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Respons

Malaysia: Forhold for LHBT-personer

• Er homoseksuelle og kjønnsoverskridende handlinger forbudt i Malaysia, og gjelder

forbudet i så fall kun muslimer?

• Dersom det å være transperson er forbudt, er det da også forbudt å skifte kjønn eller

endre på kroppen?

• Er det kun forbudt å kle seg kjønnsoverskridende i det offentlige rom, og hva menes

i så fall med offentlig rom?

• I hvilken grad diskrimineres og trakasseres LHBT-personer i Malaysia? Er noen

regioner mer liberale enn andre?

Bakgrunn 

Malaysias grunnlov (Grunnloven § 8(2)) forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn, men 

landet har ingen lov som forbyr diskriminering på grunnlag av seksuell legning eller 

kjønnsidentitet. I 2014 hevdet Boris Dittric ved Human Rights Watch LGBT Rights Program 

at «Malaysia er faktisk ett av de verste landene for transkjønnede på grunn av lovgivningen, 

arrestasjoner og hatefulle ytringer fra politikerne» (Reuters 2014, Landinfos oversettelse). 

Forskjellsbehandlingen rammer i varierende grad alle transkjønnede i Malaysia, men er mest 

omfattende og alvorlig for muslimer, siden landets sharialover forbyr transseksuelle uttrykk. I 

tillegg har både straffeloven og sharia bestemmelser som forbyr homoseksuelle handlinger. 

Rundt 60 prosent av Malaysias befolkning er muslimer, og islam er grunnlovsfestet 

statsreligion. Siden 1980-tallet har islam i Malaysia beveget seg i en mer konservativ og 

fundamentalistisk retning. Den religiøse innflytelsen varierer mellom regionene, men flere 

kvinner bærer nå slør, antallet koranskoler øker og et styrket religiøst politi kontrollerer at 

muslimer ikke drikker alkohol, går utfordrende kledt, leser forbudte bøker eller har nær omgang 

med personer av det annet kjønn som ikke er familiemedlemmer (Landguiden 2016; HRW 

2014; Theroux 2016a). 

Om lag 50 prosent av Malaysias befolkning er malayer, 20 prosent er etniske kinesere, 12 

prosent er urbefolkning (indigenous) og rundt 7 prosent defineres som «indere»1. Malayene og 

1 Denne gruppa inkluderer også personer med bakgrunn fra bl.a. Pakistan og Bangladesh. 
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urbefolkningene har kollektiv status som bumiputera, som betyr «sønner av landet». Dette gir 

dem en spesiell posisjon siden de både er urbefolkning og majoritet, og berettiget til positiv 

særbehandling på flere områder.  

Etnisitet er en viktig sosial skillelinje i Malaysia, religion er en annen. Majoritetsbefolkningen 

er muslimer, 20 prosent er buddhister, 10 prosent er kristne og rundt 6 prosent er hinduer. 

Malayene er stort sett muslimer2, og de fleste bor på fastlandsdelen av Malaysia. De fleste 

kineserne bor på vestkysten av Malayahalvøya og er gjerne ledende innen forretningslivet. De 

folkegruppene som omtales som «indigenous» er i all hovedsak dayaker, urbefolkning i de 

malaysiske delstatene Sarawak og Sabah på Borneo (Landguiden 2016; Economist 2017). 

De fleste store byene, mesteparten av industrien og det største etniske mangfoldet er å finne på 

vestkysten av Malayahalvøya. Østkysten er ikke like tett befolket og er i større grad preget av 

landbruk. Østkysten er også etnisk sett mer enhetlig og dominert av malayer. Den nordøstlige 

delen beskrives ofte som de muslimske malayenes kjerneområde og er mer religiøst konservativ 

enn den mer «businessorienterte» vestkysten (se f.eks. Brunton 2013).  

Homofili og homoseksuelle handlinger 

Homoseksuelle handlinger er forbudt både i straffeloven og sharialovgivningen. 

Den malaysiske straffeloven seksjon 377A slår fast at «[a]ny person who has sexual connection 

with another person by the introduction of the penis into the anus or mouth of the other person 

is said to commit carnal intercourse against the order of nature». Seksjon 377B fastslår at slike 

handlinger kan straffes med pisking og/eller fengsel i opptil 20 år (Penal Code 1997). Muslimer 

som tiltales etter straffelovens 377A, kan i tillegg tiltales etter sharia i den enkelte delstat 

(Sveriges utrikesdepartement 2014, s. 18).  

Ifølge BBC (2014) håndheves disse straffebestemmelsene sjelden: «While homosexual acts are 

illegal in Muslim-majority Malaysia, very few people are ever prosecuted». Human Rights 

Watch (HRW 2018) skriver at landets såkalte sodomilover bare har blitt anvendt sju ganger 

siden 1938, hvorav fire ganger mot politikeren Anwar Ibrahim (se neste avsnitt). 

I tillegg har delstatenes sharialover en rekke bestemmelser som forbyr blant annet 

homoseksuelle handlinger og utenomekteskapelig sex (se f.eks. HRW 2014, vedlegg I). To 

kvinner som var dømt for intensjon om seksuelt samvær, ble i september 2018 gitt seks 

piskeslag hver («six strokes from a light rattan cane») i shariadomstolen i den nordøstre 

delstaten Terangganu. Mer enn hundre vitner skal ha overvært piskingen. Ifølge en representant 

for Terengganus delstatsregjering (state executive council), skal dette ha vært «the first 

conviction for same-sex relations and the first time a caning had been carried out in public in 

Terengganu» (Al Jazeera 2018). 

Saken mot Anwar Ibrahim  

Tidligere visestatsminister og opposisjonsleder Anwar Ibrahim ble i mars 2014 dømt til fem års 

fengsel for «sodomi». Anwar anket saken helt til Høyesterett som opprettholdt dommen i 

                                                 

2 Muslimsk tro er en del av den konstitusjonelle definisjonen av en malay, sammen med malayisk morsmål, 

malayiske tradisjoner og at man er født eller har foreldre født i Malaysia eller Singapore (Grunnloven § 160(2)). 
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desember 2016 (Sipalan 2016). Han ble imidlertid benådet av kongen og løslatt i mai 2018 

(Ellis-Petersen 2018). Han er nå valgt inn igjen i nasjonalforsamlingen og leder det største 

partiet i Pakatan Harapan, koalisjonen som den sittende regjeringen utgår fra. 

Det er en utbredt oppfatning at anklagene mot Anwar var falske og motivert av et ønske om å 

rydde en populær opposisjonspolitiker av banen. Graeme Reid (2014) ved Human Rights Watch 

omtaler rettsprosessene mot Anwar slik: 

Once again, Malaysia's ruling party turns to outdated sodomy laws to discredit the 

opposition. […] Sodomy laws, an antiquated relic of British colonialism, have been used 

to hound Anwar since 1998. […] Sodomy accusations are an effective way of getting rid 

of pesky creditors and trouncing political opponents. 

Transpersoner 

Det finnes ikke gode tall eller offisiell statistikk på hvor mange som definerer seg som 

transkjønnede eller på annen måte med ikke-binært kjønn i Malaysia i dag. Hong Kong-avisa 

South China Morning Post skriver at en studie fra 1998 anslo tallet til rundt 10 000 (Cheh 2018), 

mens en artikkel på sidene til den malaysiske advokatforeningen refererer estimater fra 

aktivister og sosialarbeidere som anslår tallet til å være det tidobbelte, «minst 100 000» (Wong 

2005). Andre anslag igjen, også de i hovedsak basert på rapporter fra NGOer i landet, varierer 

fra rundt 30 000 til 60 000 (Azhar 2013; Theroux 2016a).  

I motsetning til homoseksuelle handlinger, rammes ikke transpersoner av en spesifikk 

bestemmelse i den malaysiske straffeloven. Derimot kriminaliserer Malaysias Minor Offences 

Act § 21 «indecent behaviour, […] or importuning for immoral purposes». 

Strafferammen for brudd på Minor Offences Act § 21 spenner fra bøter til fengsel. Første gangs 

brudd på bestemmelsen kan bøtelegges med opptil RM 25 (ca. NOK 50)3
 og opptil 14 dagers 

fengsel. Gjentagelse kan straffes med bøter opptil RM 100 og opptil tre måneders fengsel. 

I tillegg har alle landets delstater introdusert sharialover som kriminaliserer at «en mann 

framstiller seg som kvinne». Tre delstaters sharialover forbyr også at «en kvinne framstiller seg 

som mann»4. Bestemmelsene innebærer at muslimske transpersoner kan dømmes til opptil tre 

års fengsel og/eller bøter på opptil RM 5000. Ifølge HRW er Malaysia ett av svært få land som 

kriminaliserer transkjønnede (HRW 2014, s. 21, 100).  

Shariabestemmelsene er som nevnt forskjellige fra delstat til delstat. Eksempelvis lyder de 

aktuelle paragrafene i delstaten Pahangs Syariah Criminal Enactment slik: 

Section 33. Man posing as woman. Any man who, in any public place, wears a woman’s 

attire and poses as a woman for immoral purposes commits an offence and shall, on 

conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand ringgit or to imprisonment 

for a term not exceeding one year or to both. 

Section 34. Woman posing as man. Any woman who, in any public place, wears a man’s 

attire and poses as a man for immoral purposes commits an offence and shall, on 

                                                 

3 Kursen er hentet fra www.xe.com 13. april 2018. 

4 Lovtekstene bruker «mann» og «kvinne» med referanse i tilskrevet kjønn. 
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conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand ringgit or to imprisonment 

for a term not exceeding one year or to both (Pahang Enactment No. 11 of 2013). 

Enkelte av delstatenes sharialover, som den ovenstående, knytter straffbarhet til et krav om en 

intensjon om «umoralske hensikter». Andre stater har ikke en slik straffbarhetsbegrensing i 

lovverket, men kriminaliserer transkjønnede uttrykk generelt. Dette gjelder i fem av Malaysias 

13 delstater (Theroux 2016a). 

I 2012 avslo en domstol i Negeri Sembilan en appell om å erklære delstatens lov som forbyr 

menn å kle seg som kvinner, for grunnlovsstridig. Fire muslimske transpersoner som var født 

som menn, men som kledte seg og levde som kvinner, sto bak appellen. Alle fire hadde tidligere 

blitt anklaget for brudd på delstatens sharialovgivning, og de hadde blitt arrestert og/eller 

bøtelagt av delstatens Islamic Religious Department. Domstolen begrunnet avslaget med at den 

føderale grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet – som forbyr diskriminering på grunnlag 

av kjønn – ikke var anvendbar overfor muslimer som overtrådte den relevante bestemmelsen i 

shariastraffeloven (Negeri Sembilan Syariah Criminal Enactment). Appellantene anket 

avgjørelsen og vant fram i en høyere domstol i november 2014. Ifølge The Guardian slo 

dommen fast at «the sharia law in Negeri Sembilan state was discriminatory as it failed to 

recognise men diagnosed with gender identity issues. It said the law deprived trans people of 

the right to live with dignity» (Guardian 2014). 

Imidlertid anket staten ved The Islamic Religious Department dommen til malaysisk 

høyesterett, The Federal Court of Malaysia, som i oktober 2015 slo fast at delstatslovgivningen 

ikke er grunnlovsstridig. Med andre ord er forbudet fortsatt gjeldende shariarett (HRW 2014; 

Reuters 2015). 

Implementering 

Det er vanskelig å si i hvilken grad og hvor konsekvent de omtalte lovbestemmelsene 

håndheves. Hva gjelder forbudet mot «indecent behaviour, […] or importuning for immoral 

purposes» i Minor Offences Act § 21, skriver det amerikanske utenriksdepartementet (U.S. 

Department of State 2017, s. 28) at transpersoner «ofte» tiltales etter denne paragrafen. 

Departementet har brukt denne formuleringen i flere suksessive årsrapporter uten å gi nærmere 

detaljer om hyppigheten av tiltalene eller innholdet i dem. 

Human Rights Watch refererer i sin rapport «I’m Scared to Be a Woman» intervjuer med seks 

transpersoner som har blitt arrestert og/eller trakassert av politiet mellom 2004 og 2013. Ut fra 

disse intervjuene, ser det ut til at arrestasjonene gjerne skjer ved mistanke om prostitusjon, 

eventuelt andre lovovertredelser («drug checks» er nevnt i ett av intervjuene). Personer som i 

forbindelse med arrestasjonen oppdages å ha et annet kjønnsuttrykk enn det som eksempelvis 

er oppgitt på ID-kortet, opplever i tillegg ofte å bli trakassert og/eller utnyttet av politiet (HRW 

2014, s. 34-36). HRW-rapporten nevner ingen domfellelser etter den aktuelle paragrafen. 

HRW (2014, s. 20) skriver at arrestasjoner av transkvinner i medhold av sharialovene finner 

sted over hele Malaysia, men også (s. 36) at transkvinners erfaringer med det regulære politiet 

varierer, og at noen opplever lite trakassering fra dem. Implementering vil med stor 

sannsynlighet avhenge av lokale faktorer, eksempelvis hvor konservative lokale styres- og 

ordensmakter er, og hvordan de regionale sharialovene tolkes.  
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I og med at det er landets sharialover som forbyr såkalt cross-dressing, så «spares ikke-

muslimer for den fornedrelsen det er å bli arrestert av det religiøse politiet» (Theroux 2016a, 

Landinfos oversettelse). Men de kan altså likevel anholdes av det regulære politiet. 

Transkvinner som arresteres etter Minor Offences Act settes gjerne på celle med mannlige 

fanger, og mange utsettes for ydmykelser, verbal trakassering og/eller seksuell mishandling fra 

både fengselspersonalet og andre fanger (HRW 2014, s. 37-38; U.S. Department of State 2017, 

s. 28). 

Offentlig rom 

Sharialovenes forbud mot å framstille seg som noe annet enn sitt tilskrevne kjønn gjelder i 

«offentlig rom», men det defineres ikke nærmere hva som utgjør et «offentlig rom». HRW 

(2014, s. 20) rapporterer om arrestasjoner foretatt under et bryllup holdt i et privat hjem i Negeri 

Sembilan. De arresterte ble dømt i medhold av delstatens Syariah Criminal Enactment. Dette 

indikerer at klausulen om «offentlig rom» («a public place») i enkelte delstater tolkes bredt, og 

således at handlinger foretatt på steder som normalt oppfattes som innenfor den private sfære 

også kan medføre arrestasjon og domfellelse.  

I en lignende sak fra juni 2015, dømte en shariadomstol i den konservative delstaten Kelantan 

på nordøst-kysten ni transkvinner til bøter og fengsel for såkalt cross-dressing. De ble arrestert 

på en bursdagsfest på et hotell. Kelantans Syariah Criminal Enactment av 1985, seksjon 7, 

fastslår at «any male person who, in any public place, wears woman attire and poses as a woman 

shall be guilty of an offence» (og kan idømmes en bot på max RM 1000 og/eller fengsel i fire 

måneder). 

De arresterte hevdet at arrangementet var lukket og privat, selv om det fant sted på et hotell, 

men domstolen mente altså at lovbestemmelsen var korrekt anvendt (HRW 2015).  

Fra Kuala Lumpur beskriver det australske kringkastingsselskapet SBS (Theroux 2016a) 

nattlige «razziaer» der det religiøse politiet banker på dørene til hotellrom med muslimske 

gjester 5  på jakt etter usømmelig adferd. Aksjonene er hovedsakelig rettet mot utenom-

ekteskapelige relasjoner eller det som kalles «close proximity» mellom personer som ikke er 

gift med hverandre, og det er påtalegrunn også om en eller flere av de involverte har et annet 

kjønnsuttrykk enn sitt tilskrevne. 

Diskriminering, sosial trakassering og andre former for forskjellsbehandling 

HRW (2019) mener at diskriminering av LHBT-personer gjennomsyrer det malaysiske 

samfunnet («is pervasive in Malaysia»). Svensk UD skriver at religiøst og kulturelt betingede 

fordommer mot homofile er omfattende og at den sosiale stigmatiseringen er sterk, selv om det 

råder noe større toleranse i urbane områder. LHBT-personer får ifølge samme kilde ikke opptre 

i statlig kontrollerte medier. Homofile karakterer får heller ikke opptre i malaysiske filmer med 

mindre de «omvänds till heterosexualitet» i løpet av filmen (Sveriges utrikesdepartement 2014, 

s. 18 og 2017, s. 18). Imidlertid portretteres LHBT-personer, deres utfordringer og argumenter 

i andre medier, som for eksempel Free Malaysia Today. 

                                                 

5  Malaysiske hotellgjester må framvise det obligatoriske ID-kortet sitt ved innsjekk, og hotellet registrerer 

religionen som er oppført på vedkommendes kort. 
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Ifølge svensk UD (Sveriges utrikesdepartement 2014, s. 18) vil omfanget av diskriminering, 

trakassering og sosial utestengelse til en viss grad variere geografisk. Slik Landinfo ser det, er 

det imidlertid ikke gitt at en stor by på vestkysten er mindre utfordrende for transpersoner enn 

et annet sted. Eksempelvis har Kuala Lumpur en sammensatt befolkning, en mangefasettert 

kulturscene og et livlig natteliv, men som eksempelet ovenfor viser, så er det religiøse politiet 

svært aktivt også her. 

Begrepet diskriminering brukes av flere kilder, for eksempel Freedom House (2016): «LGBT 

people face widespread discrimination and harassment», uten at det defineres nærmere. 

Imidlertid synes det klart at malaysisk lovverk, og da særlig sharialovgivningen, diskriminerer 

transpersoner, og at fordommer, hatefulle ytringer, forskjellsbehandling og urettmessige 

rettsprosesser rammer LHBT-personer i Malaysia. LHBT-personer møter i tillegg problemer 

på arbeidsmarkedet, noe som tvinger en del transpersoner ut i prostitusjon (som også er ulovlig). 

Landet mangler også kjønnsnøytral partnerskaps- eller ekteskapslov, samtidig som 

myndighetene driver ulike tiltak for å «bekjempe» homofili og transkjønnethet. Eksempelvis 

opplyser Freedom House (2016) at «the Ministries of Health and Education conduct campaigns 

to «prevent, overcome, and correct» symptoms of homosexuality in children», mens «the 

Malaysian Islamic Development Department operates camps to «rehabilitate» transgender 

Muslims». 

Fordommene synes dypt forankret, og kommuniseres åpent fra sentralt politisk hold. Theroux 

(2016b) har intervjuet en representant for det statlige Department of Religious Affairs som er 

ansvarlig for implementering av lovene som regulerer transkjønnethet. Representanten uttalte 

til Theroux at «the Islamic view and the view of Islamic scholars is all based on the Quran and 

Hadith. If a man dresses up as a woman we still regard him as a man. He has strayed from what 

Allah created him for so he has to be treated». «Being treated» refererer ifølge Theroux til en 

malaysisk praksis der en forsøker å tvinge transkvinner til å kle seg og oppføre seg som menn. 

Dette kan inkludere opphold på de ovennevnte «rehabiliteringsleirene» som organiseres av 

landets religiøse styresmakter. 

Statsminister Najib Razak uttalte i 2012 at LHBT-miljøet er en «avvikende kultur», en trussel 

mot både Malaysia og islam, og ikke hjemmehørende i landet (Sveriges utrikesdepartement 

2014, s. 18; Freedom House 2014). Najib understreket i flere taler i 2014 og 2015 at Malaysia 

bare kan forsvare menneskerettighetene innenfor rammene av islam og derfor ikke kan forsvare 

«mer ekstreme aspekter» av menneskerettighetene, slik som LHBT-personers rettigheter 

(Sveriges utrikesdepartement 2017, s. a18). Mahathir Mohammad, ny statsminister fra 2018, 

uttalte i september 2018 at Malaysia «cannot accept LGBT culture» (HRW 2019).  

Det er også frykt for at hatkriminalitet mot transpersoner er på frammarsj. I 2015 måtte en av 

landets mest profilerte transkjønnaktivister innlegges på sykehus etter å ha blitt angrepet av to 

menn utenfor hjemmet sitt (U.S. Department of State 2017; HRW 2016) og i februar 2018 ble 

en transkvinne drept og lemlestet i Kuantan (Pahang). Senere samme år ble en annen 

transkvinne brutalt mishandlet av åtte menn i Negeri Sembilan (HRW 2019), og enda to ble 

drept i Klang vest for Kuala Lumpur rundt årsskiftet 2018-2019 (Yi 2018; Wilkie 2019). Ifølge 

malaysiske NGOer skal 18 tilfeller av vold mot eller drap på transkjønnede ha blitt rapportert 

siden 2007 (Free Malaysia Today 2019). Både Free Malaysia Today og South China Morning 

Post (Cheh 2018) skriver at vold mot transkjønnede ofte ikke oppklares; eksempelvis hevdet 

politiet i de to sakene fra Klang at drapene dreide seg om ran av mobiltelefoner trass i 
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brutaliteten som preget dem. HRW (2014, s. 40-42) refererer til intervjuer med flere 

transkjønnede som ikke har fått hjelp av politiet etter å ha blitt utsatt for vold og/eller trusler. 

Motmakt  

Human Rights Watch presiserer at trass i utfordringene de møter, så er ikke transkjønnede i 

Malaysia passive offer for sine omgivelser. En tydelig (vibrant) transkjønnbevegelse har vokst 

fram, og gir i stadig sterkere grad uttrykk for at rettighetene til transkjønnede må respekteres. 

Den Kuala Lumpur-baserte organisasjonen Justice for Sisters har en av de tydeligste stemmene. 

De jobber blant annet for å øke folks bevissthet om transkjønn og for å få slutt på overgrep og 

diskriminering. Også andre sivilsamfunnsorganisasjoner, som Malaysian Bar Council og den 

muslimske feministgruppa Sisters in Islam har tatt offentlig stilling til støtte for transkjønnedes 

rettigheter (HRW 2014 s. 3-4, 19). 

Også utenfor Kuala Lumpur har transkjønnede blitt mer synlige – blant annet utnevnte en 

lokalpolitiker i delstaten Penang en transkvinne som sin politiske sekretær i 2013. Samme 

politiker fikk også i 2016 opprettet en «transgender committee» i delstatsadministrasjonen, som 

skal kjempe mot diskriminering av transkjønnede i delstaten (Predeep 2016; Opalyn 2017).  

Kjønnskorrigerende behandling 

En fatwa, altså et islamsk dekret, utstedt av Malaysias National Fatwa Council i 1982, forbyr 

kjønnskorrigerende behandling for muslimer.6 Fatwaen er oversatt til engelsk og gjengitt som 

et vedlegg i HRWs rapport «I am scared to be a woman» (HRW 2014). I samme rapport skriver 

HRW (s. 57-58) at selv om ikke-muslimer i prinsippet burde kunne få kjønnskorrigerende 

behandling ved ikke-muslimske medisinske institusjoner, så er det få eller ingen institusjoner 

som kan eller vil utføre slik behandling i Malaysia. 

Reuters (Liau 2007) framholder at det islamske forbudet mot kjønnskorrigerende kirurgi i 

Malaysia springer ut av oppfatningen om at det er galt å endre det Gud har gitt en. Denne 

oppfatningen forbyr ifølge Liau også muslimer å «dress up» som det motsatte kjønn og å foreta 

omfattende kosmetisk kirurgi for annet enn medisinske årsaker. Dette kan tyde på at også det å 

endre på deler av kroppen (uten å gjennomgå komplett kjønnskorreksjon), er forbudt, eller 

haram7 i henhold til islam. 

Personer som trenger kjønnskorrigerende behandling, må reise til utlandet, oftest Thailand, for 

å få dette gjort. Dette innebærer mange utfordringer, blant annet liten eller ingen tilgang på 

informasjon før inngrepet eller oppfølging i etterkant. I tillegg slo ankedomstolen (Court of 

Appeal) i Putrajaya i 2017 fast at det malaysiske folkeregisteret ikke behøver å endre ID-kortet 

til personer som har gjennomgått kjønnskorrigerende behandling (Anbalagan 2017; se også 

APTN 2017, s 37-46 for mer om ID-kortet). Dette vanskeliggjør eller umuliggjør mange 

nødvendige og dagligdagse gjøremål, som for eksempel å skaffe seg jobb eller bolig. Det gjør 

også at særlig muslimske transpersoner gjerne unngår situasjoner der de må legitimere seg. Det 

australske SBS (Theroux 2016a) påpeker at siden det i fem malaysiske stater er ulovlig per se 

(og ikke «bare» for «umoralske hensikter») å ha et annet kjønnsuttrykk enn det man er tilskrevet 

                                                 

6 I og med at dette er et islamsk dekret, er ikke dette et forbud i juridisk forstand. 

7 Haram er en betegnelse i islamsk rettsvitenskap for alt som er forbudt og moralsk forkastelig. 

http://www.landinfo.no/
mailto:landinfo@landinfo.no


  

Respons Malaysia: Forhold for LHBT-personer 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 13. MARS 2019 8 

 

 

ved fødselen, vil muslimske transkvinner som ikke får endret ID-kortet sitt i disse statene, 

«bryte loven bare gjennom å være den de er» (Landinfos oversettelse). 

 

Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 

samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 

og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 

skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 

landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 

er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 

kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 

syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 

ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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