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WLIC, IFLA 2018 i Kuala Lumpur, Malaysia.

IFLA:s årliga internationella kongress 2018 förlades i Kuala Lumpur i Malaysia, något som 
startat diskussioner då landet har homo- och transfoba lagar.  

Malaysia är en monarki med parlamentarisk demokrati, men partierna bygger mer på etnisk 
tillhörighet än på politisk ideologi. Det finns ett parallellt rättssystem med sharialagar. 
Spöstraff är vanligt förekommande. Rättsväsendet är inte helt oberoende och det finns brister 
i yttrandefriheten och synen på mänskliga rättigheter. Den tidigare premiärministern Najib 
Razak har bland annat uttalat sig mot att mänskliga rättigheter även skulle gälla för hbtq-
personer.  

Det är illegalt att vara homosexuell i Malaysia och homosexualitet kan ge upp till 20 års 
fängelse och även kroppslig bestraffning. Crossdressing är också olagligt.  

Polisrazzia mot gayklubb 

I maj 2018 fick Malaysia en ny regering som tydligt vill markera att homosexualitet och 
transexualitet inte är tillåtet i Malaysia. Veckan innan kongressen gjorde polisen en razzia på 
Kuala Lumpurs mest välkända gayklubb, Blue Boy, något som gjordes med stöd från 
regeringen.  
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Minister Khalid Samad uttryckte att razzian var gjord för att krossa hbtq-kultur och hindra 
den från att sprida sig. Han skrev också på ministeriets hemsida att regeringen hanterar 
“denna radikala övertygelse” (det vill säga att vara hbtq-person) mycket seriöst. Hans 
förhoppning var att razzian ska hindra hbtq-kulturen att sprida sig in i det malaysiska 
samhället. 

Spöstraff 

Samma vecka som kongressen var så dömdes två kvinnor som hade blivit påkomna då de haft 
sex med varandra, till böter och även spöstraff. Upprätthållare av sharia-lagarna i Terengganu 
identifierade kvinnorna när de utförde sexuella handlingar i en bil i april 2018. 

De två kvinnorna, 22 och 32 år gamla, som befanns vara skyldiga till att ha haft sexuellt 
umgänge blev senare piskade med spö. Spöstraffen utfördes offentligt i rättssalen och 
bevittnades av upp till 100 personer. Kvinnorna dömdes också till att betala böter på 3,300 
Malaysiska Ringgit (drygt 8000 kronor). Enligt malaysisk lag har varje stat befogenhet att 
anta lagar som grundar sig på sharia-lagarna. 

Människorättsgrupper har tidigare uppmanat den malaysiska regeringen att släppa ärendet, 
som de menar utgör tortyr enligt internationell människorättslag. Graeme Reid, chef hbtq-
frågor på Human Rights Watch, uttryckte att domen var ett hårt slag mot Malaysias hbtq-
gemenskap, vilka hade hoppats på bättre skydd under den nya regeringen. Han säger att det 
här åtalet och straffet, kommer att öka på den våg av homofobi och transfobi som redan finns 
i Malaysia.  

Protester 

De nordiska biblioteksföreningarna skickade under våren 2018 en skrivelse med ett 
gemensamt uttalande till IFLA:s styrelse, med anledning av deras beslut att förlägga WLIC 
2018 till Kuala Lumpur. Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson menade att: 

Det är viktigt att IFLA står upp för grundläggande mänskliga rättigheter 
och i sitt agerande vägleds av principer som främjar allas lika värde. 
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Skrivelsen betonar vikten av att IFLA är internationellt aktiva och att den årliga konferensen, 
hålls i olika länder över hela världen för att sprida bibliotekets värdegrund i en global dialog. 
Det understryks också att IFLA:s medlemmar måste kunna känna sig trygga på konferensen.  

IFLA LGBTQ users SIG klargjorde att gruppen inte skulle stå värd för för något möte eller 
seminarium på konferensen på grund av den situation gällande mänskliga rättigheter som 
råder för hbtq-personer i landet. En del av medlemmarna känner sig inte trygga med att resa 
till Malaysia och andra ville inte med sin närvaro på kongressen visa sitt stöd för landets 
regim. Flera medlemmar i hbtq-nätverket menar att de inte är villiga att riskera sin säkerhet 
och hälsa för att delta i en konferens i ett land som Malaysia.  

It’s Your Right to be You 

Jag åkte till WLIC 2018 i Kuala Lumpur, som representant från Svensk biblioteksförenings 
expertnätverk för hbtq-frågor på bibliotek och IFLA LGBTQ Users Special Interest Group. 
Min resa betalades av Svensk biblioteksförening, Umeå stadsbibliotek och Länsbiblioteket i 
Västerbotten. 

Med mig på konferensen hade jag en bunt häften som jag skrivit med rubriken It’s your right 
to be you - LGBTQ and the library. I broschyren finns en presentation av IFLA LGBTQ Users 
Special Interest Group, Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor på bibliotek 
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och Regnbågsbiblioteket på Umeå stadsbibliotek. Häftet delade jag sedan ut till intresserade 
på kongressen. 

Jag bar också knappen med regnbågen på som jag annars också har när jag jobbar. Som en 
positiv markering och för att lättare komma i kontakt med kongressdeltagare med intresse för 
hbtq-frågor. 

Invigningen 

Det var en ståtlig och vacker invigning med dans, musik och tal. I de välkomnande talen 
antyddes politiska önskemål om att bibliotek ska förmedla rätta och rena värderingar. 
Malaysia berömmer sig representera demokrati och mångfald, men värderingarna bestäms av 
regeringen. Värderingar som i mycket står långt från IFLA:s och UNESCO:s syn på 
mänskliga rättigheter och demokrati. 
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Reaching Out to the Hard to Reach 

Eftersom IFLA LGBTQ Users SIG inte deltog som grupp på kongressen fick jag göra min 
presentation av hbtq-arbete på bibliotek under rubriken Collections, Ethics, Perspective and 
Voice: Reaching Out to the Hard to Reach - som arrangerades av Women, Information and 
Libraries Special Interest Group. Mitt deltagande i seminariet kom inte med i programmet 
förrän eftermiddagen före den morgon som jag skulle presentera. Något jag tror berodde på 
att ämnet ansågs känsligt och kontroversiellt. 

Brittany Jacobs, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA,  gjorde också en 
presentation med hbtq-tema. Hon framförde en presentation under rubriken I Read you Loud 
& Queer, då hon beskrev bristen på hbtq-böcker för barn på biblioteken i Illinois, USA. Flera 
hbtq-böcker är förbjudna att ha på biblioteken, på grund av böckernas queera eller 
normavvikande innehåll. Det finns också svårigheter att hitta de få böcker som finns med 
hbtq-innehåll, eftersom de saknar tillräckligt beskrivande ämnesord.  

Brittany berättade även att biblioteken arbetar med hbtq-frågor trots de hinder finns som 
finns, till exempel med den läsfrämjande satsningen regnbågssagor lästa av en dragqueen. 

 

Clare O'Hanlon, bibliotekarie och hbtq-aktivist, La Trobe University in Bundoora, Australien, 
hade sänt en videopresentation till seminariet där hon berättade om hur hon jobbar med hbtq 
på biblioteket. Presentationen tog upp bibliotekstjänster, samlingar och programverksamhet 
med hbtq-tema. 
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Det kändes bra och viktigt att presentera hbtq-nätverken och arbetet med Regnbågsbiblioteket 
på det här seminariet. Att få möjlighet att berätta om det hbtq-arbete som vi så självklart kan 
göra i Sverige men som är tabu i Malaysia. 
Det var omkring 100 åskådare som visade stort intresse, särskilt de bibliotekarier som bor och 
verkar i Malaysia.

Malaysia som värdland för WLIC IFLA

Min grundinställning är att det är en bra att IFLA håller den årliga konferensen i alla 
medlemsländer, att det då också går att diskutera och sprida IFLA:s värdegrund som bland 
annat värnar om alla människors lika värde. Men viljan att verka globalt ligger i konflikt med 
nödvändigheten att arrangera en konferens där alla medlemmar kan känna sig trygga och inte 
behöver vara rädda för att bli diskriminerade. Samtidigt som jag upplevde det som viktigt att 
informera om hbtq-nätverken och arbetet med hbtq-frågor på bibliotek, så är det 
problematiskt att inte konferensen kan erbjuda alla medlemmar att känna sig välkomna och 
trygga. Det är också problematiskt när värdlandet dikterar vilka diskussioner och möten inom 
konferensen som är tillåtna. 

Hbtq är tabu i Malaysia och det exkluderade LGBTQ users SIG från konferensen och 
förhindrade även Women, Information and Libraries SIG att ha ett av sina möten, då gruppen 
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inte kunde försäkra att de inte skulle prata om hbtq-frågor på mötet. Womens SIG lyckades 
dock att ha det seminarepass där jag medverkade och där hbtq-frågor lyftes, men frågorna 
behöver lyftas mer och i större sammanhang. 

Personligen upplevde jag mig välkommen och inkluderad. Det var många trevliga möten med 
andra deltagare och lokala personer, spännande seminarier och intressanta studiebesök. En 
viss otrygghet upplevde jag kanske utanför konferensens område. Vilket berodde på att jag 
inte kunde vara helt trygg med hur rätts- och polisväsendet fungerade. 

Vad som lyste med sin frånvaro under kongressen var en tydlig markering om det som är 
IFLA:s  värdegrund. Demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter är något som alltid 
ska gälla för alla människor. 

Både konferensen och det studiebesök jag var på gav förutom en stor generositet en känsla av 
propaganda för landet och regimen, att konferensen till viss del användes i propagandasyfte. 
Studiebesöket jag var på gick till väldigt påkostade privatfinansierade bibliotek som bara var 
tillgängliga för välbeställda. Selangor Public Library är byggt på medel som en lokal sultan 
donerat. Sultanen har också en egen avdelning med böcker som han donerat. Biblioteket var 
digitaliserat och modernt, med bland annat en liten biograf som visade 6D filmer. Det ligger i 
ett välbeställt område, dit det inte går någon kollektivtrafik.  

Min förhoppning är att konferensen ändå ska ha lyckats göra en liten förändring av världen 
till det bättre och att när vi utvecklar biblioteken till det bättre så utvecklas också det 
samhälle vi lever i - Transforming Library - Transforming Society.  
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