfarenheter av att få 

den egna nationella suveräniteten underminerad. I ljuset av detta har jag menat att lagstiftningen, 

även i detta avseende, kan  ha setts som ett avståndstagande från västerländska värderingar, då 

den upplevdes skydda familjen från att omdefinieras och bli mer ”västerländsk”. Detta 

ställningstagande har dock visats utgöra en paradox när traditionella familjen anti-gaylagen 

påstods försvara tycks vara mer av en västerländsk konstruktion än traditionellt ugandisk, vilket 

tyder på ett ytterligare fall av den ”postkoloniala minnesförlusten”. Kanske kan idén om 

homosexualitet som ett hot mot barn och framtida generationer också tydliggöras med hjälp av 

den postkoloniala teorin eftersom homosexualitet, i debatten om lagen, associeras med 

koloniala krafter som hotar Ugandas civilisation. 

Det tredje centrala argumentet för anti-gaylagen tilldelades namnet ”Homosexualitet är en 

synd” och behandlar religiösa berättiganden för lagstiftningen, vilka främst har sin grund i 

kristendomen. Här visades hänvisningar till Bibeln vara vanliga och ugandier beskrevs i citat 

som ett gudfruktigt folk. I och med sammankopplingen mellan gudfruktighet och den 

ugandiska identiteten har jag vidare argumenterat för att lagen kan ha ansetts berättigad då den 

ansågs reflektera befolkningens religiösa övertygelser. Att avstå från att implementera den 

skulle därför kunnat upplevts som en kapitulation inför västerländska värderingar och enligt 

anti-koloniala tänkare som Fanon leda till att den ugandiska populationen, i metaforisk 

benämning, skulle tvingats bli ”vitare” och mer europeisk. Utöver detta har jag påpekat att 

kristendomen först fick spridning i och med kolonialismen och västerländska missionärer, samt 

att denna form av kristendom var ytterst fientlig mot homosexualiteten. I relation till detta har 
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en till paradox i argumentationen för lagen påpekats eftersom kristendomen, trots västerländsk 

koppling, hålls i högt anseende, medan homosexualiteten fördöms av samma anledning. För 

att begripliggöra detta har jag använt mig av resonemang från Fanon och konceptet om den 

”postkoloniala minnesförlusten”, eftersom Cheney också belyser denna motsägelse. 

Det fjärde centrala argumentet tituleras i uppsatsen under tesen ”homosexualitet är inte en 

mänsklig rättighet” och syftar till synen att en inte har rätten att leva ett homosexuellt liv. Idén 

att detta skulle vara fallet beskrivs bland annat som ett västerländskt påhitt grundat i en 

eurocentrisk förståelse av de mänskliga rättigheterna. I uppsatsen har detta resonemang 

kopplats till en postkolonial kritik av mänskliga rättigheter, där en egen tolkning av 

människorättstanken, bortom den västerländska, ses som en del av Ugandas identitetsbyggande, 

vilket överensstämmer med Fanons resonemang. Eftersom homosexualiteten, enligt argument 

som framförts till stöd för anti-gaylagen, inte ansågs vara en mänsklig rättighet blir 

legitimeringen av lagstiftningen också enklare då detta omvandlar lagen till vilken lag som 

helst vars mål är att ”beskydda” befolkningen. Vidare kan människorättslig kritik ifrån väst i 

och med Ugandas erfarenheter tänkas ha upplevts som kolonial och ovälkommen.  

6.2 Avslutande reflektioner 

Även om debattörer från länder i västvärlden ofta var kritiska till Ugandas anti-gaylag tycks 

den västerländska kolonialismen, utifrån min undersökning, ha besuttit ett visst ansvar för de 

attityder som ligger till grund för lagen. Britterna var trots allt först med att kriminalisera 

homosexualiteten i Uganda och ändrade därmed synen på homosexualitet inom landet. De 

viktorianska kristna synsätt som introducerades av västerländska missionärer tycks också 

komma till uttryck i berättiganden för anti-gaylagen decennier senare. 

Dessa insikter kan utgöra en viktig lärdom inför framtida diskussioner mellan väst och Uganda 

angående eventuella anti-gaylagar, eller homofobi inom landet, då de sannolikt skulle bidra till 

en mer konstruktiv dialog. Att västvärlden tycks besitta ett visst ansvar för de attityder som 

användes för att legitimera lagen borde å ena sidan resultera i en större ödmjukhet bland länder 

i västvärlden, som ibland har en tendens att se sig självt som överlägsna globala Syd (Butler, 

2009, s. 102). Å andra sidan kan en djupare förståelse för argumenten även leda till en mer 

effektiv västerländsk kritik av hur homosexuella behandlas i landet. 
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Genom att medvetet undvika ståndpunkter som har potentialen att upplevas som kolonialistiska 

och arroganta lär kritik från västvärlden exempelvis tas på större allvar. Erkännandet av den 

västerländska kolonialismens inverkan gällande frågor rörande homosexualitet kan vidare 

tänkas få positiva konsekvenser för homosexuella i Uganda då synen på homosexualiteten som 

västerländsk och “icke-afrikansk” skulle utmanas. 

Även om kolonialismen kan sägas ha ett visst ansvar för attityderna bakom anti-gaylagen är 

det viktigt att undvika narrativ som överdriver kolonialismens influens, eftersom det i sig kan 

upplevas underminera ugandiernas autonomi och anses kolonialistiskt. Detta är något som bör 

tas i åtanke när det gäller undersökningens slutsatser, då det skulle vara ett misstag att se landets 

koloniala historia som ensamt ansvarig för lagstiftningen.  

Avslutningsvis har uppsatsen tydliggjort att anti-gaylagen, trots dess förtryckande natur, inte 

verkat varit grundad i ett hat som ville människor ont. Den tycks istället haft sin grund i viljan 

att ”beskydda” den ugandiska befolkningen från västerländska influenser och sexuella 

beteenden som ansågs destruktiva. Detta är viktigt att ha i åtanke innan en karaktäriserar 

förespråkare av lagstiftningen som hatiska personer och konsekvent demoniserar de många 

ugandier som stöttade lagen. Detta är sannolikt lätt hänt om lagens motivation tolkas från ett 

liberalt västerländskt perspektiv. Men genom att implementera ett postkolonialt perspektiv, 

som i denna uppsats bland annat bestått av begrepp som ”det koloniserade sinnet” och 

”postkolonial minnesförlust”, framstår verkligheten som mer komplex.  
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