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Abstract 

LGBT people, in Uganda, have since the colonial time been in a vulnerable situation. When 

the President signed the “Anti-Homosexuality Act” into law 2014 all forms of same-sex 

relationships became criminalized. The time after the law passed have been characterized by 

an increased homophobia and further violence against LGBT people. These are seen as 

deviants since they do not live according to the social norms, that the right thing to be is 

heterosexual. They are considered “non-African” and by some an “infectious agent” that will 

destroy the traditional African family, which is one of society’s most important functions. 

Except from the fact that LGBT people are persecuted and mistreated they are also denied 

access to health care and information. The purpose of this study is to explain LGBT persons’ 

situation and rights in Uganda, mainly based on the “Anti-Homosexuality Act”. This law is 

reviewed against the ratified conventions, charters and similar laws. This is then related to the 

theory of heteronormativity, which seems to dominate the Ugandan society. The used 

methods are case study and conceptual analysis, that provided a deeper and surveying 

understanding of what this study intended to process. 

Keywords: Anti-Homosexuality Act, heteronormativity, homosexual, homosexuality, LGBT, 

Uganda 
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Förkortningar 

AIDS  Aquired immunodeficiency syndrome 

AU   African Union 

EU   Europeiska Unionen 

FN   Förenta Nationerna 

HBT   Homosexuell, bisexuell, transperson 

HIV   Human immunodeficiency virus 

LGBTI   Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex 

NRA   National Resistance Army 

NRM   National Resistance Movement 

OAU   Organization of African Unity 

SMUG   Sexual Minorities Uganda 

UPC   Uganda People’s Congress 
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Definitioner av begrepp 

Amnesty International – En internationell och ideell organisation som arbetar för mänskliga 

rättigheter.
1
  

Aggravated homosexuality – Återfallsförbrytare av brottet ”homosexualitet”.
2
 

Bisexualitet – Att känslomässigt och sexuellt attraheras till individer av båda könen. Förmåga 

till både heterosexuella och homosexuella relationer.
3
 

Buganda – Kungadömet Buganda är beläget i centrala Uganda.
4
 

Homosexualitet – Att känslomässigt och sexuellt attraheras av individer av samma kön som 

en själv. Det innebär att både kvinnor och män kan vara homosexuella.
5
 

Lesbisk – En beteckning för att beskriva en kvinna som är homosexuell.
6
 

Transperson – En term för att beskriva individer som ifrågasätter sin könstillhörighet.
7
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1. Introduktion 

Homosexuella handlingar är förbjudna i ungefär 80 länder och territorium runt om i världen. 

38 av dessa 80 länder är geografiskt placerade i Afrika. Ett antal länder har avkriminaliserat 

homosexuella handlingar men i vissa delar av världen så har utvecklingen gått bakåt. I Afrika 

har en hetskampanj mot homosexuella förts de senaste åren. Politiska ledare från olika länder 

har uttalat sig angående förbud mot homosexualitet och ”homosexuella akter” kriminaliseras 

allt oftare i regeringars försök att införa strängare straff av redan existerande lagar mot 

homosexuellas rättigheter. I vissa länder innebär det direkt dödsfara att vara homosexuell. Ett 

av dessa länder som snarare strävar bakåt än framåt när det kommer till HBT-personers 

rättigheter är Uganda.
8
 Homosexualitet har nästan alltid varit ett tabubelagt ämne i landet. 

Redan på kolonialtiden kriminaliserades samkönat sex.
9
 Det anses av många vara både en 

skymf till den lokala kulturen och religionen, som spelar en stark roll i familjelivet.
10

 

2009 introducerades ett lagförslag vid namnet ”Anti-Homosexuality Bill” av 

parlamentledamoten David Bahati angående hårdare straff för homosexuella i Uganda. 

Meningen med lagförslaget var att skydda den traditionella familjen genom att förbjuda alla 

former av sexuella relationer mellan individer av samma kön. Enligt förespråkare för lagen 

skulle den skydda landets unga från att ”rekryteras till homosexualitet”, då detta av vissa 

anses vara både omoraliskt och oafrikanskt. I detta lagförslag fanns ett yrkande om att införa 

dödsstraff för upprepade homosexuella handlingar eller om den dömde var HIV-positiv. Vid 

tiden då lagförslaget lades fram fanns ett motstånd mot detta både inom landet och från 

omvärlden. Parlamentet kom aldrig att rösta om det. 2012 lade dock Bahati fram lagen för 

förslag igen och den 20 december 2013 antogs den av parlamentet. Ugandas president, 

Museveni, hade uttryck att han skulle förkasta lagförslaget, men ändrade sig senare efter att 

ett antal forskare utarbetat en rapport om ”vetenskapliga bevis på homosexualitet”. Trots att 

rapporten fann att homosexualitet existerar i alla samhällen och varken är en ”sjukdom” eller 

”abnormitet” så hävdade Museveni att rapporten gav honom anledning att underteckna 

lagförslaget. Lagen vid namnet ”Anti-Homosexuality Act” som förbjuder all uppmuntran till 

                                                           
8
 RFSL. Kriminalisering världen över. Se även Amnesty International (2013). Ta itu med den ökade homofobin i 

Afrika! 
9
 Amnesty Press (2013). Nu kan bara president Museveni stoppa den nya antihomosexlagen i Uganda 

10
 The Guardian (2009). Uganda considers death sentence for gay sex in bill before parliament 
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homosexualitet passerade till slut. Lagen drabbar inte bara homosexuella utan även den som 

låter bli att anmäla homosexuella aktiviteter skall kunna dömas till fängelse.
11

 

Det finns hitintills begränsat med forskning som undersöker vad ”Anti-Homosexuality Act” 

egentligen innebär samt säger om HBT-personer i Uganda. Därför kommer denna 

undersökning att behandla just detta och ställa dessa frågor i relation till teorin om 

heteronormativitet. Genom att undersöka och analysera vad ”Anti-Homosexuality Act” 

innebär så vill jag lyfta fram hur HBT-personer i Uganda diskrimineras via denna lag och hur 

de tvingas leva som avvikare i ett heteronormativt samhälle.  

1.1. Syfte 

Syftet är att utifrån ”Anti-Homosexuality Act” undersöka vad denna lag säger och innebär 

samt granska vilka rättigheter som HBT-personer har i Uganda. Detta kommer sedan att 

ställas i relation till teorin om heteronormativitet.  Lagen kommer även att granskas gentemot 

andra konventioner, stadgor och liknande lagar som Uganda ratificerat. I denna undersökning 

kommer även lagen jämföras med lagförslaget ”Anti-Homosexuality Bill” från 2009.  

1.2. Frågeställning 

- Vilka lagar, konventioner och liknande som Uganda ratificerat bryter ”Anti-

Homosexuality Act” emot? 

- Vilka har konsekvenserna av ”Anti-Homosexuality Act” varit för HBT-personer?  

- Varför är det ugandiska samhället dominerat av en heteronorm och hur ser man detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 RFSL. Uganda. Se även Parliament of the Republic of Uganda (2014). Parliament outlaws homosexuality. Se 

även Sida (2012). Attityden mot homosexuella hårdnar. Se även Human Rights Watch (2014). Uganda: Anti-

Homosexuality Act’s Heavy Toll 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras information om ”Anti-Homosexuality Bill” och ”Anti-

Homosexuality Act” samt de lagar och konventioner som berör de mänskliga rättigheterna 

och som är relevanta för denna undersökning. Även information om politiskt styre samt 

religionens betydelse i Uganda presenteras.  

2.1. Politiskt styre 

Uganda är en republik med en stark presidentmakt. Landet har varit en enpartistat sedan 1969 

då Milton Obote förbjöd alla partiers existens, förutom UPCs. 2005 ändrades dock grundlagen 

och sedan dess har Uganda haft ett flerpartisystem. I praktiken så ligger dock makten hos 

president Yoweri Museveni och NRM. Museveni har varit landets president sedan 1986.  

I maj 1961 fick Uganda internt självstyre, men det var inte förrän den 9 oktober 1962 som 

landet utropades självständigt från Storbritannien. Det har alltid funnits en relativt livlig 

politisk debatt i landet.
12 

Vid tiden då NRA/NRM tagit över makten, 1986, skapade de ett 

tiopunktsprogram som skulle ta itu med Ugandas problem. Programmet är också en förklaring 

om vart NRA/NRM vill föra Uganda. Tiopunktsprogrammet bär Musevenis personliga prägel. 

Tiopunktsprogrammet: 

1. Demokrati 

2. Säkerhet 

3. Den nationella enheten skall konsolideras, sekterismen utrotas 

4. Det nationella oberoendet ska försvaras och konsolideras 

5. En oberoende och integrerad ekonomi baserad på självtillit 

6. De sociala sektorerna ska återupprättas och de krigsdrabbade områdena byggas upp 

igen 

7. Korruption och maktmissbruk ska utrotas 

8. Flyktingar ska återvända, utsatta grupper skyddas 

9. Regionalt samarbete i Afrika, försvar för mänskliga och demokratiska rättigheter i 

Afrika 

10. Blandekonomi 

                                                           
12

 Hermele. Uganda: Landanalys. s. 39, 40, 43, 44, 48. Se även Landguiden (2012). Politiskt system 
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I ett försök att visa för befolkningen och omvärlden att NRA/NRM arbetar för dessa mål så 

har en kommission tillsats för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter under tidigare 

regimer, från 1962-1986. Tanken är att kommissionen skall övergå till att bli en permanent 

instans för att säkra de mänskliga rättigheterna i Uganda.
13

 

2.2. Religion 

Som många andra afrikanska länder så är Uganda ett generellt sett religiöst land med stort 

kyrkligt inflytande. Missionärer var på plats i landet redan innan kolonial makterna.  Kabakan 

Mutesa den förste, som var kungen av Buganda, bad engelsmännen 1872 att skicka 

missionärer som var på plats några år efter. Dessa kom bland annat ifrån brittiska 

protestantiska ”Christian Missionaries’ Society” och katolska fransmän från ”De vita fädrens 

mission (Les pères blancs).  Religion kom då och har även nu tagit en stor plats av det 

ugandiska samhällslivet, både privat och offentligt.
14

 En stor del av befolkningen går i kyrkan. 

Flertalet är kristna, de flesta katoliker, men också islam och traditionella afrikanska religioner 

utövas. Religionsfrihet är bland annat garanterad i grundlagen.
15

 

James Nsaba Butoru, Ugandas minister av etik och integritet, som ser sig själv som hängiven 

kristen har uttalat sig om att homosexuella inte borde ha några mänskliga rättigheter.
16

 Även 

Museveni har uttalat sig om HBT-personer och sagt att man inte kan acceptera att de har 

mänskliga rättigheter, eftersom att de är onaturligt.
17

 Museveni och hans fru Janet är vad som 

kallas ”pånyttfödda kristna”.
18

  

Religionens betydelse i landet förknippas med familjens och äktenskapets betydelse, som är 

en av samhällets viktigaste sociala funktioner. Detta bland annat för att försäkra reproduktion. 

Det finns kulturella regler som bestämmer könsidentitet samt uttryck och funktioner för detta. 

Det har skett en minskning av den traditionella kulturen och könsrollernas betydelse vilket har 

lett till att monogama äktenskap mellan heterosexuella har fått en ökad betydelse i dagens 

Uganda.
19

 I dokumentären Homofobi i Uganda uttrycker sig David Bahati följande om HBT-

                                                           
13

 Hermele. Uganda: Landanalys. s. 94-99, 100, 102 
14

 Hermele. Uganda: Landanalys. s. 9-11. Se även Frivärld (2012). Bakslag för Ugandas homosexuella 
15

 Landguiden (2011). Religion 
16

 The New York Times (2011). Ugandan who spoke up for gays is beaten to death 
17

 SVT Nyheter (2014). Ugandas president: Homosexuella är “äckliga” 
18

 Globalis (2014). Uganda 
19

 Otiso, Kefa M (2006). Culture and customs of Uganda. Westport: Greenwood Press. s. 81-83 

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Uganda/Religion
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/africa/28uganda.html?_r=0
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personers läggning: ”Det är oafrikanskt, och oförenligt med familjens och klanens 

kontinuitet”.
20

 

2.3. Anti-Homosexuality Act 2014 

”Anti-Homosexuality Bill” skrevs under av president Museveni den 24 februari 2014 vilket 

gjorde att lagförslaget blev en lag, som förbjuder alla former av sexuella relationer mellan 

individer av samma kön samt marknadsföring och erkännandet av sådana relationer.
21

 Lagen 

trädde i kraft den 10 mars 2014.
22

 

”Anti-Homosexuality Act” består utav fyra olika avsnitt: ”Preliminary” innehåller artikel 1, 

”Prohibition of homosexuality” innehåller artikel 2 till 6, ”Related offences and penalties” 

innehåller artikel 7 till 13 och ”Miscellaneous provisions” innehåller artikel 14 och 15.  

2.3.1. Preliminary 

I det första avsnittet: ”Preliminary”, artikel 1: ”Interpretation”, redogörs för betydelsen av 

olika termer som används i lagen. Nedan redovisas de termer som är väsentlig för denna 

undersökning: 

Child – Individ som är under 18 år. 

Homosexual  – Individ som engagerar sig eller som gör försök till att engagera sig i 

samkönade sexuella aktiviteter.  

Homosexuality – Engagerad i samma kön eller samkönade aktiviteter.  

Misedemeanor – Förseelse som inte räknas som brott. 

Serial offender – Individ som tidigare blivit fälld av domstoll för brottet homosexualitet eller 

relaterade förseelser.  

 

 

                                                           
20

 Ur play (2014). Homofobi i Uganda. (19.35) 
21

 Amnesty International (2014). Further information on UA 346/13 Uganda – Anti-Homosexuality Bill signed 

into law 2014 
22

 Human Rights Watch (2014). Uganda: Anti-Homosexuality Act’s Heavy Toll 
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Sexual act – Inkluderar fysiska sexuella aktiviteter. Behöver nödvändigtvis inte inkludera 

samlag men inkluderar beröring av annans bröst, slida, penis eller anus, stimulering eller 

penetrering av slida, mun, anus eller annan kroppsdel av annan individ, av ett sexuellt organ. 

Innefattar även användning av objekt eller annat organ av en individ på en annan individs 

sexuella organ, anus eller mun.  

Sexual organ – Slida, penis eller annan artificiell sexuell del. 

Touching – Inkluderar att med någon del av kroppen eller med något objekt penetrera någon. 

Det omfattar särskilt beröring via penetration av sexuella organ, anus eller mun.  

Victim – Individ som är involverad i homosexuella aktiviteter mot sin vilja.
23

 

2.3.2. Homosexuality and related practices 

I det andra avsnittet: ”Homosexuality and related practices” redogörs för vad som omfattar 

brottet homosexualitet. 

Article 2: 

”1. A person commits the offence of homosexuality if- 

(a) He penetrates the anus or mouth of another person of the same sex with his penis or 

any other sexual contraption; 

(b) He or she uses any object or sexual contraption to penetrate or stimulate sexual organ 

of a person of the same sex; 

(c) He or she touches another person with the intention of committing the act of 

homosexuality. 

2. A person who commits an offence under this section shall be liable, on conviction, to 

imprisonment for life”. 

Article 3: 

“1. A person commits the offence of aggravated homosexuality where the- 

(a) Person against whom the offence is committed is below the age of eighteen years; 

(b) Offender is a person living with HIV; 

                                                           
23

 Anti-Homosexuality Act (2014) 
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(c) Offender is a parent or guardian of the person against whom the offence is committed; 

(d) Offender is a person in authority over the person against whom the offence is 

committed; 

(e) Victim of the offence is a person with disability; 

(f) Offender is a serial offender; or 

(g) Offender applies, administers or causes to be used by any man or woman any drug, 

matter or thing with intent to stupefy or overpower him or her so as to enable any 

person to have unlawful carnal connection with any person of the same sex. 

2. A person who commits the offence of aggravated homosexuality shall be liable, on 

conviction, to imprisonment for life. 

3. Where a person is charged with the offence under this section, that person shall undergo a 

medical examination to ascertain his or her HIV status”. 

I avsnitt två behandlas även straffet för försök till att begå brottet ”homosexualitet”, skydd, 

stöd och utbetalning till offer för homosexualitet samt sekretess. Gör man ett försök till att 

begå ett ”homosexuellt” brott riskerar man att bestraffas, av domstol med sju års fängelse. 

Gör man ett försök till att begå brottet ”aggravated homosexuality” riskerar man att bestraffas, 

av domstol med livstids fängelse.
 
 

Ett offer för homosexualitet bestraffas inte för deltagande i ”homosexualitet”. Individer som 

har tillgång till att publicera eller orsaka publicering av offrets namn eller personliga 

information för att klargöra offrets identitet begår ett brott och riskerar, vid fällande dom böter 

på högst 250 shilling.
24

 

2.3.3. Related offences and penalties 

Det tredje avsnittet: ”Related offences and penalties” behandlar relaterade brott och påföljder, 

äktenskap mellan samkönade par samt att på något viss stödja, främja eller erkänna 

homosexualitet. En individ som anses vara medhjälpare till brottet ”homosexualitet”, som 

bistår, stödjer, råder eller uppmannar annan individ att engagera sig i homosexuella 

handlingar kan, vid fällande dom, dömas till sju års fängelse. Den som hotar annan till att ha 

olagligt sexuellt umgänge med individ av samma kön kan även denne, vid fällande dom, få 

sju års fängelse.  

                                                           
24

 Anti-Homosexuality Act (2014) 
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Om två individer av samma kön ämnar ingå äktenskap med varandra begår de brottet 

”homosexualitet” och kan dömas till livstids fängelse. Individ som skulle genomföra sådan 

vigsel kan dömas till sju års fängelse och institution kan få indraget tillstånd.  

Det tydliggörs under avsnitt tre att man inte på något sätt eller vis får stödja, främja eller 

erkänna homosexualitet.  

Article 13: 

”1. A person who- 

(a) Participates in production, procuring, marketing, broadcasting, dissemination, 

publishing of pornographic materials for purposes of promoting homosexuality; 

(b) Funds or sponsors homosexuality or other related activities; 

(c) Offers premises and other related fixed or movable assets for purposes of 

homosexuality or promoting homosexuality; 

(d) Uses electronic devices which include internet, films, mobile phones for purposes of 

homosexuality or promoting homosexuality; or 

(e) Who acts as an accomplice or attempts to promote or in any way abets homosexuality 

and related practices; commits an offence and is liable, on conviction, to a fine of five 

thousand currency point or imprisonment of a minimum of five years and a maximum 

of seven years or both fine and imprisonment. 

2. Where the offender is a corporate body or a business or an association or a non-

governmental organization, on conviction its certificate of registration shall be 

cancelled and the director, proprietor or promoter shall be liable, on conviction, to 

imprisonment for seven years”.
25
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2.4. Anti-Homosexuality Bill 2009 

Lagförslaget ”Anti-Homosexuality Bill” från 2009 skiljer sig inte mycket från ”Anti-

Homosexuality Act” från 2014, förutom det att dödsstraff är en del av artikel 3, paragraf 2 i 

lagförslaget från 2009 samt att lagförslaget innehåller 19 artiklar medan den antagna lagen 

endast består utav 15 artiklar.  

Följande avsnitt presenteras i ”Anti-Homosexuality Bill”: ”Preliminary” innehåller artikel 1, 

”Prohibition of homosexuality” innehåller artikel 2 till 6, ”Related offences and penalties” 

innehåller artikel 7 till 14, ”Jurisdiction” innehåller artikel 15 till 17 och ”Miscellaneous 

provisions” innehåller artikel 18 och 19.  

”Anti-Homosexuality Bill” var menat att vara ett komplement till bestämmelserna i Ugandas 

konstitution och brottsbalk, via att förbjuda alla former av relationer mellan individer av 

samma kön samt erkännandet av sådana relationer. 

I inledningen av lagförslaget framgår vad syftet med detta är. Via ”Anti-Homosexuality Bill” 

ville man skydda den traditionella familjen genom att förbjuda alla former av relationer 

mellan individer av samma kön samt att inte erkänna sådana relationer. Man ville stärka 

landets förmåga att hantera nya interna och externa hot mot den traditionella heterosexuella 

familjen. Det skulle vara ett skydd för Ugandas juridiska, religiösa och kulturella traditionella 

familjevärderingar, mot de aktivister som arbetar för sexuella rättigheter och som enligt 

lagförslaget vill påtvinga folket i Uganda deras värderingar av sexuell promiskuitet. Det fanns 

en vilja om att skydda barnen och ungdomarna i landet, som man menar är utsatta för sexuella 

övergrepp och avvikelser som en följd av kulturella förändringar och icke censureringar. Man 

menade på att de föräldralösa är i en utsatt situation i och med ökade försök av homosexuella 

att uppfostra barn i homosexuella relationer via adoption, fosterhem eller på annat sätt.  

Det står även skrivet att man är medveten om att en attraktion till individer av samma kön inte 

är en medfödd eller oföränderlig egenskap.  

I lagförslaget har man i fyra punkter, från (a) till (d), förklarat lagförslagets mål. Dessa var att: 

(a) Fastställa att äktenskap i Uganda endast är ett kontrakt mellan en man och en kvinna. 

(b) Förbjuda och bestraffa homosexuellt beteende och relationer, då detta utgör ett hot 

mot den traditionella familjen. 
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(c) Förbjuda ratificeringar av internationella fördrag, konventioner, protokoll, avtal och 

deklarationer som strider mot eller är oförenliga med detta lagförslag. 

(d) Förbjuda organisationer som verkar för homosexuella.
26

 

2.4.1. Jämförelse 

I följande avsnitt presenteras de existerande skillnaderna mellan ”Anti-Homosexuality Bill” 

och ”Anti-Homosexuality Act”, som är väsentliga för denna undersökning. Detta för att 

förtydliga vad lagförslagets författare, David Bahati, ville att lagförslaget egentligen skulle 

behandla.  

I ”Anti-Homosexuality Act” avsnitt 1: ”Preliminary”, artikel 1: ”Interpretation”, redogörs för 

betydelsen av olika ord som används i lagen. Detta görs även i lagförslaget från 2009. Endast 

termen ”court” redogörs för i ”Anti-Homosexuality Act” men inte i ”Anti-Homosexuality 

Bill”. Det finns dock flertalet ord som förklaras i lagförslaget från 2009 men som inte 

behandlas i lagen från 2014. Dessa är följande: 

Bisexual – Individ som är sexuellt attraherad av både män och kvinnor. 

Gay – Man som engageras sig i sexuell intimitet med andra individer av samma kön. 

Gender – Manlig och kvinnlig. 

Lesbian – Kvinna som engagerar sig i sexuell intimitet med andra kvinnor.  

 

I avsnitt 2: ”Homosexuality and related practices” skiljer sig artikel 3, paragraf 2 i lagförslaget 

(2009) från lagen (2014). Lagförslaget yrkar på dödsstraff för brottet “aggravated 

homosexuality” medan lagen yrkar på livstids fängelse.  

”Anti-Homosexuality Bill” - Article 3: 

2. A person who commits the offence of aggravated homosexuality shall be liable on 

conviction to suffer death. 

I artikel 9 från lagförslaget (2009) står det skrivet att artikeln skall gälla i Uganda eller 

annanstans. Detta, som man finner i paragraf 1a samt 1b, står inte med i lagen från 2014. I 
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lagen finns dock ett stycke medskrivet som inte finns med i lagförslaget. Detta står skrivet i 

paragraf 1b och lyder: ”…of the same sex; commits an offence and is liable on conviction to 

imprisonment for seven years”. 

“Anti-Homosexuality Bill” - Article 9: 

(1) A person who- 

(a) By threats or intimidation procures or attempts to procure any women or man to have 

any unlawful carnal knowledge with any person of the same sex either in Uganda or 

elsewhere; 

(b) By false pretences or false representations procures any women or man to have any 

unlawful carnal connection with any person of the same sex, either in Uganda or 

elsewhere; or 

(2) A person shall not be convicted of an offence under this section upon the evidence of 

one witness only, unless that witness is corroborated in some material particular by 

evidence implicating the accused. 

Artikel 12, i både lagförslaget från 2009 och lagen från 2014, säger att endast två individer av 

motsatta kön har rätt att ingå äktenskap med varandra. Det finns ett tillägg i ”Anti-

Homosexuality Act” som inte finns med i ”Anti-Homosexuality Bill”. I lagförslaget (2009) 

finns ingen artikel som säger att den som gör det möjligt för två individer av samma kön att 

ingå äktenskap begår ett brott. Tillägget lyder: 

Article 12: 

”2. A person or institution commits an offence if that person or institution conducts a 

marriage ceremony between persons of the same sex and shall, on conviction, be liable to 

imprisonment for a maximum of seven years for individuals or cancellation of licence for an 

institution. 

De två sista artiklarna som presenteras i ”Anti-Homosexuality Act”, under avsnitt 4, är 

följande: 

Article 14: 

”A person charged with an offence under this Act shall be liable to extradition under the 

existing extradition laws”. 
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Article 15: 

“The Minister may, by statutory instrument, make regulations generally for better carrying out 

the provisions of this Act”. 

I “Anti-Homosexuality Bill” är artikel 14, från lagen (2014), presenterad som artikel 17 och 

artikel 15 är presenterad som artikel 19. Lagen innehåller endast 15 artiklar medan i 

lagförslaget (2009) presenteras 18 artiklar.  

De artiklar som är nämnda i ”Anti-Homosexuality Bill” men som inte finns medskrivna i 

”Anti-Homosexuality Act” presenteras nedan:  

Article 14: 

”A person in authority, who being aware of the commission of any offence under this Act, 

omits to report the offence to the relevant authorities within twenty-four hours of having first 

had that knowledge, commits an offence is liable on conviction to a fine not exceeding two 

hundred and fifty currency points or imprisonment not exceeding three years”. 

Article 15: 

“Save for aggravated that shall be tried by the High Court, the magistrates court shall have 

jurisdiction to try the other offences under this Act”. 

Article 16: 

“This Act shall apply to offences committed outside Uganda where- 

(a) A person who, while being a citizen of or permanently residing in Uganda, commits 

an act outside Uganda, which act would constitute an offence under this Act had it 

been committed in Uganda; or 

(b) The offence was committed partly outside or partly in Uganda”. 

Article 18: 

“(1) Any international legal instrument whose provisions are contradictory to the spirit 

and provisions enshrined in this Act, are null and void to the extent of their inconsistency. 
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(2) Definitions of “sexual orientation”, “sexual rights”, “sexual minorities”, “gender 

identity”, shall not be used in any way to legitimize homosexuality, gender identity 

disorders and related practices in Uganda.
27

 

2.5. Ugandas konstitution 1995 

I inledningen av konstitutionen står bland annat skrivet att folket av Uganda, som har en 

historia präglad av politisk och konstitutionell instabilitet, kämpar mot tyranni, förtryck och 

exploatering. Folket är engagerade i att skapa en bättre framtid genom skapandet av en 

nationell konstitution som baseras på principerna om enhet, fred, jämlikhet, demokrati, frihet 

samt social rättvisa. I den ugandiska konstitutionen är skyddet för de mänskliga rättigheterna 

fastställt, men de efterföljs inte tillräckligt.
28 

 

Ingen artikel i konstitutionen behandlar specifikt HBT-personer, förutom det att samkönade 

äktenskap inte erkänns. I ”Bilaga 1” presenteras dock de artiklar i konventionen som är 

väsentliga för denna undersökning. 

2.6. African Charter on Human and Peoples’ Rights 

Den 25e maj 1963 bildades Organization of African Unity (OAU), som den 26e maj 2001 

övergick till att bli African Union (AU). Uganda har varit en medlem av OAU sedan 

organisationen grundades. Den bildades bland annat för att främja enighet och solidaritet 

bland de afrikanska staterna.
29

  

Den 27e juni 1981 antog OAU ”African Charter on Human and Peoples’ Rights”, som trädde 

i kraft den 21e oktober 1986. Stadgan syftar till att främja och skydda grundläggande friheter 

och mänskliga rättigheter på den afrikanska kontinenten. I stadgans inledning står det bland 

annat skrivet att de afrikanska staterna som är medlemmar i OAU skall främja och skydda de 

mänskliga och folkets rättigheter och arbeta för att förbättra livet för folket i Afrika samt 

främja internationellt samarbete, med hänsyn till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 

Frihet, jämlikhet, rättvisa och värdighet är viktiga mål för att folket i Afrika skall få ett bättre 

liv. Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är nödvändiga för att garantera njutningen 

av de civila och politiska rättigheterna. Medvetna om sin plikt för att uppnå total befrielse av 
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Afrika, så skall staterna som skrivit under stadgan arbeta mot diskriminering på grund av ras, 

folkgrupp, hudfärg, kön, språk, religion eller politiska yttranden.
30

 

Ingen artikel i stadgan behandlar specifikt HBT-personers rättigheter. I ”Bilaga 2” presenteras 

dock de artiklar som är väsentliga för denna undersökning. 

2.7. Förenta Nationerna 

FNs konventioner om de mänskliga rättigheterna antogs av FNs generalförsamling 16 

december 1966.
31

 HBT-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna skyddas både 

nationellt och internationellt av konventionen.  

I artikel 26 i FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter så anges inte sexuell 

läggning uttryckligen som en diskrimineringsgrund. FNs kommitté för mänskliga rättigheter 

har dock fastslagit att artikel 26 även skall omfatta homo- och bisexuella.
32

 

Artikel 26: 

”Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan åtskillnad av något slag. I 

detta avseende skall lagen förbjuda åtskillnad och garantera envar ett likvärdigt och effektivt 

skydd mor varje åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk. Religion, politisk eller annan 

åskådning, nationell eller social härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrighet”.
33

 

FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter beslutade att artikel 2 (2) 

sedan 2009 skall omfatta sexuell läggning och könsidentitet inom diskrimineringsskyddet. 

Artikel 2: 

”2. Konventionsstaterna förpliktar sig garantera, att de i denna konvention inskrivna 

rättigheterna får utövas utan åtskillnad av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, 

förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”.
34
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Förutom detta så antogs en resolution av FNs råd för mänskliga rättigheter 17 juni 2011, som 

betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. 

Resolutionen betonar även oro över det våld och den diskrimineringen som människor 

drabbas av på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet.
35

 

I ”Bilaga 3” presenteras de artiklar från FNs konventioner om de mänskliga rättigheterna som 

är väsentliga för denna undersökning. 

2.8. Amnesty Internationals rapporter 2007-2013 

Genomgående för Amnesty Internationals rapporter mellan år 2007 och 2013 är att 

homosexuella, bisexuella och transpersoner möter olika former av övergrepp och trakasserier. 

Även människorättsförsvarare som arbetar med HBT-personers rättigheter attackeras. 

Begränsningar och attacker mot yttrande- och pressfriheten har noterats. I rapporten från 2009 

noterades att NRM gett sitt stöd för ett lagförslag som avsevärt skulle försvåra rätten till 

yttrandefrihet, om den skulle gå igenom. I september 2010 gick en lag igenom som berör 

avlyssning. Regeringen ges via denna handlingsfrihet i övervakning och avlyssning i alla 

former av kommunikation. År 2011 presenterades nya lagar som begränsar rätten till både 

yttrande- och organisationsfrihet. I februari år 2012 införde regeringen ett förbud mot 

offentliga protester, vilket främst påverkar den politiska aktiviteten.   

 

Även om yttrande- och pressfriheten är begränsad så har en nyhetstidning vid namnet ”The 

Red Pepper” vid flera tillfällen publicerat artiklar angående individer som de antagit var 

homosexuella. I augusti år 2007 publicerade de en lista på män som de påstod var 

homosexuella. Flertalet av dem nämna, i tidningen, rapporterade trakasserier samt utfrysning. 

I september samma år publicerade samma tidning en lista på 13 kvinnor som de påstod var 

lesbiska. 2008 publicerades en ny lista på individer de antog var homosexuella, med 

information om vart dessa individer arbetade samt deras hem adresser. Några av de nämnda 

klagade angående trakasserier och diskriminering. I oktober och november 2011 publicerade 

även nyhetstidningen ”The Rolling Stone” artiklar i sin tidning som identifierar individer som 

de antog var homosexuella. Artiklarna innehöll namn, bilder och i vissa fall detaljer om eller 

adresser till de nämnda. I dessa artiklar kunde man också läsa uppmaningar såsom ”häng 
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dem”. Några av de nämnda anmälde trakasserier, hot och menade på att artiklarna var en 

kränkning av deras rätt till liv, värdighet samt integritet till Ugandas Högsta Domstol. 

Myndigheterna ville dock inte fördöma publiceringen eller vidta årgärder för att skydda de 

individer som stod inför risk av våld, på grund utav artiklarna.  

I oktober 2009 märkte en minister i Ugandas regering homosexualitet som en sjukdom och 

förklarade att Uganda skulle försöka bredda sin lagstiftning så att den inkluderar 

kriminalisering av homosexualitet. Samma år publicerades och övervägdes ”Anti-

Homosexuality Bill”.  

Alla dessa rapporter kännetecknas också av information som berör minskad 

organisationsfrihet. HBT-organisationer har varit särskilt drabbade. I rapporten från 2013 står 

det skrivet att 38 icke-statliga organisationer hotades om avregistrering, då de anklagats för att 

främja homosexualitet.  

Förutom detta så noterade även Amnesty International att brottsbekämpande myndigheter 

begått brott mot de mänskliga rättigheterna som de inte ställts till svars för.
36

 

2.9. David Kato 

David Kato var en aktivist från gruppen ”Sexual Minorities Uganda” (SMUG), som är en 

ideell, icke-statlig organisation som arbetar för HBT-personers rättigheter i Uganda. I januari 

2011 slogs han till döds av Sidney Nsubuga Enoch, med en hammare. Medveten om riskerna 

så valde Kato att vara öppen med sin sexuella läggning. Han hade funnits med bland de som 

utpekades som homosexuella i nyhetstidningen ”Rolling Stones”.
37

 Chefsredaktören för 

tidningen, Gules Muhame, fördömde mordet. Han ville att regeringen, inte allmänheten, 

skulle mörda de utpekade.
38

 I dokumentären Homofobi i Uganda uttryckte sig Muhame om 

HBT-personer och menade på att de inte skulle ha några rättigheter.
39

 Kato har själv berättat 

om hur han växte upp i en konservativ familj som lärde honom att det var fel att vara 

förälskad i en person av samma kön som en själv.
40

 Det är troligt att han dog på grund utav 

sitt uppvisade stöd för HBT-personer och för sin kamp mot ”Anti-Homosexuality Bill”.
41
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Enoch, greps och erkände mordet på Kato. Han menade på att Kato gjort oönskade sexuella 

närmanden. Det sägs också att han mördade Kato på grund utav ”personliga motsättningar”. 

Frank Mugisha, verkställande direktör för SMUG, har uttalat sig om Katos död och tror att 

denna är relaterad till homofobi och de religiösa grupperna med stort inflyttande i landet.
42

 

Behovet av ett fortsatt arbete med att försvara HBT-personers rättigheter i Uganda blev ännu 

tydligare i och med mordet på Kato.
43
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3. Teoriansats 

Nedan presenteras teorin om heteronormativitet samt olika perspektiv som förklarar eller 

kritiserar denna teori. Att heteronormativitet lyfts fram beror på dess centrala roll i 

diskussioner som rör sexuell läggning, könsidentitet samt heterosexualitet som samhällelig 

norm. 

3.1. Heteronormativitet 

Heteronormativitet behandlar normerna om sexuell läggning och könsidentitet. De 

grundläggande utgångspunkterna för heteronormativiteten är gränsen mellan heterosexuell 

och homosexuell samt den mellan man och kvinna. För att få information om en persons 

läggning krävs vetskap om personens kön. Avvikande genusbeteende är en anledning för 

människor att kategorisera någon som homosexuell. Därför är genus en beståndsdel i 

heteronormativiteten som sexualitet.
44

 I flertalet samhällen förutsätts det att man är intresserad 

av individer av det motsatta könet och att det kön som du ytligt sett ser ut att tillhöra, det kön 

som du födds med, är det kön som du skall bete dig som samt känna dig som.
45

  

Heteronormativitet som teori har varit väsentlig för denna undersökning då heterosexualitet 

utgör den rådande samhällsnormen och icke-heterosexuella förnekas av majoritetssamhället. 

HBT-personer osynliggörs och ”tystas ner” samtidigt som de pekas ut och attackeras.
46

 Teorin 

blir relevant då den går att applicera på det ugandiska samhällslivet.  

3.1.1. Judith Butler 

Heteronormativiteten, enligt Judith Butler, uttrycks genom tydliga genus. Det som anses 

naturligt är att vara heterosexuell. Hon menar att termen ”heteronormativitet” i sig åsyftar de 

institutioner, strukturer, relationer och handlingar som håller fast vid åsikten att 

heterosexualitet är något enhetligt, naturligt samt allomfattande. Det som faller utanför denna 

”ramen” anses avvikande. Dessa två, heterosexualitet samt homosexualitet, definieras bland 

annat genom att vara motsatser till varandra.  

I sin bok, Könet brinner! (2005), skriver Butler om att könskategorierna och 

heterosexualiteten inte är frivilliga utan socialt sett obligatoriska. Kulturen har skapat två 
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tydligt identifierbara kön/genus: kvinnligt och feminint samt manligt och maskulint. Hon 

menar att det historiskt sett alltid har använts makt för att fast hålla den genusordning och det 

begär som skall närma kvinnor och män till varandra. Reglerande regeringar använder 

identitetskategorierna som instrument för att, som hon själv skriver i Könet brinner: ”antingen 

som förtryckande strukturers normaliserande kategorier eller som samlingspunkter för en 

frigörelseinriktad strid mot just det förtrycket”.
47

 

Butler ifrågasätter det hon kallar en heteronormativ definition av kvinnor och män som utgörs 

enligt följande logik: feminin = kvinnlig = kvinna, maskulin = manlig = man. Enligt Butler så 

är ingen kvinna eller man automatiskt, utan man görs till något av dessa. Vår kännedom är 

konstruerad och har inte tillkommit oss via en naturlig process.
48

 

Butler skriver även om hur människans kön och sexualitet är konstruerade av språket. Ordet 

homosexualitet framställs, inom vissa kretsar, som ett smittoämne. Detta bland annat för att 

homosexualitet kan sägas överföras på samma sätt som sjukdomar och är inom vissa 

sammanhang nära förknippat med HIV/AIDS. I vissa kretsar är även erkännandet av en 

homosexuell läggning inte bara en representation av ett visst beteende, utan det är en 

representation av ett förargelseväckande beteende i sig. När man sammankopplar ett yttrande 

om homosexualitet med förargelseväckande beteende accepterar man att det finns något i 

definitionen homosexualitet som är stötande i sig. Homosexuellt beteende definieras som ett 

uttalande om att individen är homo- eller bisexuell, men i en sådan definition tolkas uttalandet 

som en form av beteende. Uttalandet är då inte endast en handling utan just en form av 

beteende.
49
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3.1.2. Queerteori 

Även om Butler har skrivit om heteronormativitet så brukar hon oftast kategoriseras inom 

queerteorin, som motsätter sig den påstådda heteronormativiteten. Queerteorin utmannar 

tanken om att individer med en kvinnlig kropp skall uppvisa ett feminint genus och åtrå 

individer med manliga kroppar. Genom att granska relationer som antas finnas mellan kön 

och sexualitet så strävar queerteorin att gå bakom normativa föreställningar om vad det 

innebär att vara man eller kvinna. 

Till skillnad från heteronormativiteten, som förutsätter att heterosexualitet är den självklara 

formen för att organisera sexuella begär och att kön och genus måste hänga samman på ett 

visst sätt, så fokuserar queerteoretikerna kritiskt på processer och praktiker som får sådana 

antaganden att framstå som oproblematiska. Queerteorin vill klargöra och problematisera hur 

normativa föreställningar om kön, genus och sexuellt begär har en ideologiskt och politiskt 

färgad historia.
50

 

Annan kritik mot heteronormativiteten är att begreppet i sig ignorerar variationer bland 

heterosexuella och förutsätter att de håller sig inom normerna.
51

 

3.1.3. Sigmund Freud 

I boken Vi vantrivs i kulturen (1983) skriver Sigmund Freud om sina kulturella studier. Hans 

grundidé är att kulturen bygger på driftförsakelser hos den enskilda individen. 

Driftförsakelserna som nämns är incesttabut, förbudet mot barnsexualitet, mot homosexualitet 

och icke-genital sexualitet.
52

 

En av kulturens viktigaste tendenser går ut på att sammanknyta människor till stora enheter, 

bland annat via fortplantning. Kärlek är, enligt Freud, vad vi kallar förhållandet mellan 

mannen och kvinnan som på grund av sina sexuella behov bildar familj. Kulturen reglerar 

människornas relationer till varandra och de sociala förhållanden som bestämmer 

människornas ställning till varandra. Den tillåter endast sexuella förhållanden mellan man och 

kvinna och accepterar endast detta som en källa för människans fortplantning. Det finns ett 

krav på ett för alla identiskt sexualliv, som inte tar hänsyn till vad som anses vara avvikande, 

medfödda eller förvärvade sexualdrifter. Den könsmogna individen begränsas till det motsatta 
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könet och andra könsdrifter förbjuds. Detta leder till att ett antal individer förnekas den 

sexuella njutningen och blir ett upphov för orättvisor. Kulturen inskränker därmed på den 

individuella friheten. Impulserna är en del av människans natur och de som anses vara 

förbjudna straffas av samhället.
53

 

Vårt lidande härstammar bland annat från otillräckligheten hos institutionerna som reglerar 

människornas förhållande till varandra i familj, stat och samhälle. Om våra liv är 

mödosamma, glädjefattiga och fulla av lidande så har vi ingen glädje av våra liv. För att 

kunna återgå till lyckomöjligheterna så behöver samhällets krav, enligt Freud, upphävas eller 

skäras ner.
54
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4. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras de material och metodtekniker som har använts för denna 

undersökning samt problem med dessa.  

4.1. Fallstudie 

Den första metodtekniken som har använts är fallstudie, som är en undersökning av ett särskilt 

fenomen. Den utgörs av en empirisk undersökning, som studerar en aktuell företeelse i dess 

verkliga kontext. Det är en heltäckande metod, vars centrala tendens försöker att belysa ett 

eller flera beslut: varför de fattades, hur de genomfördes och vilka resultaten blev.
55

 

I en fallstudie, när man studerar ett empiriskt tema, följer man en uppsättning procedurer. 

Man behöver bland annat definiera vad ”fallet” egentligen innebär och vilka ens 

analysenheter är. Om analysenheten skulle vara en mindre grupp är det viktigt att skilja på de 

individer som ingår i gruppen och de som inte tillhör gruppen.
56

 

Vid användning av en fallstudie bör man utforma en forskningsdesign. Robert K. Yin har i sin 

bok Fallstudier: design och genomförande (2006) skrivit om fem olika komponenter för en 

forskningsdesign. Denna skall visa vilka data som ska samlas in utifrån forskningsfrågorna, 

hypoteserna och analysenheterna. Den skall också säga något om vad som ska göras efter det 

att man samlat in sitt material. Detta framgår av kopplingen mellan data och hypoteser samt 

kriterierna för tolkning av resultat.
57

 

4.1.1. Val av metod 

I denna undersökning har en enfallstudie med en analysenhet genomförts. Fallet som har 

undersökts är Uganda. Analysenheten har varit HBT-personer. Det redogörs för i 

”Förkortningar” vad som menas med HBT. Därmed har en gränsdragning gjorts angående vad 

analysenheten omfattas utav.  

Valet av metodteknik grundades bland annat på dess centrala tendens att belysa beslut samt 

att styrkan i en fallstudies datainsamling gör det möjligt att använda flertalet 

informationskällor, vilket krävdes för denna undersökning. Då undersökningens 

frågeställningar främst berör HBT-personers situation samt rättigheter i Uganda så blev valet 
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av fallstudie som metodteknik väsentligt, då man via denna metod tydliggör vad som är fallet 

samt vilken eller vilka analysenheter som skall undersökas. Den valda metodtekniken 

möjliggjorde även analysering av hur heteronormen är en del av Ugandas samhälle, då 

möjlighet att analysera ett större material fanns. Detta ledde till en djupare förståelse samt en 

tydligare överblick. Fallstudien valdes även då den möjliggjorde en förståelse för det 

undersökta fenomenet samt möjligheten att lyfta fram det meningsfulla i detta. 

4.1.2. Metodkritik 

Problemet med att genomföra en enfallstudie är att ett fall kan visa sig vara något annat än det 

man trodde i inledningen. En noggrann genomgång av det potentiella fallet krävs för att 

minimera riskerna att ge en felaktig bild, samt för att kunna maximera den åtkomlighet som 

krävs för att man ska kunna samla in information som berör fallet. 
58

 

Det finns en uppfattning om att fallstudier endast utgör en preliminär eller inledande 

forskningsstrategi som inte kan användas för att beskriva eller pröva propositioner eller 

hypoteser. Det är också många som ser nedlåtande på fallstudien som strategi och uppfattar 

den som en mindre önskvärd form av forskning, trots det att fallstudier utgör en specifik och 

tydligt urskiljbar form av empiriska undersökningar.  

Ett bekymmer har berört bristen på stringens som fallstudier uppvisar. Forskaren som har 

genomfört fallstudien har inte följt systematiska procedurer eller anfört tvetydiga eller 

tvivelaktiva belägg. Skevheter har påverkat resultatet och slutsatserna. Denna typ av stringens 

är dock lika vanlig hos andra former av strategier. Ibland blandar forskaren ihop 

fallstudieforskning med pedagogiska fallstudier. Forskaren har medvetet förändrat material i 

syfte att belysa en eller flera punkter på ett tydligare sätt. Det har ännu inte definierats vilka 

färdigheter och insikter som krävs för att genomföra en god fallstudie, vilket gör det svårt att 

avgöra eller pröva hur pass bra en viss forskare är på att använda sig av en fallstudie.  

Andra problem har riktats mot den tid som fallstudier kräver och att de kan resultera i oläsliga 

rapporter. En fallstudie behöver dock inte omfatta en tidsperiod på ett år, utan kan vara 

förhållandevis kort.  

Bekymmer har också påpekats angående att det är svårt att på ett vetenskapligt sätt 

generalisera utifrån fallstudier. Hur kan man möjligtvis generalisera på grundval av ett enda 
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fall? Svaret på denna fråga blir att fallstudier är generaliserbara när det gäller teoretiska 

hypoteser, men inte populationer.
59

 

4.2. Material 

Material för denna undersökning har främst bestått utav litteratur, dokument samt 

Internetmaterial. Det stora antalet källor som har använts har varit nödvändiga för denna 

undersökning då inget enskilt material har kunnat ge en överblick över HBT-personers 

situation i Uganda, med fokus på lagen från 2014.  

Dokument som varit väsentliga och grundläggande för undersökningen samt resultatet är 

”Anti-Homosexuality Bill”, ”Anti-Homosexuality Act” samt alla de konventioner och lagar 

som nämnts. Dessa ligger till grunden för delar av det resultat som presenteras i denna 

undersökning.  

Litteratur har främst varit användbar vid teori och metod informations sökning. Judith Butlers 

bok Könet brinner! har varit avgörande för information om teorin, då hon gav en tydlig 

beskrivning av vad som egentligen menas med heteronormativitet. Vid beskrivning av metod 

så har Robert Yins bok Fallstudier: design och genomförande varit den ända källan som 

använts. Detta för att metoden förklarats och beskrivits samt att kritik och diskussion 

angående validitet och reliabilitet har varit tillgängligt.  

Internetkällor och dokument har varit den grundläggande informationen för undersöknings 

bakgrund. Den Internetkälla som främst varit användbara är Amnesty International. 

Organisationens rapporter samt pressmeddelanden har gett en djupare överblick angående 

HBT-personers situation i Uganda. Material från denna hemsida har använts flertalet gånger. 

Sökandet av material för denna undersökning utgick först och främst ifrån Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek (Kalmar). De flesta litteraturkällor kommer där ifrån. Resterande 

material för denna undersökning fanns att finna på Internet.  

Sökord som har varit väsentliga för denna undersökning är: Anti-Homosexuality Act, HBT, 

heteronorm, homosexuell, mänskliga rättigheter samt Uganda. Utöver dessa sökord så har 

man i denna undersökning specifikt sökt på de lagar som var menade att behandlas.  
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4.2.1. Materialdiskussion 

Man bör möjligtvis ställa sig kritisk till en del av de källor som använts för denna 

undersökning.  

Den använda litteraturen, främst till teori och metodavsnitten, kan eventuellt vara partisk. 

Butlers bok Könet brinner! har använts för att införskaffa information om heteronormativitet. 

Även om Butler i denna bok beskriver och behandlar heteronormativitet så brukar hon 

vanligtvis klassificeras inom queer-teorin. Detta gör att man bör ställa sig kritisk till om boken 

i sig är skriven ur en subjektiv eller objektiv synvinkel. Butler har dock gett en övergripande 

blick angående heteronormativitet, där hon både förklarar och kritiserar denna teori, vilket har 

gjort att Könet brinner! har ansetts vara en pålitlig källa. Den litteratur som har varit 

användbar i metodavsnittet har från början ansetts opartisk då det är en beskrivande bök som 

inte behandlar åsikter utan metoder.  

Den information som är funnen på Amnesty Internationals hemsida ger en övergripande blick 

över HBT-personers situation i Uganda, men denna information kan vara vinklad. Eftersom 

att Amnesty International är en organisation som arbetar för de mänskliga rättigheterna så kan 

de möjligtvis vara så att innan organisationen publicerat sina pressmeddelanden eller 

rapporter redan har tagit ställning till ett land, baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Detta kan sedan påverka hur materialet är skrivet. Amnesty International är dock en stor 

organisation och kan därför inte publicera felaktig information, vilket har gjort att denna källa 

har ansetts vara pålitlig. 

Mest källkritisk bör man vara mot de nyhetstidningar som har varit en del av de använda 

materialet. Citat har använts från tidningar som: The New York Times, The Guardian och The 

Washington Post. Det finns en risk att använda nyhetstidningar som källor då de både kan 

vara partiska och publicera felaktig information. Citat som har hämtats från sådana källor har 

dock funnits i andra nyhetstidningar samt andra nyheter. Material från The Guardian har även 

analyserats av Johan Ripås, som är en av SVTs Afrikakorrespondenter. Detta har ökat 

förtroendet för materialet från The Guardian. 

De dokument som använts inför undersökningen har de flesta funnits på vad man ansett vara 

pålitliga källor. En del av dessa har dock funnits på hemsidor som inte direkt är kopplade till 

undersökningens frågeställningar. Dokumenten i sig har dock ansetts vara vad de uttalar sig 

om att vara och därför har de använts. Då sådana dokuments hemsidor verkade opålitliga så 



28 

 

har dokumenten försökt att finnas på mer pålitliga källor. När de dock inte fanns har man fått 

utesluta att finna trovärdigare källor och använt de material som man funnit. Detta har varit ett 

av de större problemen i materialsökningen.
60

 

4.3. Reliabilitet och validitet 

För att undersökningen skall uppnå en hög grad av reliabilitet så har materialet samt resultatet 

begrundats flertalet gånger. Undersökningen har korrekturlästs av både forskaren och 

utomstående, för att försäkra att resultatet varit detsamma vid de olika mätningarna oberoende 

av vem som utfört testet. Validitet berör om forskaren verkligen undersöker det som denne på 

den teoretiska nivån påstår sig undersöka. För att undersökningen skall ha en stark validitet 

har de använda teorier och metoder valts med omtanke och i relation till vad som är relevant 

för undersökningens frågeställningar. De material som använts för undersökningen behandlar 

samt beskriver de frågeställningar som undersökningen ämnat besvara. Teorier och metoder 

har sedan diskuteras i relation till material som har använts samt undersökts i tidigare 

undersökningar.
61
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5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de frågeställningar som undersökningen behandlar.  

5.1. Vilka lagar, konventioner och liknande som Uganda ratificerat bryter 

”Anti-Homosexuality Act” emot? 

”Anti-Homosexuality Bill” hade som ett av sina mål att förbjuda ratificeringar av 

internationella fördrag, konventioner, protokoll, avtal och deklarationer som strider mot eller 

är oförenliga med detta lagförslag. I artikel 18 stod det också skrivet att varje internationellt 

rättsligt instrument vars bestämmelser strider mot något i detta lagförslag skall vara ogiltigt. 

Inget av detta står skrivet i ”Anti-Homosexuality Act” men lagen bryter ändå mot flertalet 

ratificerade lagar, konventioner och liknande. Några av dessa som direkt behandlar HBT-

personers rättigheter.  

Det finns ingen artikel som direkt berör HBT-personers rättigheter i Ugandas konstitution, 

förutom det att samkönade äktenskap inte erkänns. I inledningen av konstitutionen förklaras 

det dock att den bland annat skapats för att främja jämlikhet. Något som lagen från 2014 inte 

baseras på. I artikel 2, paragraf 2 i konstitutionen står det skrivet att om någon annan lag eller 

sed strider mot artiklarna i konventionen så skall sådana ogiltigförklaras. Trots detta så 

passerade ”Anti-Homosexuality Act” som bryter mot flertalet av de artiklar som är 

medskrivna i konstitutionen. Några av dessa artiklar skyddar bland annat respekt av individer, 

icke-diskriminering, rätten till yttrande- samt åsiktsfrihet, rätt till att bilda organisationer samt 

att respektera de rättigheter som är nämnda. De flesta av dessa nämna delar av konstitutionen 

bryter lagen (2014) emot. Bland annat har flertalet HBT-organisationer tvingast avbrytta sina 

arbeten. Resterande artiklar som lagen från 2014 går emot finns nämnda i ”Bilaga 1”.  

Den Afrikanska stadgan, ”African Charter on Human and Peoples’ Rights”, syftar till att 

främja och skydda grundläggande friheter och mänskliga rättigheter på den afrikanska 

kontinenten. Stadgan innehåller ingen artikel som specifikt behandlar HBT-personers 

rättigheter men det står skrivet att man skall arbeta för att förbättra livet för folket i Afrika och 

ta hänsyn till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Likt den ugandiska konstitutionen 

så arbetar även stadgan för bland annat jämlikhet och rättvisa. Några av de nämnda artiklarna 

skyddar bland annat respekt för individens integritet, rätt till att bilda organisationer samt att 

respektera andra individer. Som man kan se i ”Bilaga 2” så bryter ”Anti-Homosexuality Act” 

mot flertalet av de nämnda artiklarna i stadgan.  
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I ”Bilaga 3” nämns de artiklar från FNs konventioner om de mänskliga rättigheterna som 

”Anti-Homosexuality Act” bryter emot. I jämförelse med Ugandas konstitution och den 

afrikanska stadgan så behandlar FNs konventioner om de mänskliga rättigheterna i både 

artikel 2, om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt artikel 26, om 

medborgerliga och politiska rättigheter HBT-personers rättigheter. Detta betyder att lagen 

från 2014 direkt bryter mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna.  

Förutom denna konstitution, stadga och konventioner så bryter ”Anti-Homosexuality Act” i 

princip mot en lag som antogs i Uganda år 2012. ”Prevention And Prohibition of Torture Act” 

signerades av presidenten 27e juli år 2012. Denna lag är menad att verka i enlighet med 

artikel 24 samt 44 (a) i konstitutionen, med respekt för den mänskliga värdigheten samt skydd 

från omänsklig behandling.
62

 Ingen artikel i ”Anti-Homosexuality Act” säger att man får 

tortera HBT-personer. Det står dock skrivet i ”Prevention And Prohibition of Torture Act” att 

man bland annat inte får tillge annan individ smärta fysiskt eller psykiskt. Flertalet av 

artiklarna från lagförslaget 2014 kan dock säkerligen tillge HBT-personer i alla fall psykisk 

smärta.  

5.2. Vilka har konsekvenserna av ”Anti-Homosexuality Act” varit för HBT-

personer? 

The Guardian skriver i en artikel de publicerat i år om att attackerna mot HBT-personer ökat 

sedan ”Anti-Homosexuality Act” passerade. De skriver även om att SMUG har sammanställt 

en rapport som beskriver detaljerade försök av våld, hem som brunnit ner, förlorade jobb, 

arresteringar, vräkningar, självmord och mycket mer. I rapporten skriver organisationen att 

162 incidenter har inspelats sedan lagen antogs. I jämförelse så var det endast 12 inspelade 

incidenter under 2012 och endast 8 under delar av 2013. Detta representerar en ökning av 

incidenter på omkring 750 till 1900 procent, jämfört med tidigare år. I rapporten skriver 

SMUG att en sådan ökning endast kan ha att göra med passerandet av lagen och den 

homofobiska atmosfären som ökat i och med detta.  

Olika ugandiska nyhetstidningar har publicerat artiklar som identifierar män och kvinnor som 

förkastats av sina familjer eller blir misshandlade offentligt. Både staten och icke-statliga 
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aktörer är via lagen fria att förfölja HBT-personer ostraffat. Passerandet av lagen har gett 

tillstånd till en homofobisk kultur.
63

 

Human Rights Watch och Amnesty International har uttalat sig om konsekvenserna av lagen 

och rapporterat ett uppsving av brott mot de mänskliga rättigheterna sedan passerandet. Sedan 

Museveni skrev under lagen har flertalet HBT-personer blivit våldsamt överfallna. Bland 

annat så har en transperson blivit mördad sedan lagen undertecknades. HBT-personer har 

uttalat sig om att de är rädda för att rapportera diskriminerings-, vålds- samt andra fall, då de 

är oroliga för att gripas. 

Human Rights Watch har publicerat en artikel där också de, likt The Guardian, skriver om 

ökade antal arresteringar, polis-våld, utpressning, hemlöshet och mycket mer. Minst 17 

individer har arresterats på anklagelserna om samkönat beteende och i vissa fall endast på 

misstanken om att vara en HBT-person, sedan lagen passerade. I jämförelse så rapporterades, 

mellan 2007 och 2011, 23 arresteringar på grund av samkönat beteende, inga som resulterade 

i åtal. Sedan början av 2014 har minst 100 HBT-personer flytt landet och under år 2014 har 

87 individer sökt asyl i grannlandet Kenya.  

Lagen har bidragit till en minskad tillgång av hälso- samt HIV-vård och information för HBT-

personer. Vårdgivare är osäkra på hur de påverkas av lagen, om de behandlar HBT-personer 

och skär därför ner på tjänster för dessa, som söker vård. Ugandas hälsominister, dr Ruhakana 

Rugunda, utlovade offentligt att vård skulle ges till HBT-personer på ett icke-diskriminerande 

sätt. Dock så har bland annat Ugandas största HIV/AIDS organisation avbrutit sina 

”Moonlight Clinics” som erbjöd HIV-test och information.
64

 

Även innan lagen antagits befann sig HBT-personer i en utsatt situation, i landet. Mordet på 

David Kato visar bland annat på att HBT-personers situation samt aktivisters som arbetar med 

HBT-personers rättigheter förvärrades i och med att lagförslaget började diskuteras.  
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5.3. Varför är det ugandiska samhället dominerat av en heteronorm och 

hur ser man detta? 

Religion har ett stort inflytande i landet som tycks bidra till att det ugandiska samhället styrs 

av en heteronorm. Politiska och religiösa ledare predikar om monogama äktenskap mellan 

heterosexuella, som fått en ökad betydelse. En man förväntas vara manlig, en kvinna 

förväntas vara kvinnlig och alla förväntas vara heterosexuella. Heterosexualitet utgör den 

rådande samhällsnormen.  

Troligtvis så har Uganda dominerats av heteronormen ända sedan kolonialtiden, då samkönat 

sex var kriminaliserat. Homofobi antas vara som starkast i de länder som en gång var en del 

av det brittiska imperiet. “Uganda Penal Code Act” från 1950 säger i artikel 145 samt 146 att 

det är olagligt att försöka begå eller begå homosexuella akter. Dessa lagar existerade redan 

under den brittiska kolonialtiden.
65

 

Att Ugandas samhällsliv domineras av en heteronorm blev tydligare i och med det ökade 

förtrycket av HBT-personer som ”tillåts” via ”Anti-Homosexuality Act”. Ett av målen med 

lagen är specifikt att skydda den traditionella heterosexuella familjen. Denna skyddas även av 

”African Charter on Human and Peoples’ Rights” artikel 18, som säger att familjen är 

samhällets naturliga bas och enhet. Den är ”väktaren” av moral och traditionella värderingar, 

som erkänns av samhället. De traditionella ugandiska värderingarna utgörs av tankar om 

heterosexualitet, vilket ytterligare visar på heteronormens dominerande ställning. Likaså kan 

man i Ugandas konstitution läsa om att äktenskap endast kan äga rum mellan en man och en 

kvinna. Ugandierna får höra att utan en bredare kriminalisering av homosexualitet så kommer 

den traditionella afrikanska familjen att förstöras. Bakom detta ligger bland annat antagandet 

att homosexualitet är smittsamt och att barn kommer rekryteras in i ”homosexualitet”. 

Det existerar en myt om att homosexualitet skulle vara oafrikanskt. Det finns dock historiska 

och antropologiska bevis på att samkönade relationer existerat i Afrika, bland annat i de 

områden som nu utgör Uganda, långt innan koloniseringen.
66
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Judith Butler menar på att homosexualitet och heterosexualitet definieras som motsattser till 

varandra och att man ser heterosexualitet som något naturligt och det som faller utanför detta 

anses avvikande.  I Uganda görs det en tydlig gränsdragning mellan heterosexuella och HBT-

personer. Samhället präglas av att heterosexualitet är något enheligt, naturligt och 

allomfattande och en del av den afrikanska identiteten. HBT-personer faller inom kategorin 

som Butler kallar ”avvikare”. 

Freud skriver om att en av kulturens viktigaste tendenser går ut på att sammanknyta 

människor till stora enheter, bland annat via fortplantning. Eftersom att endast en man och en 

kvinna kan fortplanta sig så accepteras samt tillåts endast sexuella förhållanden mellan två 

individer av motsatta kön.
67

 I Uganda begränsas individer till det motsatta könet och andra 

könsdrifter förbjuds.  

Utifrån denna information kan man dra slutsatsen att Ugandas samhällsliv är dominerat av 

homofobi och en heteronorm. 

5.4. Slutsatser av resultat 

Det är ett faktum att HBT-personer i Uganda har mött ett ökat motstånd sedan ”Anti-

Homosexuality Act” passerade. Lagen har gjort det möjligt att öppet uttrycka homofobiska 

åsikter, som ger ytterligare belägg för den existerande heteronormen i det ugandiska 

samhället, vars värderingar är ett hinder för HBT-personers rättigheter. 

Klimatet för HBT-personer var redan fientligt och diskriminerande men efter passerandet av 

lagen tycks våldet ha ökat. De individer som ansågs vara ”avvikare” som inte levde efter 

normen om att vara heterosexuell anses nu vara kriminella. 
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6. Sammanfattning 

I Afrika har en hetskampanj mot homosexuella förts de senaste åren. Politiska ledare från 

olika länder har uttalat sig angående förbud mot homosexualitet och ”homosexuella akter” 

kriminaliseras allt oftare i regeringars försök att införa strängare straff av redan existerande 

lagar mot homosexuellas rättigheter. Ett av dessa länder som snarare strävar bakåt än framåt 

när det kommer till HBT-personers rättigheter är Uganda. Homosexualitet har nästan alltid 

varit ett tabubelagt ämne i landet. Det anses av många vara både en skymf till den lokala 

kulturen och religionen, som spelar en stark roll i familjelivet. Det finns kulturella regler som 

bestämmer könsidentitet samt uttryck och funktioner för detta.  

2009 introducerades ett lagförslag vid namnet ”Anti-Homosexuality Bill”, angående hårdare 

straff för homosexuella i Uganda. Meningen med detta var att skydda den traditionella 

familjen genom att förbjuda alla former av sexuella relationer mellan individer av samma kön. 

Lagförslaget skrevs under av president Museveni den 24 februari 2014 vilket gjorde att den 

blev en lag, vid namnet ”Anti-Homosexuality Act”. Denna drabbar inte bara homosexuella 

utan även den som låter bli att anmäla homosexuella aktiviteter skall kunna dömas till 

fängelse. 

Konsekvenserna av passerandet av lagen har bland annat varit ökade försök till våld, förlorade 

jobb, arresteringar, vräkningar, självmord och mycket mer. I en rapport skriver en verksam 

HBT-organisation i Uganda om att en sådan ökning endast kan ha att göra med passerandet av 

lagen och den homofobiska atmosfären som ökat i och med detta.  

Det finns hitintills begränsat med forskning som undersöker vad ”Anti-Homosexuality Act” 

egentligen innebär samt säger om HBT-personer i Uganda. Därför behandlar denna 

undersökning detta och ställer de behandlade frågorna i relation till teorin om 

heteronormativitet, som behandlar normer om sexuell läggning och könsidentitet. De 

grundläggande utgångspunkterna för heteronormativiteten är gränsen mellan heterosexuell 

och homosexuell samt den mellan man och kvinna. I flertalet samhällen förutsätts det att man 

är intresserad av individer av det motsatta könet och att det kön som du ytligt sett ser ut att 

tillhöra är det kön som du skall bete dig som samt känna dig som. Genom att undersöka och 

analysera vad ”Anti-Homosexuality Act” innebär så vill jag lyfta fram hur HBT-personer i 

Uganda diskrimineras via denna lag och hur de tvingas leva som avvikare i ett 

heteronormativt samhälle. För att göra detta så har metodtekniken fallstudie använts.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Ugandas konstitution 1995 

Article 2: 

“1. This Constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all 

authorities and persons throughout Uganda. 

2. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this 

Constitution, the Constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of 

the inconsistency, be void”. 

Article 17: 

“1. It is the duty to every citizen of Uganda – 

(b) to respect the rights and freedoms of others; 

      (c) to protect children and vulnerable persons against any form of abuse, harassment or ill 

treatment;” 

Article 21: 

“1. All persons are equal before and under the law in all spheres of political, economic, social 

and cultural life and in every other respect and shall enjoy equal protection of the law. 

2. Without prejudice to clause (1) of this article, a person shall not be discriminated against on 

the ground of sex, race, colour, ethnic origin, tribe, birth, creed or religion, social or economic 

standing, political opinion or disability. 

3. For the purposes of this article, “discriminate” means to give different treatment to different 

persons attributable only or mainly to their respective descriptions by sex, race, colour, ethnic 

origin, tribe, birth, creed or religion, social or economic standing, political opinion or 

disability”. 
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Article 29: 

“1. Every person shall have the right to- 

(a) Freedom of speech and expression which shall include freedom of the press and other 

media; 

(b) Freedom of thought, conscience and belief which shall include academic freedom in 

institutions of learning; 

(c) Freedom to practise any religion and manifest such practice which shall include the 

right to belong to and participate in the practices of any religious body or organisation 

in a manner consistent with this Constitution; 

(d) Freedom to assembly and to demonstrate together with others peacefully and unarmed 

and to petition; and 

(e) Freedom of association which shall include the freedom to form and join associations 

or unions, including trade unions and political and other civic organisations. 

Article 31: 

“(1) Men and women of the age of eighteen years and above have the right to marry and to 

found family and are entitled to equal rights in marriage, during marriage and at its 

dissolution” 

(3) Marriage shall be entered into with the free consent of the man and women intending to 

marry”. 

Article 32: 

“1. Notwithstanding anything in this Constitution, the State shall take affirmative action in 

favour of groups marginalised on the basis of gender, age, disability or any other reason 

created by history, tradition or custom, for the purpose of redressing imbalances which exist 

against them. 
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Article 44: 

“Notwithstanding anything in this Constitution, there shall be no derogation from the 

enjoyment of the following rights and freedoms – 

(a) Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; 

(b) Freedom from slavery or servitude;” 

Article 45: 

“The rights, duties, declarations and guarantees relating to the fundamental and other human 

rights and freedoms specifically mentioned in this Chapter shall not be regarded as excluding 

others not specifically mentioned”.  

Article 72: 

“(1) Subject to provisions of this Constitution, the right to form political parties and other 

political organisations is guaranteed. 

(2) An organisation shall not operate as a political party or organisation unless it conform to 

the principles laid down in this Constitution and it is registered.  

(3) Parliament shall by law regulate the financing and functioning of political 

organisations”.
68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Constitution of the Republic of Uganda 1995 (1995) 
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Bilaga 2: African Charter on Human and Peoples’ Rights 

Article 1: 

“The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall 

recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to 

adopt legislative or other measures to give effect to them”. 

Article 2: 

“Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and 

guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, 

colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, 

fortune, birth or other status”. 

Article 4: 

“Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and 

the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right”. 

Article 5: 

“Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being 

and to the recognition of his legal status. All form of exploitation and degradation of man 

particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and 

treatment shall be prohibited”. 

Article 6: 

“Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may 

be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In 

particular, no one may be arbitrarily arrested or detained”. 

Article 11: 

“Every individual shall have the right to assemble freely with others. The exercise of this right 

shall be subject only to necessary restrictions provided for by law in particular those enacted 

in the interest of national security, the Safety, heath, ethics and rights and freedoms of others”.  
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Article 18:  

“1. The family shall be the natural unit and basis of society. It shall be protected by the State 

which shall take care of its physical health and moral. 

2. The State shall have the duty to assist the family which is the custodian of morals and 

traditional values recognized by the community”. 

Article 19: 

“All peoples shall be equal; they shall enjoy the same respect and shall have the same rights. 

Nothing shall justify the domination of a people by another”.  

 

Article 23: 

“1. All peoples shall have the right to national and international peace and security. The 

principles of solidarity and friendly relations implicitly affirmed by the Charter of the United 

Nations and reaffirmed by that of the Organization of African Unity shall govern relations 

between States”. 

Article 27: 

“2. The rights and freedoms of each individual shall be exercised with due regard to the rights 

of others, collective security, morality and common interest”. 

Article 28: 

“Every individual shall have the duty to respect and consider his fellow beings without 

discrimination, and to maintain relations aimed at promoting, safeguarding and reinforcing 

mutual respect and tolerance”.
69
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Bilaga 3: Förenta Nationernas konventioner om de mänskliga rättigheterna 

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter: 

Artikel 2: 

”1. Varje konventionsstat förpliktar sig att respektera och att tillförsäkra en var, som 

befinner sig inom dess område och är underkastad dess jurisdiktion, de i denna 

konvention inskrivna rättigheterna utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av 

ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social 

härkomst, egendom, bör eller ställning i övrigt. 

2. Varje konventionsstat förpliktar sig att i enlighet med sina konstitutionella 

bestämmelser och med bestämmelser i denna konvention vidtaga erforderliga åtgärder för 

att genom lagstiftning eller på annat sätt förverkliga de i denna konvention inskrivna 

rättigheter, som en redan är tillförsäkrade”.
70

 

Artikel 5: 

”1. Intet i denna konvention må tolkas som medförande rätt för någon stat, grupp eller 

person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att tillintetgöra 

någon av de fri- och rättigheter som inskrivits i konventionen eller till att inskränka 

dem i större utsträckning än som däri medgivits. 

2. Inga inskränkningar eller avvikelser skall medgivas i fråga om de grundläggande 

mänskliga rättigheter, som gäller i en stat på grund av lag eller annan författning, 

överenskommelse eller sedvänja, av den anledningen att denna konvention icke 

erkänner dessa rättigheter eller att den erkänner dem i mindre utsträckning”.
71

 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 Svenska FN-förbundet. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. 1. s. 9-10 
71

 Svenska FN-förbundet. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. s. 10 
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Artikel 6: 

”1. Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom 

lag. Ingen skall godtyckligt berövas sitt liv. 

2. I stater, som ej har avskaffat dödsstraffet, må dödsdom avkunnas endast för de 

allvarligaste brotten i enlighet med den lag, som gällde vid tiden för brottets begående. 

Denna lag må ej strida mot bestämmelserna i denna konvention eller konventionen om 

förebyggande och bestraffning av folkmord. Detta straff skall endast kunna verkställas 

efter slutlig dom av behörig domstol”.
72

 

Artikel 7: 

”Ingen må utsättas för tortyr eller för grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. Särskilt må ingen utan sitt fria samtycke utsättas för mediciniska eller 

vetenskapliga experiment”.
73

 

Artikel 16: 

”Envar har rätt att överallt erkännas som person i rättsligt hänseende” 

Artikel 18: 

”3. Ingen må utsättas för tvång, som kan inskränka hans frihet att bekänna sig till eller 

antaga en religion eller tro efter eget val”. 

Artikel 19: 

”1. Envar skall äga rätt till åsiktsfrihet utan ingripanden. 

2. Envar skall äga rätt till yttrandefrihet; denna rätt innefattar frihet att oberoende av 

territoriella gränser söka, mottaga och sprida uppgifter och tankar av varje slag, i tal, 

skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt utrycksmedel. 

3. Utövandet av de i mom 2 i denna artikel avsedda rättigheterna medför särskilda 

skyldigheter och särskilt ansvar. De må därför underkastas vissa inskränkningar, men 

endast sådana som är angivna i lag och som är nödvändiga: 

a) För att respektera andra personers rättigheter eller anseende;” 
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Artikel 20: 

”2. Allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär uppvigling till 

diskriminering, fiendskap eller våld, skall vara i lag förbjudet”
 74

 

Artikel 26: 

”Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan åtskillnad av något slag. I 

detta avseende skall lagen förbjuda åtskillnad och garantera envar ett likvärdigt och effektivt 

skydd mor varje åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk. Religion, politisk eller annan 

åskådning, nationell eller social härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrighet”.
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