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Abstract  

Studiens syfte är att studera den nya identitetslagen som stiftades i Bolivia för att se hur 

transkvinnor i La Paz upplever lagen i deras aktuella situation. Studien genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med tre transkvinnor och en aktivist i La Paz. Studiens 

frågeställningar om lagens betydelse och dess påverkan i transkvinnornas liv har varit till 

hjälp för att förstå hur de resonerar kring identitetslagen. Även regeringens filosofiska 

koncept ”Att leva väl” diskuteras i relation till transkvinnornas liv för att se om alla 

medborgare inkluderas. Resultatet visar att deltagarna uppfattar identitetslagen som mycket 

positiv i samband med att dom nu accepteras rent juridiskt samt att diskrimineringen minskat 

ifrån institutioner, banker och polisen sedan identitetslagen trädde i kraft. Men för att deras 

livssituationer ska kunna ändras i ett perspektiv krävs flera viktiga insatser för att inkludera 

transkvinnor i samhället, två förekommande problem som transkvinnor stöter på är tillgång 

till arbete och bostad.   
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Inledning  

En viktig epok för den Latinamerikanska kontinenten är årtalen 1960 - 1980 som 

kännetecknas av diktaturer. Under denna period befann sig Bolivia under styret av en 

militärregim. Den dåvarande militärdiktatorn  Hugo Banzer Suárez tog makten via en 

militärkupp år 1971 och regerade fram till 1978. Människor levde i skräck om att yttra sig och 

stå emot Banzer och hans regim eftersom den dåvarande regimen förbjöd existensen av andra 

politiska partier eller fackförbund i landet. Under denna tid spilldes mycket blod, oskyldiga 

människor försvann eller mördades, och de som gick mot regimen var tvungna att gå i exil 

eftersom de blev förföljda och riskerade att bli mördade eller fängslade. Diktaturtiden är en 

viktig del av den Bolivianska historien och refereras till som ett sätt att minnas alla offer och 

människor som stod upp mot ett förtryckt Bolivia (La Razon 2011: A 40 años de la dictadura 

de Banzer).  

Det har gått flera år sen Banzers tid men förtyck och rädsla existerar än idag i Bolivia. Trots 

att det är ett land som utvecklats enormt den senaste tiden finns det fortfarande människor 

som inte vågar avslöja sin riktiga identitet på grund av rädsla och hat från samhället. Av den 

orsaken kommer denna studie att behandla människor med en annorlunda genusidentitet och 

deras kamp för rätten till deras könsidentitet. Mitt val att rikta in mig på transsexuellas 

rättigheter i Bolivia beror på att den nuvarande regeringen är den första som stiftat lagar i 

syfte att främja och skydda deras rättigheter, således blir ett land som Bolivia intressant att 

studera.   

Bakgrund  

Sedan 1970 talet har begreppet genus fått en starkare ställning i världen, både i människors 

privata och offentliga liv. Begreppet refererar till den sociala konstruktion som människor 

använder för att identifiera varandra och skilja mellan det manliga och feminina könet (Conell 

2015: 19,23). Ojämlikheter i termer av genus är något som alltid debatterats och som lett till 

att jämlikhetspolitiken är en viktig politisk utgångspunkt världen över. Det diskuteras ständigt 

för att förbättra samt stärka alla människors rätt till ett likvärdigt liv utan våld, fattigdom och 

utanförskap mm. Den nya agendan med milleniemålen inför 2030 omfattas av 17 

huvudpunkter där två av punkterna (Nr. 10 och 16) tar upp frågor om minskad ojämlikhet och 

fredliga inkluderande samhällen för både män och kvinnor. Dessa två punkter tar bl.a. upp 

utvecklingen av rättssystemet och institutioner, motverkandet av korruption, rätten till 

juridiskt identitet samt  säkerställandet av människors inkludering i samhällena. De åtaganden 

som länderna accepterat är till för att uppnå en hållbar utveckling för att främja jämlikheten 
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mellan könen i världen (Globalamalen.se). Därför är det viktigt att uppmärksamma ländernas 

aktuella situation för att se hur de i dags läget kämpar för att uppfylla dessa 17 punkter. 

Många av världens utvecklingsländer befinner sig i den Latinamerikanska regionen och ett av 

dem är Bolivia.  

 

Bolivia är en av de latinamerikanska länderna som har haft en progressiv utveckling i relation 

till en mängd olika faktorer de senaste 10 åren,  exempelvis när det gäller landets ekonomiska 

tillväxt och integration. Den ekonomiska tillväxten har bidragit till minskning av fattigdom 

vilket resulterat i att Bolivia sedan 2006 skurit ner 50 % av  fattigdomen i landet, detta har 

också bidragit till minskningen av de stora klasskillnaderna i samhället och integrationen av 

ursprungsbefolkningen (Sida 2016: Utvecklingen i Bolivia). Även om Bolivia på ett 

progressivt sätt utvecklats framåt när det gäller en rad olika aspekter finns det fortfarande 

minoritetsgrupper som dagligen får utstå  diskriminering och utanförskap och inte enbart i 

Bolivia utan världen över (La salud y los derechos de personas trans 2014: 1,2). 

 

Den 7 februari 2009 införde nuvarande presidenten Evo Morales Ayma och hans regering 

Movimiento al Socialismo (MAS) en ny konstitution i Bolivia, vilket blev början för en ny 

historisk process för landet. Bolivia omvandlades till ”El Estado Plurinacional de Bolivia1” 

vars syfte är att belysa och erkänna alla medborgares identiteter, och gemensamt bygga upp 

en stat som främjar demokrati och integrationen av alla byar i landet. Syftet med den nya 

konstitutionen var att bygga upp ett nytt politiskt system för att förbättra jämlikheten mellan 

könen och olika identiteter, där staten erkände människans sexuella och reproduktiva 

rättigheter (CEPAL 2015: 1 -3). Men på grund av att tidigare regeringar samt lagar inte haft 

någon påverkan för andra könsidentiteter i landet lagstiftades lagen mot rasism och all form 

av diskriminering år 2010 (Ley N. 045: Ley contra el racismo y toda forma de 

discriminación) vilket innebär att alla människor oavsett identitet ska behandlas lika eftersom 

alla föds fria med samma rättigheter. Lagen tar också upp att den som förolämpar, 

förödmjukar eller beter sig hotfullt mot människor på grund av ens identitet som exempelvis 

transpersoner ska utan undantag straffas enligt lagen, eftersom den är till för att skydda alla 

identiteter (Cámara de diputados 2016: Ley 045).  

 

                                                           
1 En stat som består av flera etniciteter. 
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Två år senare (2012) presenterade presidenten Morales tillsammans med sin regering den 

politiska agendan med mål inför 2025 som godkändes 2013.  En av dom 13 ståndpunkterna 

som regeringsplanen innehöll var det filosofiska konceptet ”Vivir bien” som bland annat 

innebär alla människors rätt att leva ett enat liv utan diskriminering på grund av etnicitet, 

klass eller kön. Konceptet ”Vivir Bien”  togs upp i samband med den nationella 

utvecklingsplanen den 16 juni 2006 i syfte att förbättra landet genom en ny utvecklingsmodell 

för att leva i fred och harmoni med moderjord (Ministerio de transparencia institucional 2014: 

Agenda Patriótica 2025).  Den har sitt ursprung från språken quechua ”Sumaj Kausay” och  

aymara ”Suma Qamaña” och grundas på ett socialistiskt tänkande, där man använder 

konceptet i relation till kapitalismen. När man talar om vivir bien så talar man också om vivir 

mejor (att leva bättre) som innebär att leva över sina tillgångar och utnyttja andra (Farah 

2011:9,10, 424).  

Ett av målen är att leva i Socialisation och universell suveränitet av de primära behoven för 

att leva väl, där alla medborgare har rätt till sjukvård, utbildning och anständiga bostäder 

(med el och vatten) på ett rättvist tillvägagångsätt för att kunna leva väl (Agenda patriótica 

2025: 16).  

Senare (2015) stiftade Bolivia en ny lag, ”Lagen om könsidentitet2” som trädde i kraft den 21 

maj 2016,  i syfte att skydda och stärka transsexuellas identiteter rent juridiskt, i och med 

lagen har transsexuella personer rätt till ett id-kort som stämmer överens med deras nuvarande 

identitet (Cámara de diputados 2016: Ley 807). Trots de lagar som regeringen stiftat under 

åren fortsätter olika former av diskriminering mot människor med en transsexuell identitet. 

Detta påverkar bland annat deras liv genom att de inte erbjuds samma hälsovård och 

utbildning som andra medborgare i landet (La salud y derecho de personas trans 2014, 1,2). 

Det är därför intressant att undersöka transsexuellas aktuella situation i La Paz, Bolivia. 

 

Avgränsning 

De senaste 10 åren under Morales mandat har den bolivianska regeringen lagt mycket fokus 

på lagändringar som ska motverka rasism och diskriminering mot större grupper och  

minoritetsgrupper i samhället. Ett övergripande syfte är att studera den bolivianska 

                                                           
2 I detta sammanhang innebär det att man accepterar människors juridiska identitet som man eller kvinna 
oavsett vilken kropp personen födds i (http://www.diputados.bo/images/Docs/Leyes/2016/Ley_N_807.pdf).  
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regeringens tillvägagångsätt för främjandet av minoritetsgruppers rättigheter i landet, för att 

se vilka faktorer som påverkar HBTQ3-människors liv. 

Denna forskningsstudie avser fokusera på lagen om könsidentitet i Bolivia. För att det är 

viktigt att se hur ett utvecklingsland som Bolivia arbetar för att förbättra situation för 

människor med en annorlunda genusidentitet. På grund av tidsbegränsning kommer studien 

endast fokusera på transkvinnor i huvudstaden La Paz där det mest aktiva organisationer, 

institutioner och personer som arbetar med dessa frågor befinner sig.  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att trots regeringens nationella 

utvecklingsplan med konceptet vivir bien (att leva väl) samt stiftandet av lagen mot rasism 

och diskriminering samt lagen om rätten till könsidentitet, fortfarande finns grupper som 

utsätts för diskriminering varav en av de mest utsatta är minoritetsgruppen transkvinnor. 2016 

är ett år som markerar en historisk händelse för hela hbtq rörelsen i landet men också för 

utvecklingen av jämställdhet och statens erkännande av andra identiteter, speciellt för 

transsexuella människor i Bolivia. Av den anledningen är det intressant att studera 

transsexuella kvinnors uppfattning av den nya identitetslagen, för att på så sätt se vad den har 

för innebörd i deras aktuella situation, för att kunna leva väl.    

 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse upplever transkvinnor att konceptet Vivir bien har i relation till deras 

liv? 

 Hur uppfattar transkvinnor den nya identitetslagen i relation till den tidigare 

diskrimineringslagen?   

 Hur upplever transkvinnor att identitetslagen påverkat dom på ett individuellt plan 

respektive samhällsnivå? 

 

Material    

Studien kommer innehålla både primära och sekundära källor. Intervjuerna har utförts i 

Bolivias huvudstad La Paz. Jag valde att begränsa mitt urval genom att både intervjua 

privatpersoner och representanter för olika organisationer samt institutioner som är aktiva 

                                                           
3 ”HBTQ, är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck 
och identiteter” (http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/).  
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med frågor som berör transmänniskor i La Paz och som arbetar med frågor om transsexuell 

identitet, identitetslagen och genus. 

De sekundära källorna kommer bestå av tidigare forskning beskrivet i akademisk litteratur 

och vetenskapliga artiklar.  

 

Metod  

Kvalitativa och hermeneutiska forskningsmetoder  

Studien kommer utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Eftersom ämnet jag skriver om 

handlar om transpersoner och lagar i Bolivia är det mer lämpligt att använda sig av en 

metodansats som bland annat lägger fokus på människors sociala verklighet för att få fram 

deltagarnas personliga uppfattning kring det studerande ämnet i La Paz, Bolivia (Bryman 

2009:41).  

Studien utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapssyn eftersom den hjälper mig att tolka och 

förstå transkvinnornas verklighet (Ibid: 507,508), vilket kan vara relevant vid analysen av 

intervjuerna för att bättre kunna ta del och utforska transkvinnornas uppfattningar om 

identitetslagen (Ibid: 40,41). Genom denna metodansats kommer jag kunna förmedla de olika 

fenomen som studien behandlar. I detta fall är det relevant för att kunna förmedla deltagarnas 

upplevelser om den nya identitetslagen genom att lägga fokus på deras åsikter kring den nya 

lagen, konceptet vivir bien och tidigare diskrimineringslagen. Det är viktigt att 

uppmärksamma att denna metodansats inte enbart fokuserar på en förklaring till studiens 

centrala frågor utan syftet är att förstå de budskap som personerna i fråga vill synliggöra för 

läsarna för att kunna placera in det i praktiken och få en klarare bild av deras verklighet. 

Genom att jag prioriterar deras åsikter blir det lättare att argumentera om hur verkligheten ser 

ut för transsexuella kvinnor i La Paz, vilket gör att studien går in mer djupgående i de centrala 

forskningsfrågorna och inte enbart besvarar frågorna utan också förstår varför 

intervjupersonernas attityd samt ställning till ämnet är som den är (Fejes 2016: 71-74, 78). 

Semistrukturerad intervjuform  

En semistrukturerad intervjuform blev relevant vid genomförandet av intervjuerna, eftersom 

den gav både mig och intervjupersonerna mer flexibilitet under intervjuprocessen. Det innebär 

att min intervjuguide som planerades i förväg inte behövdes fullföljas exakt utan den kunde 

vara mer rörlig och öppen beroende på vad som blev mest centralt under konversationen med 

respektive deltagare. Huvudsyftet är att genom denna metod kunna få en tydligare bild kring 
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deras åsikter om identitetslagen och deras situation, därför fokuserade jag mer på 

intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar kring ämnet för att se deras 

verklighetsbild. Genom denna undersökning kunde jag, beroende på deras svar, även ställa 

följdfrågor, om jag märkte att de la större fokus på något annat eftersom det kan vara relevant 

för studien. Syftet med denna forskningsuppsats blir att gå efter intervjupersonernas 

erfarenheter (Bryman 2008: 206,413-415). 

Snöbollsurval    

Ett snöbollsurval blev också aktuellt för denna studie för att underlätta urvalsprocessen när det 

gällde intervjuerna med privatpersonerna som befann sig i La Paz. Denna metod underlättade 

för mig som utomstående att få kontakt med fler personer som är relevanta för 

undersökningen med hjälp av de personer som jag redan hade eller fick kontakt med i La Paz 

(Ibid: 196,197). Studien  består totalt av  4 intervjuer, Alla är privatpersoner men vissa 

medverkande innehar en viktig post eller arbetar i institutioner och organisationer i La Paz. 

Av dom 4 intervjuerna som genomfördes har 3 stycken en transsexuell identitet mellan åldern 

21 till 53, och den 4:e har en homosexuell läggning och är 44 . Anledningen till begränsade 

intervjuer va för att hinna bearbeta insamlingen av data under min vistelse (19 dagar) i La 

Paz.  

Urval  

Studien fokuserar främst på den äldre generationen för att de har varit med under 

utvecklingsprocessen för transsexuellas identitet samt stiftandet av identitetslagen. Av de 4 

intervjuerna som genomfördes tillhör en av privatpersonerna den yngre generationen för att få 

in ett extra perspektiv för att på så sätt ha ett öppnare sinne vid analysen. I samband med att 

lagen är relativt ny blir det intressant att se genom den äldre generationen när man började 

diskutera i Bolivia om rätten till en identitetslag för det transsexuella kollektivet.  

Hade jag valt en yngre urvalsgrupp så hade det nog varit svårare för dom att reflektera kring 

hela utvecklingsprocessen eftersom dom inte tagit del av den lika länge, däremot är deras 

perspektiv också av relevans. Som tidigare nämnts avgränsar sig studien till transkvinnor som 

tidigare haft en maskulin identitet men numera identifierar sig som kvinna. Även om detta är 

ett tema som berör både män och kvinnor är orsaken till avgränsningen dels på grund av 

tidsbegränsning men också för att se vilken ställning dom har i samhället som kvinna i La 

Paz, Bolivia. 
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Urvalet av alla medverkande utgör en viktig roll för denna studie, alla deltagare har bidragit 

med sina historier och varit en viktig del för kollektivets historia. Två av privatpersonerna 

som tillhör den äldre generationen har och är än idag politisk aktiva när det handlar om hbtq 

rörelsens rättigheter i Bolivia. Dessa två privatpersoner Laura Alvarez och David Arequipa 

arbetar och är representanter för hbtq rörelsen i Bolivia. Laura Alvarez arbetar också för 

ombudsmannen ”La defensoria del Pueblo” och David Arequipa är både grundare till den 

kända trans-organisationen ”La Familia Gálan och ordförande för den nationella hbtq 

organisationen i La Paz, Bolivia. De två andra privatpersonerna är en kvinna som heter Carla 

Guzman som arbetar på en institution i La Paz vid namnet ”Asum Cami”, denna institution 

arbetar med både transkvinnor och män som har sjukdomarna AIDS, Hiv eller hepatit C osv. 

Den 4:e privatpersonen heter Jovana (21), hon tillhör den yngre generationen och är en 

transkvinna som representerar den traditionella kvinnan ”Cholita” i  Bolivia. För tillfället 

studerar hon i La Paz.  

Etik  

Denna studie har avsett att följa de fyra etiska principerna (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet) i genomförandet av 

intervjuerna, för att respektera varje deltagares integritet.  

I alla genomförda intervjuer som denna studie behandlar har information om ämnet och syftet 

informerats till alla deltagare. Både innan samt under intervjuns gång påmindes deltagarna att 

de har rätt att inte besvara frågor som dom anser vara obekväma eller teman de inte vill prata 

om. Likaså har alla medverkande i denna studie självmant accepterat att delta vilket är en av 

orsakerna till antalet genomförda intervjuer, eftersom jag respekterat deltagares beslut att inte 

längre delta i denna forskningsstudie. Alla medverkande är i vuxen ålder, som tidigare nämnt 

har alla deltagare själva valt ifall de vill vara anonyma eller inte. För att respektera deras 

privatliv har man endast frågat efter personuppgifter som namn, ålder och civilstånd, även 

detta är något som deltagarna fått välja ifall de vill svara på eller inte. Efter deltagarnas 

begäran kommer studien också översättas till det spanska språket. En bilaga av studien 

kommer att skickas till de som medverkat så att de kan ta del av studien och samtidigt se att 

deras historier inte blivit förvrängda eller förfalskade (Bryman 2008: 131-133).  

Validitet och Reliabilitet  

Denna studie har en hög validitet eftersom de genomförda intervjuerna har lyckats besvara 

studiens forskningsfrågor och gett utrymme för fler viktiga teman inom ämnet för att förstå 

deras svar och attityd till frågorna. Den semistrukturerade intervjuformen stärker därmed 
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validiteten eftersom den inte begränsat deltagarna utan istället gett dom möjlighet att prata om 

annat som är relevant. Om jag t.ex. i form av enkät skulle ha genomfört intervjuerna hade 

validiteten sjunkit på grund av att en enkät inte låter dem förklara eller uttrycka sig. Studiens 

goda validitet grundas också på språket eftersom bägge parter pratar god spanska och därmed 

minskar risken för missförstånd vilket underlättade hela intervjuprocessen. Eftersom studiens 

fokus var att gå efter människors upplevelser så passade det bäst med intervjuer och relevanta 

frågor (Teorell, 2013:55 -59).  

Reliabiliteten för denna studie är låg vilket skiljer sig mot studiens validitet. Av den 

anledningen att det är en kvalitativ studie och det går inte att få samma resultat om någon ska 

replikera eftersom studien går efter människors uppfattningar. Sannolikheten att alla svarar 

olika är stor eftersom tid och plats kan ändras och därmed människors situationer och åsikter, 

således sjunker reliabiliteten för denna studie (Ibid).  

Källkritik  

Trovärdigheten för studiens intervjuer är i största utsträckning  hög på grund av att dom har 

varit med under transkvinnornas process för kämpandet av identitetslagen, samt att dom har 

försökt synliggöra transkvinnornas identiteter mer i samhället. de försökte inte försköna deras 

tidigare situation och pratade väldigt öppet och högt om deras tid som prostituerad och 

transkvinnornas utsatthet. Däremot när de talade om regeringen märkte man en partiskhet 

ifrån deras sida vilket kan ifrågasätta trovärdigheten ibland när det talar om allt stöd de har 

ifrån regeringen. Tiden mellan identitetslagens stiftande och genomförda intervjuer är nära 

därmed blir tendensen lägre eftersom det är något nytt (Teorell, 2013:104-106).  

De sekundära källorna som använts i denna studie är inte material som skrivits allt för långt 

bak i tiden, vetenskapliga artiklar och böcker har används i största utsträckning. Vid 

beskrivning av lagar och annat material om Bolivia har det mesta tagits ifrån statliga sidor 

som uppdateras. De sekundära källornas trovärdighet varierar när det gäller graden på 

respektive bok eller sidas äkthet. Den äldsta boken är från 2004 men används dock inte i 

materialet för empiri delen. Boken ”Memorias Collectivas” har med många berättelser från 

längre bak i tiden vilket gör att materialet inte är lika autentiskt i dagsläget och därför används 

det mer som en introduktion till studiens empiri (Ibid). Det sekundära materialet är mer som 

en grund för att förstå studiens empiri som utgår ifrån intervjuerna, samtidigt har de statliga 

sidorna varit relevanta för att få korrekt information om lagarna och vivir biens innebörd men 

i övrigt har det inte varit till mycket hjälp för att förstå lagens påverkan i praktiken.  
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Forskningsläge 

Tidigare forskningar studerar  homosexuella, bisexuella och transsexuellas (hbtq) ställning i 

de latinamerikanska länderna och diskrimineringen mot dom på grund av deras olika sexuella 

identiteter. Det har inte framkommit vetenskapliga artiklar om specifikt Bolivia i samband 

med transsexuellas situation i La Paz. Generellt finns det fler artiklar om Argentina eller 

Mexiko City i samband med samkönade äktenskap. 

I artikeln ”Who the rainbow tide leaves out” av Annie Wilkinson tar hon bland annat upp att 

Latinamerika är en region som går framåt i utvecklingen för hbtq människors rättigheter. Hon  

lyfter fram att länder som Argentina och Uruguay legaliserat samkönade äktenskap samtidigt 

som hon nämner att det fortfarande finns länder i Latinamerika och Karibien som 

kriminaliserar detta, som till exempel Haiti. Hon argumenterar att anledningen till Haitis 

bristande utveckling är på grund av de kristna evangeliska organisationerna som åkte dit för 

att hjälpa till under Haitis kris. Hon nämner däremot inte vilka de bakomliggande faktorerna 

är till de länder som går framåt i utvecklingen, vilket kan vara intressant att forska om. En 

annan artikel Sexualidad, salud y sociedad av Jaime Barrientos tar upp olika sociala faktorer i 

de Latinamerikanska samhällen som både påverkar och gynnar människor med olika sexuella 

läggningar och identiteter. Barrientos menar att anledningen till varför människans sexualitet 

och relationer blivit en stor debatt i Latinamerika de senaste åren är för att det håller på att ske 

en förändring i kulturen. Den gemensamma utgångspunkten för båda artiklarna 

diskrimineringen och våldet som transsexuella, bisexuella och homosexuella utsätts för 

Boken Memorias Colectivas - Miradas a la historia del movimiento TLGB de Bolivia skriven 

av David Arequipa Pérez, Paula Estenssoro Velaochaga och Pablo C. Vargas kommer att 

användas i denna studie på grund av sin relevans. Boken är en historisk reflektion om hbtq 

rörelsens rötter i det bolivianska samhället där man fått med intervjuer från personer som varit 

aktiva under processens gång för deras rättigheter och som idag arbetar för olika aktiva hbtq 

organisationer. I denna bok beskrivs kampen för att få en lag som ger transsexuella rätten till 

deras identitet samtidigt som boken analyserar effekterna av diskrimineringen och våldet som 

transpersoner fått leva med och skapandet av deras identitet.  

I samband med detta och att den nya identitetslagen i Bolivia nyligen stiftats (2016) kan det 

vara intressant att se den process som lett fram till att lagen utarbetades och antogs, och 

genom det se hur transkvinnor i La Paz upplever den nya identitetslagen i relation till deras 

liv.  
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Disposition  

I kapitel 1 presenteras en bakgrund om Bolivia för att förstår varför denna studie fokuserar på 

transkvinnor i La Paz, Bolivia. Mitt syfte med studien, val av en kvalitativ metod och val av 

material presenteras också. Information kring urvalet för genomförda intervjuer tas också upp 

här. Teori och de mest centrala definitionerna för respektive teori presenteras i kapitel två. 

Kapitel 3 inleds med en historisk bakgrund om hbtq-rörelsens uppkomst och trans-kollektivets 

historia i Bolivia och specifikt i La Paz. Intervjuerna som genomförts presenteras och 

analyseras som material i kapitel 3. Studien avslutas med ett 4:e kapitel där det görs en 

diskussion samt slutsats. 

Kapitel 2  

Detta kapitel avser gå igenom studiens två olika teorier deras centrala begrepp  för att sedan 
kopplas samman till  studiens empiri. 

Teori  
Fanny Ambjörnsson – Queer  

Queer rörelsen växte fram under 1990 - talet under en manifestation i New York, USA. I 

Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer?, diskuterar hon bland annat innebörden av begreppet 

queer och menar att det inte finns en tydlig definition som kan förklara begreppet fullt ut. 

Betydelsen av queer skiljer sig beroende vart du befinner dig och hur man relaterar till det 

själv, däremot används termen som representativt för lesbiska, homo/bisexuella, transpersoner 

och queera (lhbtq). En gemensam definition oberoende tid och rum har alltid varit att man 

kopplat samman queer till något annorlunda som anses felaktigt, därför pratar Ambjörnsson 

om ”brottet mot normen”, där hon belyser det som queers centrala utgångspunkt. Detta 

förklarar hon genom begreppets ursprung som kommer från den homopolitiska rörelsen och 

lesbiska feminismen vars fokus är att gå emot de normativa reglerna som världens samhällen 

har när det gäller sexuella  normer, strukturer och människors identiteter (Ambjörnsson 

2016:14-19).  

I samband med att queer tog form i den akademiska världen började man fokusera på 

problematiken om sexualitet, samhälle, identitet och utanförskap, och genom forskningar 

försöka förstå hur detta skapas i samhällena. Ambjörnsson refererar ständigt i sin bok lika 

många andra författare att syftet med begreppet queer inte är att försöka precisera en korrekt 

definition utan se det mer som ett samlingsnamn för att uppmana kritiskt granskande av de 

normativa perspektiven om sexualitet  (Ibid:33-34).   
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Samtidigt kritiseras queerteoretiska forskningar på grund av att man inte kan fastställa queers 

definition, vilket andra forskare anser vara obegripligt och svårt att förstå sig på. Ambjörnsson 

argumenterar för att man måste förstå synen på makt, kunskap och identitet för att relatera till 

det, hon betonar att det är strukturalismens påverkan att vi människor tror oss veta 

”sanningen” eftersom ord och dess betydelse alltid skapas i relation till något som man sedan 

kan bevisa men egentligen inte har någon betydelse, hon hänvisar till ordet ”vuxen” eftersom 

det är ett ord som man säger i relation till ordet ”barn” för att markera en skillnad. Vilket 

bevisar behovet hos oss människor att definiera och skilja allt som existerar (Ibid:37-38). 

Ambjörnsson talar också om en poststrukturalistisk syn i relation till queerperspektiv,  där hon 

refererar till de centrala teman som queerteorin tar upp, där makt, identitet, uppfattning, 

betydelse och språk står i centrum (Ibid:43). Samtidigt lyfter hon upp teman som berör lhbtq 

människors exkludering och talar för att det är på grund av den heteronormativa bilden som 

existerar om hur en man och kvinna ska se ut. Enligt Ambjörnsson är det viktigt att 

uppmärksamma att alla strukturer och normativa regler inte behöver vara likadana utan som 

tidigare nämnts kan tid och plats ha stor betydelse (Ibid:59, 66). I den här studien kommer 

queerteorin i relation till identitet och makt att användas för att få grepp om transsexuellas 

identiteter, deras betydelse och roll i dagens La Paz, Bolivia.  

När man talar om queerteorin är det också viktigt att lyfta fram de olika aspekter som teorin 

ämnar studera. Ambjörnsson har tydligt förklarat teorins kritiska ställning till 

heteronormativitet och allt som anses vara ”normalt”. Begreppen transsexualism och 

transgender är vanligt att man kopplar till queerteorin eftersom det anses vara något 

”konstigt” som lyfter fram frågor om könsidentitet och allt som faller utanför samhällenas 

olika kategorier om sexualitet  (man och kvinna). Teorins syfte är att utgå efter människors 

egna erfarenheter och därför talar Ambjörnsson om begreppet performativitet som har en 

stark ställning inom queerteorin (Ibid:111-112).  

 

Performativ  

Begreppet performativ belyser språkets betydelse och dess påverkan i praktiken, i detta fall i 

relation till människors identitet. Hon menar att alla människor redan när dom föds blir 

tilldelad en identitet antingen som flicka eller pojke, vilket avgör föräldrarnas framtida 

handlingar eftersom barnet efter födseln kommer behandlas olika beroende om det är en pojke 

eller flicka.  Vad som uppstår när denna pojke respektive flicka inte uppträder efter vad som 
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anses vara ”normalt” och istället börjar agera, klä sig och känna sig som det motsvarande 

könet, bryter personen mot de performativa handlingarna och hamnar istället utanför 

samhällets normativa definitioner som man och kvinna, vilket lett till de olika 

paraplybegreppen som lhbtq människor tilldelats, i detta fall transpersoner som föds till det 

motsatta könet som de identifierar sig med (Ibid: 113-115). 

Identitet  

När man talar om transpersoner uppstår det en diskussion om identitet, Ambjörnsson hänvisar 

till Judit Butlers beskrivning av identitet, att det är något som alltid tagits förgivet när det 

gäller både det feminina och manliga könet, istället klargör Judit Butler att en individ har en 

mängd olika val att identifiera sig efter och inte enbart som man eller kvinna. Ambjörnsson 

skriver i sin bok om instabila identiteter, där hon inkluderar transpersoner eftersom de skapar 

en slags osäkerhet för de representativa könsidentiteterna för man och kvinna. Hon 

argumenterar för att det som vi anser vara ”normala” identiteter egentligen ger oss människor 

en felaktig bild av verkligheten eftersom det existerar flera identiteter än bara de normativa 

traditionella identiteterna. Problematiken som uppstår när man börjar definiera andra 

identiteter som i fallet för transsexuella är att det uppstår olika diskussioner som leder till att 

man exkluderar eller ser annorlunda på människor som identifierar sig som något annat än de 

heteronormativa identiteterna (Ibid:115-117). Av den anledningen ifrågasätter queerteorin de 

normativa identiteterna som samhället anser vara ”korrekta” eftersom queerteorin anser att det 

bidrar till förtyck och diskriminering mot andra människor som inte lever upp till det 

”normala” (Ibid:119). 

Makt och klass  

När man talar om sexualitet och identitet så kan man inte undan komma att tala om makt 

eftersom sexualitet och makt är kopplade till varandra. Människors sexualitet handlar inte 

enbart om man är hetero, homosexuell eller trans osv, utan det handlar också om, identiteter 

och vilken hudfärg man har. Av denna anledning får man inte utesluta att förutom den ideala 

heteronormativa identiteten som existerar så påverkar även en mängd olika faktorer en 

individs sexualitet och ställning i samhället, däremot kan ens sexualitet samt ställning se olika 

ut beroende på vart du befinner dig. När man talar om en kvinna eller man så uppkommer 

flera frågor eftersom inom kategorin ”kvinna” respektive ”man” finns det skillnader, dessa 

skillnader bildar flera grupperingar inom sexualitet och identitet. För att ta ett exempel så kan 

en kvinna respektive man  vara vit, svart, fattig, rik, tillhöra arbetarklassen/eliten, invandrare, 

vara förståndshandikappad osv, vilket handlar om klass och inte längre om du är straight eller 
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inte, och utifrån det kommer en annan form av diskriminering också riktas mot personen i 

fråga.  I Ambjörnssons bok har hon ett antal intervjuer där människor delat med sig av sina 

erfarenheter där de berättar om sin utsatthet, en som är homosexuell, bi eller trans 

diskrimineras i förstahand för ens sexualitet och efter följer en rad olika faktorer (som nämns 

ovan)  som påverkar ”graden” av utsatthet som personen i fråga blir utsatt för (Ibid:66-68, 

176-177).  

Av den orsaken så kan man inte prata om sexualitet och identitet utan att ta hänsyn till andra 

faktorer som påverkar människors ställning i det samhället man lever i. Utifrån ens 

egenskaper, utbildning, hudfärg osv så tilldelas man en viss makt som påverkar ens sexualitet 

och roll och detta är något som sker i olika nivåer, det kan vara allt ifrån en politiskmakt till 

makten i arbetet eller inom vänkretsen och familjen.  Hur man väljer att definiera makt är 

något som enligt queerteorin inte kan besvara, syftet med denna teori är att man är öppen för 

alla tolkningar och svar, queerteorin kritiserar att det alltid måste finnas ett korrekt svar till 

något, och argumenterar för att det skapar förtrycket som existerar i dagens samhällen (Ibid: 

123-125).  

Marcela Lagarde  - Sexualitet  

En av Marcela Lagardes begrepp som jag kommer att använda mig av är sexualitet, Lagarde 

refererar till sexualitet som ett komplex som existerat i åratal mellan de manliga och feminina 

könen och vad det inneburit/innebär för kvinnor att vara kvinna. Hon menar att sexualitet är 

något som bestäms utifrån människors ekonomiska, sociala och politiska egenskaper och detta 

i sig är en slags kultur som varje epok i historien för med sig. Att vara kvinna eller man 

innebär att leva i ett mångfald samhälle med olika normer, regler, uppförande och där 

begreppet sexualitet utmärker sig som ett etnocentriskt fenomen som används som ett verktyg 

för att identifiera man och kvinna (Lagarde 2011:201- 202).  

Lagardes teori beskriver antropologins betydelse för människors sexualitet och hur det gett 

möjlighet till att analysera social - kulturell mångfald eftersom Lagarde anser att det är olika 

kulturer som skapar, erkänner och tilldelar sexuellt attribut till oss människor. Kvinnor blir 

”tilldelad” sin ställning efter sin sexualitet för att man är kvinna och samhällets syn och kultur 

ser ner på de kvinnliga könen. Människokroppen används mer som ett föremål för att bevisa 

att man är en ”individ”, vilket  kan göras på olika sätt till exempel genom juridisk identitet 

(födelseår, namn) eller genom att kolla på människans underliv något som markerar om du är 

kvinna eller man (Ibid:203, 205 -206). 
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Enligt Lagare är det tydligt att människans sexualitet är de som ger människan makt och 

rättigheter och den plats man har i världen vi lever i, erotik är något som också kopplas till 

sexualitet och till båda könen, där kvinnan kännetecknas med sin graviditet. Allt som 

människor gör till exempel om det är man eller kvinna, om du har gått i skola eller om du 

arbetar osv. kännetecknas på grund av ens sexualitet och det ser vi inom familjelivet, politik, 

arbete, kultur och etnicitet i Latinamerika (Ibid:208).  

Lagarde talar även om kvinnors kropp och rätten till att bestämma över sin egen kropp, detta 

är dock något som än idag inte förekommer utan kvinnor möter fortfarande våld, dominans 

och utanförskap ifrån männen eftersom Latinamerika är mansdominerat. Hon menar att 

kvinnans kropp ska kopplas till frihet och för att kunna uppnå det så ska man separera 

kroppen från sinnet och bryta de patriarkala sociala normerna av traditioner och seder för det 

gynnar kvinnor och friheten till deras kropp (Lagarde 2012: 241-244).  

Kapitel 3  

Detta kapitel introduceras med en historisk översikt om hbtq och transrörelsens uppkomst och 

kamp för uppkomsten av en identitetslag för att lättare kunna förstå de genomförda 

intervjuerna som är centrum för studiens empiri. 

 

En historisk kontext av hbtq - rörelsens uppkomst i Bolivia 

Historien är en viktig del av Bolivia för att kunna förstå tiden vi lever i idag. Att lagen om 

könsidentitet lyckats slå igenom i den bolivianska konstitutionen 2016, innebär inte att lagen 

togs fram på kort tid. Således är det viktigt att berätta om den historiska processen som hbtq 

och transrörelsen fått kämpa för. 

Sammanfattningsvis delas hbtq- rörelsens historia upp i 3 delar enligt författarna. Den första 

perioden är från 1950 – 1980 talet under militärdiktaturen, där homosexuella och transvestiter 

började bli offentliga, oftast under landets olika högtider, tillexempel under karnevaltiderna.  

Den andra epoken var från mitten av 1980 - talet till slutet av 1990 - talet. Denna period 

kännetecknas för bildandet av den första hbtq-rörelsen i landet, först ut var gayrörelsen och 

därefter bildades rörelser för annorlunda genusidentiteter. Detta startades i samband med 

spridningen av sjukdomarna Hiv och Aids . Den tredje epoken från 2000 – talet fram tills 

2012 är en viktig epok då de sociala rörelserna i landet intog en starkare ställning och ett 

flertal protester genomfördes för befolkningen krävde reformer ifrån staten (Peréz, Estenssoro 

och Vargas, 2012: 15-17).  
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Chaco kriget mellan Bolivia och Paraguay ledde till ökad migration i landet, och under 1960 

talet så ökade migrationen ifrån de rurala områdena till de stora urbana områdena i landet. 

Konsekvenserna efter chaco kriget ledde till att man byggde upp ett nytt samhälle där man 

gick efter en modern modell som innebar ”Igualdad condición” (Lika status). Detta kom dock 

att förändras under 1970 – talet i samband med militärdiktaturen under Hugo Banzer Suarez 

styre.  Regimen hade en väldigt stark åsikt kring definitionen att vara en man respektive 

kvinna. I samma skede fick de stöd från den katolska kyrkan som gick ut och predikade om 

den heteronormativa läggningen. Alla som motsa sig eller offentliggjorde sin sexualitet som 

var annorlunda förföljdes  och rättsväsendet vid tog strikta åtgärder för dessa brott (Ibid: 35 -

37).   

Bolivia möttes under denna epok (1982) av en stor ekonomisk kris med en hög inflation, 

vilket bidrog till efterfrågan för skapandet av ett nytt politiskt system som skulle främja 

medborgarnas rättigheter. Under denna period tilläts människor med annorlunda sexuella 

preferenser att trädda fram, och mellan åren 1994-1996 bildades den första  homosexuella 

rörelsen i La Paz vid namnet ”Libertad” (Frihet) (Ibid:99-114).  

Den ekonomiska krisen fortsatte under 1990- talet och befolkningen kunde inte ta del av de 

statliga resurserna. Detta ledde till att man 1994 stiftade lag: 1551, som innebar integrationen 

av de folkliga klasserna och en bättre fördelning av de statliga resurserna, samma år (1994) 

skapades ministeriet för rättvisa och mänskliga rättigheter i Bolivia efter att man 1992 

skapade institutionen för ”La Defensoria del Pueblo” (ombudsmannen) vilket gav upphov till 

en ny politik för de sociala rörelserna i landet. Kvinnorna började organisera sig och sociala 

rörelser ifrån ursprungsbefolkningen började blir mer offentliga och politiskt aktiva. Även  

icke statliga organisationer skapades, sociala program och milleniemålen införskaffades för 

att bekämpa fattigdomen i hela världen (Ibid:157- 158).  Det var under denna tid och första 

halvan av 2000 – talet som hbtq- rörelsen bildade en intern organisation i landet och hade stöd 

ifrån icke statliga organisationer och ombudsmannen  (Ibid). 

Trans-organisationens historiska process för skapandet av en identitetslag  

(slutet av 1990 -talet till 2000 – talet)  

Den första transorganisationen (UTSC4) i staden Santa Cruz skapades 1996 i samband med ett 

projekt som arbetade för att hjälpa människor som fått Hiv. Under denna period utsattes 

transmänniskor för mycket diskriminering ifrån polisen. Bildandet av transorganisationen var 

                                                           
4 Unión de travestias de Santa Cruz ( Transvestit Unionen från Santa Cruz). 
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ett svar på den utsatthet som dessa människor levde i. Det var vanligt att dom arbetade med 

prostitution som en konsekvens av att det inte hade tillgång till andra arbeten eller utbildning 

på grund av transfobin5 i samhället. Problematiken med spridningen av Hiv fortsatte vilket 

ledde till att polisen började genomföra kontroller på alla transpersoner som arbetade med 

prostitution, samtidigt växte efterfrågan för hälsovård och insatser mot våldet som de utsattes 

för på grund av att fler transpersoner började dö. Samtidigt skapades den första 

transorganisationen 1997 i La Paz med namnet Asocación Travestia La Paz6 (Peréz m.fl. 

2012: 163-165,195-196,200). 

När presidenten Evo Morales Ayma 2005 vann valet var landet öppet för nya förändringar 

och idéer, vilket ledde till att hbtq - rörelsen trädde fram offentligt i landet och kritiserade de 

socioekonomiska förhållandena. Presidenten Morales mål var att reformera konstitutionen och 

deltagandet av andra sociala rörelser tilläts  (Ibid: 216 - 218). 

Den 29 Juni 2005 i La Paz bildades en politiskt nationell kommission för annorlunda sexuella 

identiteteter som ledde till att man under kongress 2007 började tala om begreppen: 

könsidentitet och andra sexuella läggningar. Kollektivet omvandlades till en federation 2008 

eftersom det gav större politisk betydelse (Ibid: 256 – 264).  

Skapandet av flera transorganisationer ledde till flera diskussioner om förslaget till en lag om 

könsidentitet under 2009. Samtidigt som de arbetade med detta så hade staten fastställt den 

nya nationella utvecklingsplanen i Bolivia, regeringsplanen inkluderade konceptet ”Vivir 

bien” (att leva väl). Därefter 2010 presenterade transpersonerna en rapport om våldet och 

utnyttjandet mot människor med en annorlunda sexuell identitet inför kongressen för 

mänskliga rättigheter, vilket ledde till att alla de Latinamerikanska länderna började arbeta 

mot diskrimineringen som existerade. Kollektivet (hbtq) bildade ”Alianza estrategica7” 

tillsammans med afro-bolivianer, förståndshandikappade, äldre människor och kvinnor som 

var offer för våld. Huvudsyftet med denna allians var att få en plats i  den församlingen där 

den nya konstitutionen skulle utarbetas för att kunna presentera idéer. Med stöd ifrån partiet 

”Movimiento Partido Libre8” lyckades dom få sin plats i den konstitutionella församlingen 

(Ibid:272-274,282, 300). 

                                                           
5 Transfobi: ”En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på 
transpersoner eller personer vars köns uttryck bryter mot normen” (http://www.rfsl.se/hbtq-
fakta/hbtq/begreppsordlista/). 
6Transvestit Associationen, La Paz. 
7 En Strategisk Allians   
8 Det fria partiet  
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 I samband med statens nya utvecklingsplan (Vivir Bien) gav man sitt stöd i konstitutionen 

och 2010 stiftades lagen (045) mot all form av rasism och diskriminering som inkluderar 

sådant agerande mot trans kollektivet. Ett år innan 2009 visade staten sitt stöd genom att 

tillägna den 28 juni varje år som ” rättighetens dag för människor med en annorlunda sexuell 

identitet”, likadant sker 2011 den 17 maj då man döper dagen efter ” kampen mot 

trans/homofobi. Efterfrågan på en identitetslag började växa mer, organisationerna gick ihop 

och skrev gemensamt ett förslag till rätten om juridisk identitet som godkändes 2012 av vice 

ministern för rättvisa. Därefter började man presentera förslaget till lagen för olika personer 

som arbetade inom regeringen som visade sitt stöd (Ibid: 315-317, 323-324). 

Intervjuer 

Empiri och Analys  

Nedan presenteras och analyseras empirin i relation till studiens teorier om queer och dess 

centrala begrepp: performativ, identitet, klass och makt av Fanny Ambjörnsson samt Marcela 

Lagardes teori om sexualitet. Även regeringens filosofiska koncept om Vivir bien kommer att 

analyseras utifrån teorierna  i samband med transkvinnornas liv.   

I samband med att det är en semistrukturerad intervjuform som användes vid utförandet av 

intervjuerna delades frågorna in i teman. De centrala temana är: Vivir bien, Identitetslagen 

och diskriminering.  

Alla medverkande bor i La Paz, Jovana är en 21 år gammal student som bor tillsammans med 

sin familj. Carla är 53 år gammal och bor tillsammans med sin sambo, hon arbetar på en 

institution i centrala La Paz med transkvinnor som har olika sjukdomar, hon besöker också 

familjer för att informera så att andra transkvinnor kan bli accepterade av sina familjer. David 

är 44 år gammal och har studerat genusvetenskap och är idag ordförande för den nationella 

hbtq organisationen i La Paz, Bolivia. Laura är 47 år och är ingenjör samt vice ordförande för 

den nationella hbtq organisationen i La Paz, Bolivia. Hon arbetar idag på ombudsmannen med 

utvecklingsfrågor för hbtq människors rättigheter i landet.  

Vivir biens betydelse i transkvinnornas liv 

Jovana berättar att mycket har ändrats sedan konceptet vivir bien infördes i Bolivia. Jovana 

berättar att lagen innefattar alla människor med olika sexuella preferenser och människor av 

alla kön. Det som saknas enligt Jovana är att utöva vivir bien i praktiken och utöva det i det 

dagliga livet för att transkvinnor ska kunna ta del av det. 



22 
 

Enligt queerteorins syn är anledningen till detta på grund av att man varken tillhör det 

feminina eller kvinnliga könet och därmed inte blir inkluderad eller har tillgång till samma 

rättigheter som andra medborgare har som representerar den korrekta sexualiteten. Lagarde 

talar om att man måste separera sinnet ifrån kroppen för att kvinnor ska kunna bestämma över 

sin egen kropp, vilket behövs göras när det gäller transkvinnor också men för att uppnå det 

måste man först bryta de sociala normer som existerar samt den performativa synen 

människor har redan från födseln när man tilldelar barnet som pojke respektive flicka . Det 

kan tolkas som att vivir bien är något för alla samtidigt som vivir bien inte efterlevs i 

praktiken, enligt queerteorin skulle man kunna betrakta den som ett heteronormativt koncept 

till större del eftersom transkvinnor hamna utanför.  

Enligt Carla märker hon inte av något med vivir bien eftersom regeringen pratar om allas rätt 

till en bostad men det är inget hon eller andra transkvinnor har. Carla säger därför att så länge 

dom har ett fast arbete och nånstans säkert att sova så är dom lyckliga. Om hon fick möjlighet 

att be regeringen om något skulle det vara frågan om bostad, ett ställe där hon kan leva i lugn 

och ro eller om dom skulle kunna få lägenheter som dom kan hyra. Carla berättar att det inte 

är många som vill hyra ut till transkvinnor, hon förstår att precis som alla andra människor så 

finns det både dåliga och bra och ifall regeringen nu skulle hjälpa dom med den biten så 

skulle dom också få mer stöd.  

 

Exkludering och diskriminering är enligt queerteorin konsekvenserna av de normativa 

strukturer som samhället byggs på, samhället accepterar inte transkvinnor eftersom normen 

har lärt människor att man föds till sitt kön och då förväntas man se ut och bete sig efter ett 

visst sätt. Detta stämmer väl in med vad Carla berättar med hennes problem att få bostad 

samtidigt som rätten till bostad är en grundläggande rättighet enligt vivir bien. Samtidigt kan 

Carlas argument om att det också finns bra och dåliga transkvinnor ses som ett försök att 

förringa den diskrimineringen som de får utstå genom att skuldbelägga sig själv. Fast enligt 

queerteorin och Lagardes teori om sexualitet spelar det ingen roll om det är en bra eller dålig 

transkvinna dom kommer ändå bli diskriminerade i första hand för deras utseende eftersom 

det uppfattas som konstigt och i andra hand för att dom gått emot den performativa 

handlingen om hur en person som föds till kvinna respektive man bör vara och se ut.     

David berättar att han ser vivir bien som en filosofi som kan tolkas olika beroende på person 

till person. David menar att personers upplevelser om de grundläggande behoven kan se olika 
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ut men att det finns en genomgående gemensam faktor för alla i vivir bien som är en 

territoriell rättighet som syftar till eget boende. Men enligt David uppfylls detta inte idag. 

 

“Vivir bien är ett viktigt filosofiskt koncept som borde tillämpas på alla, men det är inte så. 

Jag tror att Vivir bien syftar till folkets lycka”. 

 

“Vivir bien ger dig ett id-kort, men inte en lön, eller de förlorade åren från universitetet som 

du kommer bli tvungen att göra om. Det kommer inte att ge dig ett boende”. 

 

“Jag tror att diskursnivån är viktig för transfolket, vi har fått en rättighet men nu krävs detta 

för att uppfylla våra behov för att verkligen leva bra i detta land”. 

 

David menar att vivir bien är problematiskt eftersom det är svårt att mäta och utvärdera. 

David anser att vivir bien ger folk de mest självklara rättigheterna och att det inte kostar 

något. 

 

Att man ej kan definiera och generalisera konceptets innebörd går i linje med queerteorins syn 

eftersom det begränsar människan ifrån att tänka fritt, och precis som David säger så kan vivir 

bien innebära olika för alla. Det beror på hur man ser det själv eftersom alla lever under olika 

livsförhållanden. Däremot kommer ens sexuella identitet enligt queerteorin och även Lagarde 

begränsa dina möjligheter av att ta del av vivir bien och som transkvinna lämnas du utanför. 

Det kan tolkas som att vivir bien är otydlig eftersom det kan betyda olika för alla. Enligt 

queerteorin är det samtidigt något positivt att vivir bien inte är något som fastställts för det ger 

människor en möjlighet att vara kritiska och ifrågasätta konceptet vivir bien utifrån sina 

individuella behov. Ur transkvinnornas situation kan det dock ses som något negativt att vivir 

bien inte är något tydligt eftersom de inte får ta del av en bostad, därför kan det uppfattas som 

att det finns ett behov av att fastställa begreppet för att få en positiv påverkan. Detta skulle 

dock kritiseras av queerteorin samtidigt som det bevisar komplexet av att fastställa allt i 

världen.  

Laura berättar att när den nuvarande presidenten Evo Morales kom till makten så skedde en 

reform i landet, från att vara en republik omvandlades Bolivia till en Plurinationell stat. Det 

var i samma skede som transmänniskorna tillsammans med andra homosexuella skapade en 

grupp för att yttra sina krav. Vid denna tidpunkt fanns det redan transpersoner i La Paz och 
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andra städer som arbetade med prostitution för att överhuvudtaget kunna överleva. Enligt 

Laura så är vivir bien ett fint filosofiskt koncept men hon ställer frågan är det verkligen att 

leva bra om du inte kan arbeta, inte studera eller ha rätt till sjukvård och dessutom vara 

exkluderad ifrån din egen familj…  

 

”Verkligheten för oss transkvinnor är annorlunda för vi lever inte bra, utöver det så måste vi 

utstå stigman ifrån samhället samt alla former av diskrimineringar för att man är en hora och 

arbetar som prostituerad ” 

 

Utifrån Lauras upplevelser sågs förändringen av landet som något positivt där hon och hennes 

trans-väninnor kunde uttrycka sina rättigheter. Lauras upplevelser har ändrats med tiden till 

något negativt när hon märker att transkvinnor fortfarande inte inkluderas i samhället 

eftersom dom inte kan arbeta eller accepteras socialt. Vivir bien kan därför tolkas utifrån 

Lauras upplevelse att införskaffandet av identitetslagen  är en liten del av vivir bien men 

utöver den påverkar inte vivir bien transkvinnor på annat sätt. Enligt queerteorin skulle 

transkvinnornas dåliga situation kunna förklaras genom att dom inte passar in på grund av det 

heteronormativa idealet om en man och en kvinna. Dom ses inte som ”vanliga” medborgare 

av samhället och har därför svårt att kräva sina rättigheter. När de ska söka jobb så nekas dom 

på grund av att samhället redan fått lära sig hur en ”riktig” kvinna ska se ut och därför får 

transkvinnor inte jobb eftersom deras kropp inte stämmer överens med deras utseende och 

därmed går de emot den performativa bilden om en kvinna. Detta är något som Lagarde 

kritiserar, samhällets svårighet att inte kunna separera kroppen från en persons utseende.  

 

Identitetslagen i relation till den tidigare diskrimineringslagen 

Jovana berättar att lagen möjliggör på ett enkelt och snabbt sätt att ändra kön i 

identitetshandlingar. Jovana berättar att det idag tar 15 dagar att göra ändringen förutsatt att 

man följer kraven, du måste vara 18 år, skicka in en ansökan, ha ett födelsebevis, korrekta 

personuppgifter, få ett psykologiskt intyg så man kan intyga att man är medveten om vad man 

ska göra, begära ett belastningsregister och intyga att man är singel. Jovana jämför hur det var 

förut med den gamla lagen då man via en domstol  kunde ändra sin identitet vilket kunde ta 

flera år minst två och upp till fyra år för att kunna ändra kön i identitetshandlingar. Vidare 

jämför Jovana hur den nya lagen som regeringen arbetat fram är mer utvecklad jämfört med 

den förra diskrimineringslagen samt att den nya identitetslagen har påverkat transkvinnor 

genom att de blivit mer accepterade rent juridisk.  
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Utifrån ett queerperspektiv skulle det faktum att transkvinnor fått sin juridiska identitet erkänd 

kunna kritiseras. Eftersom enligt queerteorin borde vem som helst bli accepterad för den man 

är, utan att behöva lagar som erkänner dig som en medborgare för att du överhuvudtaget ska 

inkluderas i samhället. Genom identitetslagen har man nu gett transkvinnor en plats i 

samhället och även fastställt vad en transkvinna är. Både queerteorin och Lagardes teori om 

sexualitet kritiserar behovet av att precisera begrepp eftersom det skapar ojämlikhet, förtryck 

och diskriminering. Det kan tolkas att processen för att ändra ens identitet är snabb och 

smidig men det krävs fortfarande ett godkännande för att bli accepterad, vilket går i linje med 

begreppet performativ när queerteorin beskriver nackdelen av att tilldela ett barns sexuella 

identitet redan från födseln. För hade man inte gjort det hade transkvinnor själva kunnat välja 

vad dom vill bli identifierade som. Istället för att förväntas att leva som en ”man” när dom 

inte vill.  Transkvinnornas acceptans efter lagen kan tolkas som att det nu legalt sätt fått en 

roll som en transkvinna i samhället.   

 

Carla berättar att den nya identitetslagen har varit något alldeles utmärkt som stiftats för 

transkvinnor i Bolivia. Nu kan dom äntligen gå till institutioner och banker med ett id-kort 

som har deras bild och korrekta kön, nu behöver dom inte längre bli utskrattade.  

 

Carla berättar också sin tid innan lagarna kom till då hon och andra vänner arbetade på gatan 

med prostitution. Att arbeta som prostituerad innebar mycket diskriminering speciellt ifrån 

polisen. Poliserna kom ofta och plockade in dom utan att ens ha någon anledning och tiden i 

fängelset kunna variera ibland var det 42 timmer och ibland 15 dagar, berättar Carla. 

Tillskillnad från då och nu i efterhand när lagen stiftats så kommer inte längre poliserna fram 

till dom eller frågar om id-kort och ifall någon polis skulle göra det så har dom rätt att först 

begära deras polisbricka så dom kan skriva ner viktig information ifall polisen skulle pressa 

dom på något sätt.  

 

Carla berättar att hon tror att regeringen har haft allt detta i åtanke när man stiftade lagen 

eftersom de inte behövt återvända till arbetet på gatan. När Carla förklarar att det börjar 

förändras med den nya identitetslagen eller att det är bättre så är det för att hon känner sig mer 

beskyddad och säker nu i jämförelse med den tidigare lagen. Carla berättar att nu kan ingen 

ifrågasätta henne och att tidigare så fortsatte man att exkludera dom även de tidigare 

regeringarna men att med den här regeringen är det annorlunda.  
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” Dom stödjer oss och vi stödjer dom” 

 

Det kan tolkas som att Carla efter lagen känner sig mer trygg och skyddad och som en del av 

samhället. Enligt queerteorin kan Carlas tolkning förstås som att hon fått en plats i samhället 

eftersom hon blivit inkluderad genom att få ett juridiskt skydd och därmed faller hon inte 

utanför samhällets sexuella identiteter.  

 

David berättar att den nya identitetslagen har inneburit ett fullvärdigt medborgarskap för 

transkvinnor, och att det i sin tur öppnar upp för att transkvinnor ska kunna åtnjuta andra slags 

rättigheter som de tidigare nekats på grund av sin könsidentitet. Tidigare uteslöts transkvinnor 

från utbildning, arbete och dessutom förhindrades transkvinnor från att resa eftersom dom inte 

hade sina identitetshandlingar. 

 

Davids uppfattning kan tolkas som att identitetslagen gjort att transkvinnor nu anses vara en 

del av samhället där deras sexuella identitet inte längre kan nekas. Detta går i linje med 

Lagardes teori om sexualitet eftersom man legalt sett accepterat deras sexualitet kommer de 

också kategoriseras in som transkvinnor inom kategorin kvinna och därmed har dom mer 

rättigheter nu än innan men ändå kommer dom inte ses eller behandlas som en kvinna.  

 

Laura börjar med att tydliggöra att både den nya identitetslagen och diskrimineringslagen inte 

är två lagar som staten bara stiftat,  det har varit en kamp av flera år som innefattat 

diskriminering. När man började ta upp identitetslagen så möttes dom av mycket motstånd 

från olika håll, både ifrån ministrar, ursprungsbefolkningen och religiösa evangelister, trots 

den tidigare lagen så sas det kränkande kommentarer som ”Jävla bög - jävlar” berättar hon.  

 

Laura berättar om en händelse som skedde innan identitetslagen stiftats, hon hade vunnit en 

tävling som staten utannonserat för att kunna arbeta med ett projekt på jordbruksverket. När 

Laura går dit så säger arbetsgivaren rakt ut att Laura måste klä sig enligt vad som står på 

hennes id-kort, Laura blir upprörd eftersom hon redan hade gjort en könskorregering och 

svara därför : 

 

”Vet du vad ministern! Enligt statens konstitution är det förbjudet att diskriminera en person 

på grund av personens sexuella identitet och ifall du inte tror på mig så har du lagen här ”    
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Laura berättar att ministern lätt henne vara kvar men att hon var tvungen att ta med två vittnen 

som kunde intyga hennes kompentens, de två inhemska cheferna som Laura frågade krävde 

att de skulle få 70% av hennes lön varje månad. Laura berättar att hon vägrade arbeta för att 

sedan vara tvungen att ge bort 70 % vilket ledde till att hon var tvungen att arbeta som 

prostituerad trots att hon redan var färdigutbildad.  

 

Enligt Laura fortsatte diskrimineringen på gatorna ifrån poliserna och grannarna som slängde 

ruttna ägg, kiss och gamla tomater på dom och utöver det så var de också tvungna till det 

hårda arbetet som prostituerad för att kunna överleva samtidigt som de var i en stor risk för att 

bli smittade av någon sjukdom som t.ex. HIV.   

 

Lauras erfarenheter som transkvinna har inneburit mycket diskriminering ifrån olika håll, det 

vi kan se i Lauras fall när hon sökte jobbet är att hennes id-kort inte stämde överens med hur 

hon såg ut vilket skapade problem redan från början trots att det fanns en lag mot 

diskriminering.  

Diskrimineringen Laura fick utstå från polisen och grannar kan ses ifrån queerperspektivet 

som en  konsekvens av att La Paz är ett heteronormativt samhälle där man inte kan förstå 

varför en person som har ett så kallat manligt könsorgan skulle vilja vara kvinna. Det här visar 

att samhället inte accepterade eller skyddade människor som gick mot normen eftersom 

Lauras id-kort inte stämde överens med hennes utseende hade hon inte samma rättigheter som 

en kvinna eller man, av den anledningen var inte diskrimineringslagen till stor hjälp för Laura.  

 

Identitetslagens påverkan på ett individuellt plan respektive samhällsnivå 

Jovana åsikt är att den nya lagen är klar men behöver omsättas i praktiken och utövas. 

 

”Enligt min åsikt är lagen redan färdigarbetad, det enda som måste göras är att omsätta den 

i praktiken för de olika grupperingar som finns här i Bolivia” 

 

Jovana berättar om hur den nya identitetslagen har underlättat för henne att få utöva sin 

identitet som kvinna rent juridiskt. Jovana berättar hur hon med hjälp av den nya lagen kan 

ändra sin status på kön i sina identitetshandlingar på ett smidigt sätt. Hon berättar vidare att 

tidigare, innan identitetslagen  så hördes det inte mycket om transsexuella i Bolivia trots att 

det fanns hölls det hemligt. Förändringen enligt Jovana är att transsexuella nu går ut och rör 
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sig på gatorna i staden och det ses som lite normalt. Hon menar att identitetslagen medfört en 

större frihet, liksom för andra transkvinnor som hon känner. Jovana berättar om hur både hon 

och andra haft sin identitet dold. Jovana informerade sin familj om den nya identitetslagen när 

den precis hade trätt i kraft. Kort därefter bestämde sig Jovana att själv berätta för sin familj 

om sin könsidentitet och valet att identifiera sig som den traditionella kvinnan cholita och 

blev accepterad. 

 

Jovana berättar att en del ställen inte diskriminerar transsexuella men att andra ställen 

fortfarande gör det. Trots detta tror Jovana att i den takten som Bolivia fortsätter att utveckla 

lagar och låta dem träda i kraft, så kommer synen på transsexuella att förändras och de 

kommer att ses som personer och inte främst som man eller kvinna. 

 

Identitetslagen utifrån Jovanas upplevelser är något positivt eftersom det nu talas mer om 

transkvinnor, detta kan förklaras genom att deras sexualitet anses mer okej utöver de 

samhällena lärt befolkningen om vad som är en man eller kvinna. I enlighet med queerteorin 

handlar det om att bryta ner de ideal som existerar kring könen och när man gör det kommer 

det vara mer accepterat med annorlunda identiteter, vilket vi märker när Jovana berättar att 

efter lagen så ses det lite mer normalt när de går ut på gatan. Jovana valde att berätta om sin 

ställning efter att lagen stiftats och berättar att hon blev accepterad, hon nämner också att 

diskriminering kvarstår kanske inte lika mycket som innan bara ifrån en del. Även om 

diskrimineringen inte är lika förekommande så kommer den alltid finnas kvar så länge man 

fortsätter att tilldela människor deras sexuella identitet enligt queerteorin och Lagarde.  

 

David berättar att identitetslagen inte bara har en slags betydelse för transkvinnor utan att 

lagen är betydelsefull för transkvinnor utifrån flera aspekter. Han menar att identitetslagen har 

en historisk, politisk och diskursiv betydelse men även att det handlar om rättigheter och 

social rättvisa. Däremot är David är kritisk mot de nya identitetslagen utifrån att han menar att 

alla olika lagar borde justeras istället för att en specifik lag ska tillföras för transpersoner. 

David menar vidare att lagen som verkligen borde justeras är lagen om att ingå i äktenskap 

och även arbetspolitiken är något som måste justeras. 

 

David berättar om hur transpersoner i Bolivia idag innehar höga samhällspositioner men, 

menar samtidigt att klass spelar roll för hur lagen påverkar transkvinnor. David menar att det 

finns en skillnad mellan hur lagen påverkar kvinnor som innehar höga samhällspositioner och 
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transkvinnor som jobbar på gatan. David menar att folk aktar sig för att diskriminera honom 

på grund av hans position men att det är annorlunda för andra transkvinnor och att det är 

viktigt att inte glömma klasskillnaderna och positionerna i samhället. David uttrycker hur 

viktigt det är att inte heller generalisera transkvinnor och att transkvinnor behöver en politisk 

uppbackning eftersom de har varit exkluderade från samhället genom uteslutning från 

arbetslivet och skolväsendet. 

 

David berättar vidare hur hans transkollegor redan sågs som kvinnor innan lagen och 

möjligheten att ändra kön i identitetshandlingar. 

 

”…mina transkollegor har ändrat i sina identitetshandlingar, men majoriteten av de var 

redan accepterade som kvinnor i sina hem och så” 

 

Här uppstår ett dilemma precis som queerteorin pratar om, att det överhuvudtaget existerar 

annorlunda sexuella identiteter skapar en osäkerhet och förvirring i samhällena. Även om man  

rent juridisk accepterat transkvinnor i Bolivia så får de ändå inte gifta sig eftersom man i 

grunden inte ser dom som kvinnor. Detta är något som queerteorin kritiserar eftersom 

samhället lärt  människor vad som är rätt och fel vilket enligt queerteorin är en fel bild av 

verkligheten för det begränsar människor ifrån att leva fria, det skapar förtryck och 

utanförskap och detta är vad som händer med transkvinnorna i La Paz.  David tar även upp en 

intern klassfråga när han berättar om transkvinnor som intagit en högre arbetsposition 

eftersom människor då aktar sig för att diskriminera dom, vilket queerteorin skulle koppla till 

makt och klass eftersom deras ställning i samhället har höjts blir dom mer accepterade och 

därmed anses dom vara ”bättre”, medans de transkvinnor som arbetar med prostitution 

fortfarande utsätts för diskriminering och inte har samma rättigheter.   

Att det inte ska stiftas särskilda lagar för transkvinnor är något som queerteorin och Lagardes 

teori om sexualitet instämmer, eftersom det inte skulle ändra på något utan man måste istället 

bryta ner den patriarkala strukturen som Lagarde talar om för att inte längre se individer som 

man eller kvinna eller identifiera någon utifrån ens utseende, vilket går i linje med 

queerteorins perspektiv om performativitet, att inte fastställa en individs sexualitet.    

Carla berättar att identitetslagen varit viktig i båda aspekterna i hennes liv och att stiftandet av 

lagen är något väldigt vackert för henne och andra transkvinnor. Carla förklarar att när de går 

till olika institutioner nu så behandlar personalen de som en transkvinna, dom accepterar och 
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hjälper dom. Carla tar upp  jobbfrågan och berättar att efter lagen så jobbar varken hon eller 

andra på gatan längre, utan de börjar få foten in i samhället sakta men säkert och det finns nu 

arbeten till dom och särskilda arbetsställen som vill att en transkvinna ska kunna arbeta och 

utvecklas mer. Hon berätta att många av hennes vänner även börjat flytta ifrån La Paz på 

grund av jobbförfrågningar.  

 

Carla berättar att det har skett en ändring men den är inte så jättepositiv som samhället 

framställer det i exempelvis nyheter, utan det går stegvist framåt och transkvinnor börjar få 

tillgång till andra arbeten.  Hade detta inte hänt och de hade fortsatt att vara som tidigare så 

hade de än idag blivit diskriminerade på banker, institutioner och sjukhus berättar Carla. Men 

hon lyfter också fram att det fortfarande är svårt för många transkvinnor att få ett vanligt jobb, 

rätt till hälsa eller utbildning och det är något som man måste fortsätta att arbeta med. 

 

Även om identitetslagen för Carla och vissa transkvinnor inneburit en positiv förändring så 

kan det samtidigt ses som motsägelsefullt eftersom de fortfarande behandlar henne som en 

transkvinna. Problematiken med jobb finns fortfarande för en del även om de stegvist börjar 

bli bättre. I från ett queerteoretiskt perspektiv är prostitution en konsekvens av att ha en 

diverse sexuell identitet som innebär ett liv utan rättigheter och att leva i förtryck på grund av 

att de bryter mot de normativa strukturerna. Problematiken med transkvinnor som arbetar med 

prostitution är att de faller ännu längre ner i samhällsklasserna eftersom enligt normen anses 

dom vara smutsiga och de kategoriseras inte heller som de normativa könen (man och 

kvinna). Hur de blir bemötta och behandlade på institutioner, banker eller sjukhus kommer 

alltid vara utifrån deras identitet som motsvarar en transkvinna för det är deras roll eftersom 

staten gett dom den rätten.  

Från Lauras synvinkel berättar hon att det enda dom egentligen lyckats med genom lagen är 

att bli juridiskt erkända som medborgare men mer än så är det egentligen inte. Laura menar att 

de har också andra behov precis som andra vanliga medborgare och ett av de viktigaste 

behoven som transkvinnor behöver är rätten till arbete, utbildning och rätten till sjukvård. 

Laura berättar att många transkvinnor som har arbetat eller arbetar med prostitution har 

dessvärre olika sjukdomar som HIV och dom får ingen hjälp när det går till sjukhus eftersom 

personalen på sjukhuset skickar iväg dom när dom ser att det är en transkvinna. En ytligare 

konsekvens som tillkommer är att dom inte har någon pension eller försäkringar och att varje 

dag behöva utstå stigman från samhället, ”aha du är hora”. 
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Laura berättar att dom inte vill ha en massa lagar för lagarna hjälper inte i verkligheten det ger 

ingen garanti att transkvinnornas ställning i samhället ska bli bättre eller för att dom ska få 

tillgång till arbete. Hon förklarar därför att dom behöver en affirmativ politik för 

arbetspolitiken så att det gynnar transkvinnor. Ett ytligare problem som påverkar 

transkvinnornas och Lauras vardagliga liv är deras identitet. Laura förklarar att hon har många 

identiteter, till exempel så har hon sin identitet som är bolivian, en professionell identitet, 

hennes inhemska rötter är också en del av hennes identitet samt hennes identitet som kvinna. 

Hon tydliggör att ifall de kvinnor som ansetts som kvinnor redan från födseln blir 

diskriminerade idag så måste transkvinnor kämpa dubbel så mycket eftersom samhället och 

familjen inte ser dig som kvinna. Laura berättar att allt hon eller andra transkvinnor gör är en 

kamp som pågår varje dag.  

 

Det som sker med transkvinnor i La Paz är ett typiskt exempel som queerteorin lägger fokus 

på, dom går emot normen och den heteronormativa ställningen som varje kvinna och man 

representerar i samhället. Även om Laura har flera identiteter kommer hon i första hand inte 

bli accepterad eftersom hon bryter mot den performativa handlingen eftersom hennes 

utseende inte stämmer överens med hennes kropp och det könet hon blev tilldelad vid födseln.  

Konsekvensen är att Laura blir diskriminerad på olika sätt i samhället men främst för att 

hennes identitet är något konstigt och stämmer inte överens med den performativa handlingen 

som föräldrarna uppfostrat henne på. En del transkvinnornas värde sjunker eftersom dom 

varken har ett jobb eller utbildning och blir identifierade som prostituerade och är därmed 

maktlösa inför polisen och samhället, vilket queerteorin tar upp. Men i Lauras fall med tiden 

så har en viktig sak ändrats och det är att hon inte längre arbetar med prostitution utan hon har 

intagit en bra arbetsposition. Detta gör nu att Laura har en högre ställning och makt i 

samhället, hon identifieras nu mera som en av de finare transkvinnorna i La Paz som 

dessutom har en profession och genom detta uppstår det klasskillnader inom varje sexualitet, 

därför generaliserar inte queerteorin. 
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Kapitel 4  

I detta kapitel diskuteras det ifall man uppfyllt studiens syfte genom att besvara 

frågeställningarna samt kunna dra slutsatser som har en koppling till studiens teorier genom 

en kritisk framhållningsätt. Studiens forskningsfrågor är: Vilken betydelse upplever 

transkvinnor att konceptet Vivir bien har i relation till deras liv? Hur uppfattar transkvinnor 

den nya identitetslagen i relation till den tidigare diskrimineringslagen?  Hur upplever 

transkvinnor att identitetslagen påverkat dom på ett individuellt plan respektive 

samhällsnivå? 

Diskussion och slutsatser   

Vilken betydelse upplever transkvinnor att konceptet Vivir bien har i relation till deras liv 

Genom det insamlade materialet i denna studie har jag lyckats få ett perspektiv om hur livet 

ser ut för vissa transkvinnor i La Paz. Jag vill återigen tydliggöra att de reflektioner samt 

slutsatser som görs i detta kapitel inte berör alla transkvinnor i Bolivia, av den anledningen är 

inte denna studie representativ för hela transbefolkningen i La Paz.  

Det filosofiska konceptet vivir bien används som ett politiskt verktyg ifrån regeringens sida i 

syfte att uppfylla det mål som den nationella utvecklingsplanen har. Några av de centrala 

punkterna är rätten till bra sjukvård, arbete och utbildning. Studien visar presidenten Morales 

tillvägagångsätt för att bygga upp ett mer jämställt samhälle genom att lagar har stiftats i syfte 

att leva upp till vivir bien. 

Lagens ambition skiljer sig från verkligheten för många, kanske inte för alla i det bolivianska 

samhället och av den orsaken så kommer jag endast utgå efter intervjupersonernas upplevelser 

och erfarenheter att leva som transkvinna i La Paz. Precis som queerteorin kritiserar behovet 

av att definiera och fastställa olika begrepp för att lära samhället vad allting betyder eller är 

rätt och fel så argumenterar David för att vivir bien inte är något man kan definiera, förutom 

att den nog söker efter människors lycka. Samtidigt skiljer sig varje människas lycka ifrån 

någon annans eftersom vi alla är olika därför är poängen att man inte ska generalisera 

begreppet eftersom det inte går att fastställa. Något vi däremot kan fastställa ifrån studiens 

empiri är att de flesta transkvinnorna i La Paz inte lever bra enligt sina egna mått, av den 

orsaken att många varken har arbete eller utbildning, de har inte heller någon bostad eller stöd 

ifrån sin familj och utöver det passar inte deras identitet in i samhället, vilket medför en rad 

olika påföljder som diskriminering, förtryck och utanförskap.   
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Samtidigt har respektive deltagare visat sitt stöd till presidenten Morales och hans regering för 

att vara den första regeringen som stiftat lagar i syfte att respektera transkvinnor som vilken 

annan kvinna. Detta kan uppfattas som att regeringen gjort sitt, vilket kanske inte 

framkommer direkt men deltagarna förklarar att det inte bara handlar om att stifta lagar 

eftersom lagar inte är någon garanti för hur det kommer att se ut i vardagen. Deltagarna 

förklarade att identitetsslagen var nödvändig för att juridiskt sätt kunna ha tillgång till ett id-

kort, bank osv. men detta är bara en grundläggande rättighet för att dom ska kunna leva, det 

innebär inte att dom framöver kommer leva bra i och med att problemen kvarstår, kanske inte 

för alla men för en del.  

Ifrån ett queerperspektiv och Lagardes feministiska perspektiv om sexualitet kan man utifrån 

deltagarnas berättelser se att de heteronormativa könen är viktiga i La Paz, eftersom 

transkvinnor sedan diktaturen levt i skräck och tystnad. Deras sexualitet fortsätter gå emot de 

normativa könen så även om det stiftats en lag har de redan fått sin plats tilldelad i samhället 

som en transkvinna, egentligen har de inte ens en plats i samhället eftersom de tvingats leva i 

utanförskap. 

Studien visar därmed att en människas sexuella identitet och hudfärg avgör om man som 

individ överhuvudtaget kommer kunna leva ett bra liv. Därefter beror det också på varje 

människas socioekonomiska förhållanden och ifall man har ett yrke osv. det är dock ingen 

garanti eftersom en transkvinna ständigt ifrågasätter samhällets definition av man och kvinna.  

Denna studie visar därmed att konceptet vivir bien haft en grundläggande påverkan i 

transkvinnornas liv genom stiftandet av identitetslagen eftersom transkvinnor nu kan ha ett id-

kort med sitt korrekta kön. För övrigt har vivir bien inte haft någon större påverkan för 

transkvinnornas situation, självklart är det något som de önskar. Det är viktigt att klargöra att 

problemet inte ligger hos en specifik aktör, de själva vill inte ha nya lagar utan de vill ha en 

mer affirmativ politik som inkluderar även dom. Samtidigt är det regeringens ansvar att 

försöka ändra den heteronormativa strukturen som är uppbyggd. Jag förstår att det inte lägger 

skulden på regeringen eftersom de visat sitt stöd, vilket också visar en del av deras partiskhet, 

men om inte förändringen kommer ifrån regeringens sida för att arbeta fram en bättre politik 

så är chansen inte stor att samhället kommer ändra mentalitet vilket deras berättelse tydligt 

visar när de berättar om deras utanförskap med tidigare regeringar. 
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Hur uppfattar transkvinnor den nya identitetslagen i relation till den tidigare 

diskrimineringslagen   

För att bättre förstå identitetslagens innebörd i verkligheten efter intervjupersonernas 

uppfattningar så jämförs den med diskrimineringslagen som stiftades för 7 år sedan. 

Materialet ifrån intervjuerna visar enligt Laura, Jovana, Carla och David att identitetslagen är 

en historisk seger som behövdes för att skydda och stärka deras identiteter. Ifrån den 

synvinkeln har lagen lyckats uppnå sitt mål rent juridisk och på så vis är identitetslagen bättre 

arbetad än diskrimineringslagen eftersom transkvinnor fortsattes utsättas för diskriminering. 

Carla berättar att hon inte längre blir utskrattad på institutioner och banker och med lagen så 

behandlar de henne som en transkvinna nu, vilket egentligen visar att samhället fortfarande 

kategoriserar dom som en transkvinna och inte en ”vanlig kvinna”. Inom queerteorin pratar 

man om olika nivåer av diskriminering en människa kan utsättas för utifrån ens identitet, av 

den anledningen skulle jag inte säga att diskrimineringen är helt borta utan istället har nivån 

av diskriminering sjunkit, för Carla säger det själv ”jag blir behandlad som en transkvinna”, 

vilket visar att de inte behandlas likadant som den normativa kvinnan.  

Jovana som tidigare nämnt har en till identitet som utsätter henne och andra för en hög nivå av 

diskriminering, Förutom att hon är en transkvinna identifieras hon med 

ursprungsbefolkningen och därmed identifierar hon sig som en cholita. Hennes uppfattning 

om diskrimineringslagen är positiv, hon förklarar att efter den nya konstitutionen i samband 

med vivir bien accepterades ursprungsbefolkningen i staden och man ser det som något 

normalt. I det här fallet kan det mycket väl instämma och kanske vara en avgörande faktor till 

varför hon inte känt sig diskriminerad som transkvinna, samtidigt blir hon diskriminerad på 

vissa ställen. Detta är något som kopplas samman till klass eftersom hennes ställning i 

samhället sjunker först för att hon är en transkvinna och sen för att hon också är en cholita, 

samhället kommer därför ha svårare att acceptera henne, för först måste de acceptera henne 

som transkvinna och sedan som cholita, medan en vit transkvinna endast behöver bli 

accepterad för en sak.  

Det går att förstå vikten av identitetslagen för att kunna ge transkvinnor den mest 

grundläggande rättigheten som intervjupersonerna utrycker det. Men att identitetslagen är 

bättre arbetad än diskrimineringslagen beror nog på hur man ser på det. I första hand så är det 

två olika lagar med två olika syften, och ingen av dessa lagar garanterar ett arbete, bostad, 

sjukvård eller utbildning. I andra hand enligt intervjupersonerna utsätts transkvinnor för 

diskriminering på grund av att de tvingas arbete som prostituerade vilket innebär att förtrycket 



35 
 

ifrån samhället kommer fortsätta för de flesta transkvinnor som inte har en utbildning. Utifrån 

studiens intervjupersoner så kan man se att identitetslagen uppfattas som något positivt för 

den har lyckats förändra deras situation, däremot ifrågasätts lagen för att man accepterar 

endast transkvinnor rent juridisk och inte i andra instanser inom exempelvis arbetspolitiken 

eller bostadspolitiken, således går det inte att fastställa att de positiva upplevelserna som 

intervjupersonerna har stämmer överens med transkvinnor som än idag arbetar med 

prostitution. Den största skillnaden mellan de två lagarna är därför att man nu erkänt 

transkvinnor rent juridisk men utan några garantier mer än att dom har rätt till ett id-kort som 

stämmer överens med deras nuvarande identitet. 

Hur upplever transkvinnor att identitetslagen påverkat dom på ett individuellt plan respektive 

samhällsnivå 

Hur transkvinnor upplever identitetslagens påverkan på ett individuellt plan respektive 

samhällsnivå är inget man utifrån intervjuerna kan dra en generell slutsats av. Men utifrån 

Carla, Laura, Jovana och David så har identitetslagen haft en jättepositiv påverkan när det 

gäller att bli accepterade och erkända som medborgare fullt ut rent juridisk. Diskrimineringen 

ifrån polisen har minskat drastiskt och i dagsläget kan ingen polis ta med dom till 

polisstationen utan en vettig anledning, samtidigt som poliserna är skyldiga att visa sin 

polisbricka och säga sina personuppgifter för att transkvinnor ska kunna anmäla ifall dom blir 

behandlade dåligt. Något mer positivt som identitetslagen medfört är det som Jovana 

berättade, att idag så börjar man höra mer om transsexuella människor samt att flera 

människor med en transsexuell identitet vågar gå ut och att det är mer normalt nu att se 

transkvinnor ute. Ett upprepande tema som dyker upp är att många transkvinnor tvingas leva 

ett tufft liv på grund av deras identitet. Laura är glad att man lyckats att få igenom lagen men 

någon större skillnad är det inte, eftersom de flesta kvinnorna fortfarande lever under dåliga 

förhållanden. 

Något intressant när dom nämner att de rent juridisk blir accepterade som medborgare men att 

den har ingen större påverkan för många andra transkvinnor och att man måste arbeta med de 

i praktiken, visar att deras sexuella position inte kommer ändras och lika så de åsikter man har 

kring en man och kvinna. Enligt ett queerperspektiv blir de inte accepterade för deras identitet 

eftersom man fortfarande använder begreppet transkvinna samt att de inte ses som kvinnor 

vilket är en konsekvens av den heteronormativa struktur som samhället redan är uppbyggt på.  

Hade man velat acceptera de som kvinnor hade det inte behövts stifta särskilda lagar för att 

transkvinnor ska kunna ta del av andra rättigheter som vilken kvinna och man kan. I deras fall 
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så tillhör Carla, Laura och Jovana de bättre transkvinnorna i jämförelse med de som arbetar 

med prostitution men vad händer om de går till sjukhuset där personalen inte hjälper 

transkvinnor eftersom man redan utgår ifrån deras utseende att de har Hiv, det spelar inge roll 

längre om du har arbete eller utbildat dig. Tid och plats är två faktorer som är avgörande för 

hur transkvinnor kommer bli bemötta, ett exempel, Laura var tidigare prostituerad och 

tvungen att utstå diskriminering men nu arbetar hon inte längre med det vilket gör henne lite 

bättre men om hon går till sjukhuset så kommer det inte spela någon roll eftersom man redan 

generaliserat att alla transkvinnor har någon sjukdom.  

Identitetslagen har en betydelse för transkvinnornas liv men det är också en mäng andra 

faktorer som avgör ifall det leder till något positivt eller negativt, det har att göra med vad 

queer och Lagarde tar upp när de pratar om klass ifall personen är rik, fattig, vit, svart osv. allt 

detta påverkar transkvinnor på ett individuellt plan respektive samhällsnivå.  

Slutsats   

Sammanfattningsvis har vivir bien som en regeringsplan möjliggjort att lagen tagits upp och 

såsmåningom antagits. Det är dock identitetslagen som erkänt transkvinnor juridiskt och 

därmed har lagen en positiv betydelse för transkvinnor, främst för att deras id-kort stämmer 

överens med deras identitet och därmed kan inte institutioner, banker eller polisen ifrågasätta 

dom. Lagen har också haft en positiv påverkan när det gäller intervjupersonernas situation 

eftersom dom arbetar eller studerar. Utifrån deltagarnas berättelser har vivir bien som en 

regeringsplan för alla medborgares välmående inte haft någon större påverkan för att förbättra 

transkvinnornas livsförhållanden när det gäller rätten till bostad och för många andra 

transkvinnor även tillgång till arbete. Konceptet har sina brister dels på grund av att det är 

oklart vad som menas med att leva väl, som enligt queerteorin skulle ses som något positivt 

eftersom det tillåter människor att tänka fritt och kräva sina behov för att leva väl, samtidigt 

som transkvinnor inte känner sig inkluderade. Därmed kan man dra slutsatsen att 

identitetslagen är en grundläggande rättighet för att leva väl och upplevs därför som något 

positivt för transkvinnor.  

Resultatet visar att identitetslagen uppfattas mycket mer positivt än diskrimineringslagen på 

grund av att man accepterat transkvinnornas könskorrigering. Deltagarna nämner ett flertal 

exempel om hur diskrimineringen minskat ifrån polisen och samhället eftersom dom nu 

behandlas som transkvinnor. Något jag är kritisk till är det faktum att dom fortfarande 

behandlas som transkvinnor. Även om dom inte ser det som något negativt är det enligt mig 
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en form av diskriminering eftersom så länge man fortsätter att benämna en person som gjort 

en könskorrigering som något annat accepterar man inte personens nya identitet, vilket går i 

linje med queerteorin om hur samhället fastställt könen om man och kvinna. Det visar också 

hur svårt människor har att skilja kroppen ifrån utseendet som Lagarde talar om, enligt mig 

har diskrimineringen sjunkit i jämförelse med innan. Det går dock att dra slutsatsen att den 

nya identitetslagen uppfattas mycket mer positivt än den tidigare diskrimineringslagen 

eftersom man accepterar att dom är transkvinnor.   

Identitetslagen har påverkat transkvinnorna både i deras privata och offentliga liv. Enligt 

intervjupersonerna har deras situation förbättrats eftersom de idag har arbeten och studerar. 

Deltagarna anser att det behövs arbetas in mer i praktiken om att det existerar diverse sexuella 

identiteter för att få bort all diskriminering, förtryck och exkludering som fortfarande 

förekommer i samhället. Resultatet visar att identitetslagen haft en positiv betydelse för 

respektive deltagare eftersom det nu kan identifiera sig med sitt id-kort utan att ifrågasättas. 

Det skulle vara intressant att vidare forska om hur den interna diskrimineringen är inom 

transbefolkningen och hur transkvinnornas situation skiljer sig åt i olika städer i Bolivia.. 
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Intervjuguide på svenska 
 

Namn: 

Ålder: Generella frågor som ställs till alla intervjupersoner  

Yrke: 

Civiltillstånd: 

 

Hjälp frågor: Hur menar du, kan du förklara, på vilket sätt, vill du berätta lite mer, om 

jag har förstått dig rätt…. (återberättar)…?  

 

Intervjupersonens bakgrund 
(För att lära känna och förstå respektive deltagares ställning till ämnet ) 

- Uppväxt  

- Svårigheter  

- Stöd ( vilka/hur) 

Identitetslagens betydelse i relation till konceptet Vivir bien 
(För att se vilken slags påverkan och betydelse vivir bien har)  

 

- Hur väl känner du till identitetslagen? 

- Vad tycker du om den nya identitetslagen? 

- På vilket sätt anser du att den nya identitetslagen skiljer sig från vivir bien? 

- Vilka likheter kan du se mellan den nya identitetslagen och vivir bien? 

(Finns det någon koppling? 

- - Upplever du att regeringens politik har påverkat situationen för transkvinnor på 

något sätt?   

 

-  Hur mycket vet du om vivir bien?  

-     Vad är din uppfattning om vivir bien?  

       (Positivt, negativt, hur och varför?) 

-     Upplever du att vivir bien har påverkat situationen för transkvinnor i Bolivia?  

-     Upplever du att vivir bien har haft någon påverkan på transpersoners vardagliga liv? 

       (Positivt, negativt, hur och varför?) 
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-    Anser du att regeringens koncept vivir bien inkluderar minoritetsgrupper tillräckligt?             

(Ja/nej förklara varför)  

  

Transkvinnornas uppfattning om den nya identitetslagen i relation till den tidigare 

diskrimineringslagen.  
(För att se deras uppfattning om respektive lag) 

- Vad anser du om den Bolivianska utvecklingen av rättighetslagar? 

- Hur väl känner du till den gamla diskrimineringslagen? 

- Vilken uppfattning har du om den gamla diskrimineringslagen? 

- På vilket sätt upplever du att den har påverkat situationen för transkvinnor i Bolivia? 

- Upplever du att den hade någon påverkan på trans mäns vardagliga liv i Bolivia? 

- Vilka skillnader upplever du mellan den nya identitetslagen och de gamla 

diskrimineringslagarna? (Positivt, negativt, bättre, samma) 

 

Identitetslagens påverkan för trans män, på individuellt plan respektive samhällsnivå. 
 (För att ta del av transkvinnor upplevelser av lagen) 

- Hur upplever du att nya identitetslagen har påverkat det Bolivianska samhället? 

- Upplever du att den nya identitetslagen påverkar transkvinnornas vardagliga liv 

direkt?  

- Upplever du att den nya identitetslagen påverkar transkvinnornas vardagliga liv 

indirekt? 

- Har du, eller någon du känner någon gång använt dig av lagar som ska skydda 

transkvinnor? 

- Hur accepterad känner du att din identitet som transperson är av identitetslagen? 

- Enligt dig vad saknas i de Bolivianska lagstiftningarna när det handlar om rättigheter 

för specifikt hbtq människor, och specifikt transkvinnor ? 

- Hur delaktig anser du att transkvinnor/transpersoner och organisationer som arbetar 

med hbtq frågor får vara i utformningen av skyddslagar och acceptansen för 

transkvinnor? 

- Hur ser du på framtiden för transkvinnor i Bolivia? 

- Tror du Bolivias ekonomi på något sätt påverkat situationen för transkvinnor? Eller 

finns det andra faktorer som påverkat mer?  

(Om nej, finns det något annat som påverkat situationen för transkvinnor? Om ja, på 

vilket sätt?) 
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- Är det något annat du skulle vilja tillägga som kan vara viktigt att lyfta upp? 

 

Intervjuguide på spanska 

Nombre: 

Edad: Preguntas generals para todos las participantes 

Professión                                    

Ocupación:  

Preguntas de asistencia:  Cómo te refieres?, Puedes explicar?, En qué manera?, 

quieres/puedes contar un poco más?, Si te entendi correcto….. (recuentas la pregunta por 

seguridad)…?.  

Antecedente histórico de la persona 

(Para poder entender la actitud y la perspectiva de la persona entrevistada) 

- Infancia  

- dificultades  

- Apoyo (De quien/quienes?) 

 

La significación de la ley de identidad de género en relación al concepto de Vivir Bien 

(El objetivo es ver que tipo de impacto y significado tiene el concepto de Vivir bien) 

- Qué conoces sobre la ley de identidad de género? 

- Qué opinas sobre la nueva ley de identidad de género? 

- En qué manera de parece que la ley de identidad de género se distingue del concepto 

vivir bien? 

- Qué elementos similares puedes ver entre la ley de género y vivir bien? 

(Hay alguna conexión?) 

- Considera/siente usted que la política del gobierno ha afectado la situación de las 

mujeres transgénero en alguna manera?  

 

- Cuánto conoce sobre el concepto de Vivir bien? 

- Cual es la opinión de usted sobre Vivir bien? 

(Positivo, Negativo, Cómo y Porqué?) 
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- Usted considera que Vivir Bien ha tenido un impacto en la situación de las mujeres 

transgénero?  

(Si/No, Negativo/Positivo  = Motivar) 

- Usted considera que Vivir Bien ha tenido alguna impactó en la vida diaria de las 

personas transgénero? 

(Negativo/Positivo, Cómo, Porqué?) 

- Usted considera que el concepto del gobierno de Vivir Bien es suficiente para incluir 

grupos minoritarias en la sociedad?  

(Si/No, Explica porque?) 

 

La percepción de las mujeres transgénero sobre la nueva ley de identidad de género en 

relación con la ley de discriminación  

(Para poder ver si hay alguna conexión entre ambos leyes y si piensan que la nueva ley puede 

ser mas útil en el desarrollo de sus derechos)   

- Qué opina usted sobre el desarrollo de las leyes de derecho en Bolivia? 

- Qué tan bien conoce la ley anterior de discriminación?  

- Qué percepción tiene usted sobre la ley antigua de discriminación?  

- En qué manera considera usted que la ley (de discriminación) ha afectado la situación 

de las mujeres transgénero en Bolivia? 

- Usted siente que la ley tuvo algún impacto en la vida diaria de las mujeres transgénero 

en Bolivia? 

- Que diferencias siente entre la nueva ley de identidad de género y la ley antigua de 

discriminación? 

(Positivo/Negativo, Mejor, Lo mismo) 

 

El impacto de la ley de identidad de género para mujeres transgénero en nivel individual y en 

nivel de la sociedad 

(Para tomar parte de las experiencias/opiniones de mujeres trans sobre la ley)  

 

- Cómo considera que la nueva ley de identidad de género ha afectado a la sociedad 

boliviana?  
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- Usted considera que la nueva ley tiene algún significado directo en la vida diaria de las 

personas transgénero/ mujeres trans? 

(Si/No, Porque?) 

- Usted considera que la nueva ley tiene algún impacto indirecto en la vida diaria de las 

personas transgénero/mujeres trans? 

- Alguna vez usted o alguna persona que conozca ha utilizado leyes que protegen a 

personas transgénero?  

(Como por ejemplo la ley discriminación) 

- Cómo de aceptado siente usted que su identidad como transgénero es por parte de la 

ley de identidad de género?  

- Según usted qué le parece que falta en las legalizaciones bolivianas cuando se trata 

sobre el tema de derechos, en especial para personas LGBT y mujeres transgénero? 

- Según usted qué tan involucrado son las personas transgénero/mujeres trans  y 

organizaciones que trabajan con preguntas LGBT en el diseño de las leyes de 

protecciòn y aceptación para las personas transgénero/mujeres trans? 

- Cómo ves el futuro de Bolivia para las mujeres trans/ personas transgénero?  

- Usted cree que la economía de Bolivia en alguna manera ha afectado a la situación de 

las mujeres trans/transgénero? O hay otros factores que han tenido más efecto?  

(No, Hay otra cosa que ha tenido impacto en la situación de las mujeres 

trans/transgénero?, Si, en qué manera?) 

 

- Hay algo más que le gustaría añadir que puede ser importante para elevar? 
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Bilaga 1 - svenska  

Jovana Lizeth Gonza, singel. 

Okej, mitt riktiga namn är egentligen San Juan Marcelino Gonza. Jag är boliviansk 

medborgare och föddes här i staden, men på grund av mina föräldrar flyttade vi till gränsen 

vid Peru och där bodde jag fram till mina 15 år. När jag var 15 år så flyttade jag tillbaka in till 

staden, och nu är det 4 år som jag är här. Det var från 13 års ålder som jag började ändra lite 

från det maskulina könet till det feminina, jag började klä mig mer och mer feminint. Av den 

anledningen bestämde jag mig under slutet av 2016 för att ändra kön och identitet. Just nu 

befinner jag mig under processen för könsbyte och jag tror att jag kommer lyckas.  .  

Innan den nya identitetslagen stiftades så tog det ungefär 2 – 4 år med domstolen att ändra sin 

identitet. Det var svårare, men nu med lagen 807 så är det mycket lättare och dom kräver 

endast 8 dokument (Jovana visar mig de 8 kraven i pappersformat) från Sereci och efter 15 

dagar så får du din nya identitet med det kön du valt. Alla krav är lätta och vissa dokument är 

gratis och andra kostar och alla är snälla och jag har inte utsatts för någon typ av 

diskriminering där jag varit.  

Från mitt perspektiv så är processen för lagarna korrekta för annars om det skulle vara för lätt 

så skulle vem som helst  kunna larva sig med lagen och byta identitet och sen efter nått år 

ångra sig för man inte är nöjd. Därför är kraven som man begär perfekta.  

Med den Plurinationella staten så har det ändrats lite mer, vi som bodde i provinser blev 

tidigare exkluderade här i staden och de inhemska kvinnorna (cholitas) blev lite 

diskriminerade det var inte lätt att komma in till staden. Men när Bolivia ändrades så blev 

inhemska kvinnor mer accepterade och idag kan man se de på gatorna i staden, det är med 

accepterat, vi har rätt till allt och de behandlar oss väl. Ja 

I min familj har de varit lite mer förstående för dom accepterar mig för den jag är och har inte 

diskriminerat mig. Från den dag som jag berätta till dom att jag ville genomföra könsbyte så 

har dom accepterat mig, men i andra fall som mina vänners så sa dom till mig att vi är idag 

lever i ett macho samhälle där killen dominerar i huset osv. Men jag håller inte med för jag 

tror att vi alla har samma känslor, vi gråter och äter, jag tycker det borde bli mer accepterat 

dag för dag.  

Från min synvinkel så är lagen välarbetad, det ända är att man måste implementera in den i 

praktiken bland befolkningen som vi har här i La Paz. 
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Ja, för innan så hörde man inte om transsexuella här i Bolivia, självklart fanns det men det var 

mer i smyg men i dagsläget så ser man det mer och mer och de går ut på gatorna här i staden, 

man ser det som lite mer normalt. 

De här med Vivir bien som vi har i staten är tillför alla i Bolivia inte bara för killar, utan också 

för lesbiska och transsexuella, den är tillför alla. Ja. 

Angående lagarna... så är vi i dagsläget mer accepterade från byarna, staden el Alto och vi 

som bor längre bort. Lagarna inkluderar jämställdhet, yttrandefrihet och allt det där, det enda 

som fattas är att implementera det i praktiken för oss människor som lever dag för dag.  

I institutionen som jag just nu går i, accepterar dom mig för den jag är och det är mer öppet. 

Jag har min maskulina identitet där jag studerar men går klädd som tjej och dom accepterar 

det och är mer öppna. 

Den delen var lite svårare, som tidigare nämnt var det svårt att komma in till staden för oss 

som bodde i byar längre bort osv. Jag tror inte att lagen var så välarbetad när Bolivia var en 

Republik men när man ändrande till en Plurinationell stat så blev vi mer accepterade och 

regeringen har arbetat mer med den lagen (045). 

Jag tror att bägge lagar, lagen mot diskriminering och könsidentitet har samma perspektiv, att 

inte diskriminera andra och acceptera alla som dom är och inte misshandla någon för att man 

är kvinna eller transsexuell. Den nya identitetslagen grundas nästan likadant, att man inte ska 

diskriminera transsexuella eller transvestiter. 

För tillfället känner jag ingen, däremot har jag har förstått att de har kämpat mycket för att 

skydda sig med lagen, om jag inte misstar mig tror jag att det publicerade något på internet.  

Ja för min del så accepterar majoriteten men som i alla ställen så finns det alltid några stycken 

som säger emot “nej nej det här går inte”, men i de allra flesta ställen så accepterar dom det, 

det är positivt.  

Ja, Jag är säker för när lagen inte fanns förut så gömde man sig och deras familjer visste inte. 

Men efter att lagen godkändes så är jag mer fri och det var då som min familj fick reda på de 

och dom accepterade det. Det har varit en direkt positiv påverkan tror jag, eftersom mina 

föräldrar redan visste… jag själv informerade dom att den här lagen stiftats och så sa jag att 

jag ville bli en av dom, och detta är inget jag bestämde då utan det var något jag bestämt 

sedan långt tillbaka. Ja man känner sig med accepterad av lagen. 
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Att vara transsexuell eller transvestit, de dom inte accepterar är arbetsdelen, jag tror det 

behövs en lag som accepterar det som normalt för att på så sätt kunna jobba och ta del av de 

normala jobben.  

Ja, här i staden men inte på alla ställen men det är klart vissa förstår och tar emot normalt, 

men på andra ställen säger de nej. 

Till exempel när det gäller arbetet, allt som tillhör staten, kontor och institutioner där enligt 

mig så tror jag man accepterar en transperson eller transvestit. Dom enda platserna när vi 

söker ett eget jobb så begär dom mycket utvärdering och säger nej. Allt som inte har en 

koppling med staten eller någon kommun accepterar inte. 

Ja vi är inkluderade, som på alla ställen så har vi en representant, om jag inte har fel så arbetar 

två stycken på la Defensoría (Ombudsmannen). Dom två går på alla möten för att godkänna 

lagar, finns där. Ja 

I den takten vi går nu med godkännandet av lagar så tror jag att om 5 år kommer man se på 

transsexuella mer normalt, precis som när vi ser en kille, en människa eller en kvinna som är 

en annan människa. Som jag tidigare nämnde tror jag att vi behöver en lag för arbetsdelen för 

att acceptera oss för hur vi är som till exempel, transsexuella, transvestiter och lesbiska. När 

vi är på vissa ställen så blir vi fortfarande diskriminerade inte 100 %, låt oss säga en  20%  av 

olika platser så blir vi fortfarande diskriminerade och man accepterar inte, den biten måste 

man jobba mer på för att kunna acceptera varandra. 

Ja det har haft en påverkan, eftersom ekonomin växt så har produkterna ökat och med den 

processen vi haft har det också påverkat stiftandet av identitetslagen. Ja det har påverkat 

mycket. 

Jag tror att vi alla i Bolivia är människor och därför bör vi acceptera varandra, vi alla andas 

samma luft och har samma känslor vare sig vi är transsexuella eller transvestiter. Det jag har 

att säga till samhället är att de ska acceptera oss för de vi är och till alla mina 

transsexuella/transvestit kompanjoner vi har en lag som skyddar oss och som stiftats ni borde 

öppna er inför era familjer, i era liv och inte vara rädda för att gå ut på gatan. Genom det 

kommer vi också lära samhället att acceptera oss för dom vi är och inte fortsätta gömma oss 

för det kommer inte hjälpa. Familjetemat är en viktig del, för att det första du är rädd för när 

du byter eller klär dig i det motsatta könet är din familj men när din familj accepterar dig har 
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du mer stryka att gå ut till gatorna, för om ens familj accepterar dig varför kan inte samhället 

acceptera.  

Att min familj ska ha försvarat mig har inte hänt fram tills idag men dom har alltid stöttat mig. 

Som jag tidigare nämnde föddes jag här i staden men växte upp i gränsen vid Peru i en 

provins som heter Camacho. Av den anledningen så identifierar jag mig som en av 

ursprungsbefolkningen och när jag bytte från det maskulina könet till kvinna så bytte jag 

därför till den traditionella kvinnan, cholita. Här i staden är det mer accepterat i jämförelse 

med el Alto, där måste man arbeta lite mer med samhället.  När en transperson är i el Alto så 

chockeras de och observerar dig mer men att jag ska ha fått förolämpningar har inte skett när 

jag varit där, men här inne i staden är det mer normalt. Jag tror att dom är mer stängda där det 

har inget med traditionen att göra.  

Bilaga 1 – Spanska 

Soltera, Jovana Lizeth Gonza.  

Bueno mi nombre es en realidad San Juan Marcelino Gonza y tengo 21 años de edad, lo cual 

soy ciudadano boliviano, naci aca en la ciudad. Pero por el tema de mis familiares me fui a 

vivir a la frontera del Perú, por cual yo radique allí hasta mis 15 años, en los 15 años volví a 

entrar a la ciudad, y son como 4 años que están restando que estoy por aquí. Desde mis 13 

años, fuí un poco cambiando lo que es sexo masculino hacia femenino, me fui vistiendo poco 

a poco y todo eso. En el 2016  comienzo de febrero más o menos, decidí a vestirme en sexo 

de rostro femenino, lo cual a lo último de finales de 2016 decidí a cambiar de género, a lo que 

es a la identidad y el sexo también, lo cual estoy ahorita en ese trámite, yo creo que lo voy a 

lograr.  

La nueva ley de identidad de género, antiguamente antes que se ha promulgado esta ley en el 

cambio de identidad de género se tardaba como 2 años, 4 años con los juicios, era un poco 

más difícil. Ahora por esta ley 807, es un poco más fácil, adquiere unos 8 requisitos que te 

piden del Sereci, y en los 15 días te entregan lo que es tu identidad con el sexo puesto que has 

elegido. (algunos de los certificados tiene costo y algunos que son gratuitos). Todos están 

fácil y me tratan con respeto, en ninguna de las partes e recibido discriminación.  

En mi punto de vista, el proceso de cambio de las leyes, está perfectamente correcto, porque si 

sería muy fácil cualquier persona se jugaría con la ley, y iria a  cambiar y luego  después de 

un año, digamos diría “ no me gusta” y se quiere cambiar. Los requisitos que están pidiendo 

esta perfectamente bien.  
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Con el estado Plurinacional de Bolivia ha cambiado un poco más, los que vivíamos en la 

provincia un poco éramos rechazados aquí en la ciudad antiguamente, las señoras de pollera 

eran un poco discriminadas, no era fácil entrar a la ciudad. Lo cual en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, cuando se ha cambiado, son un poco más aceptables hoy en día las señoras de 

pollera y se puede ver acá en la calle de la ciudad, es más aceptable y tenemos derecho a todo 

y nos atienden como a todos. Si.  

En mí familia ha sido un poco más entendible, porque me aceptan tal como soy, no me han 

discriminado, y han aceptado desde el día que ellos se han enterado que si quería cambiar la 

identidad, pero si me han aceptado. En otros oportunidades de otras amigas me dijeron que... 

seguimos hoy en día acá en el tiempo del machismo, que el varón tiene que ser la cabeza del 

hogar todo eso, pero yo creo que no, todos tenemos los mismos sentimientos, lloramos, 

comemos, creo que debería de aceptarse de día a día más.  

En mi punto de vista la ley ya está trabajado, lo único que hay que poner es la práctica en el 

conglomerado de personas que tenemos acá en Bolivia.   

Si, porque antes casi no se escuchaba de transgénero aca en Bolivia, claro que había pero lo 

que pasa es que era un poco más oculto, pero actualmente ya está surgiendo poco a poco con 

el tiempo ya salen a las calles y aca en la ciudad ya se ve un poco normal.  

Eso de vivir bien, que tenemos en el Estado Plurinacional de Bolivia son para todas las 

personas, no son solo para hombres, también son para lesbianas y transgéneros para todos, si.  

De las leyes… ya estamos aceptados actualmente todos de pueblos, ciudad Alto, que vivimos 

en los pueblos alejados, en la ley ya está la igualdad de género, expresión de libertad y todo 

eso, lo único que nos falta es la práctica en las personas que vivimos día a día. 

En la institución que actualmente yo estoy yendo, me aceptan tal como soy y es más abierto, 

estoy con la identidad de sexo masculino, donde estoy yendo a estudiar pero estoy yendo 

vestido de mujer y me aceptan tal como soy y es más abierto.  

En esa parte, antes era un poco más difícil como digo entrar a la ciudad para las personas que 

vivíamos en los pueblos alejados y todo eso, creo que la ley en esa parte no estaba bien 

desarrollada, cuando era la república de Bolivia. Cuando ha cambiado al Estado Plurinacional 

de Bolivia somos un poco más aceptados y el gobierno ha trabajado más con esa ley. (Hon 

menar lag 045. ) 
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En la ley de discriminación y de identidad de género, yo creo que tienen el mismo punto de 

vista, no discriminar a los demás, aceptar tal como son, no maltratar por más que sea mujer o 

transgénero. La nueva ley de identidad de género se basa casi en lo mismo, de no discriminar 

a los que son transgénero o travesti. 

Por el momento no conozco, pero si han luchado bastante a lo que tengo entendido para 

protegerse con esa ley, y si no me equivoco en internet si se ha subido que si se ha podido.  

Si en mi en esa parte, casi la mayoría de las personas aceptaban, y como siempre en todos los 

lugare yo creo que sucede que hay unos cuantos que dicen “no no puede ser”, pero si en 

mayor parte lo aceptan. (positivo - bekräftat). 

sí, estoy seguro que sí, porque más antes cuando no vía esta ley, casi lo ocultaban, no sabían 

sus familiares, después que se ha aprobado esta ley ya estoy en más libertad y es cuando se 

han enterado mis familiares también, si lo han aceptado. (Positivo directamente) Directamente 

yo creo porque mis papas cuando ya sabían que…. yo mismo les informe a ellos que ha 

aprobado esa ley y unas semanas después yo les informe que quería hacer uno de ellos, no 

decidí en ese momento, yo ya estaba decidida más antes. (Si se siente aceptada por la ley) 

Siendo transgénero o travestis, lo que no nos aceptan es en la parte del trabajo, yo creo que 

debe estar en la ley donde se acepte normalmente, para poder trabajar y acceder al trabajo 

normal.  

 

Sí, pero aquí en la ciudad, no en todo los lugares pero claro algunos lo entienden y reciben 

normalmente, en otras partes te dicen no.  

Por ejemplo con el trabajo, todo lo que es parte del estado, las oficinas o defensorías, en todo 

eso, yo creo.. según mi punto de vista, creo que lo aceptan para un transgénero o travestis. Los 

únicos lugares donde tenemos un propio trabajo y donde allí piden mucha evalor es donde no 

nos aceptan donde no funciona con ningún gobierno o alcaldía, no lo hacen,  

Si estamos incluidos, como en todos los lugares, tenemos un representante, tenemos si no me 

equivoco dos que están trabajando en la defensoría, son ellos los principales que van a las 

reuniones o para aprobar algunos leyes, están allí. Si.  

En el paso que estamos avanzando con las leyes que se están aprobando, yo creo que aquí a 

unos 5 años a los transgénero se va ver de forma normal, como vemos a un hombre como 

persona, a una mujer que es otra persona. Como decía yo creo que en la parte del trabajo 
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donde teníamos que tener una ley, para aceptarnos tal como somos por ejemplo los 

transgénero, travestis, lesbianas. Siempre cuando nos presentamos como travestis, transgénero 

o lesbianas, en alguna parte no el 100 %, digamos en un 20 % seguimos siendo discriminadas 

y no se está aceptando, en esta parte más hay que trabajar y aceptar unos a otros.  

Si ha tenido un poco de afecto, como la economía ha crecido, los productos han subido un 

poco más, y con ese proceso que ha ido, también ha tenido un efecto en lo que es la ley de 

identidad de género se ha aprobado. Ha afectado mucho.  

Yo creo que acá en Bolivia, todos somos seres humanos y deberíamos aceptarnos unos a 

otros, todos respiramos y tenemos sentimientos, somos transgénero, travestis, a la sociedad le 

diría que nos acepten por lo cual nosotros somos. También a todas las compañeras 

transgénero/travestis, hay una ley que las protege lo que se ha aprobado, deberían de 

expresarse más en sus familiares, en su entorno de vida, sin tener miedo salir a las calles, con 

eso también vamos a enseñar a la sociedad que nos acepten tal como somos, si nos seguimos 

ocultando no va ayudar. (La familia es un tema importante), si porque lo primero es cuando te 

cambias o te vistes del sexo opuesto, lo primero que tienes miedo es que te vean tus 

familiares, lo primero que tienes miedo es tus familiares, lo cual cuando te aceptan tus 

familiares, en tus pensamientos tienes más fuerza para salir a la calle, si mi familia me acepta 

porque la sociedad no va poder aceptar.  

Que mi familia me hayan defendido hasta ahora no, pero siempre me han apoyado. 

Bueno he nacido aquí en la ciudad, pero he vivido mi infancia en la frontera de Perú como le 

dije, cual es provincia Camacho es indígena, lo cual me identifico como indígena, por eso de 

sexo masculino asia mujer mi vestimenta de cambio no es señorita sino también a cholita. Acá 

en la ciudad es un poco más aceptado lo que es transgénero/travestis, en el alto hay que 

trabajar un poquito más en la sociedad. Cuando estás en el Alto, a una persona transgénero, 

para las personas es un poco más sorprendible, las personas te observan te miran, esa parte 

que te insultan no he recibido en el Alto, pero aca en la ciudad me parece más normal. Yo 

creo que son más cerrados, nada que ver con las tradicione 
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Bilaga 2 – Svenska  

Nåväl mitt namn är Carla Greta Guzman Loza och jag har för inte så längesen tagit ut mitt 

certifikat som jag också tagit med hit för att visa tjejerna. 

Det har varit intressant något genialt att identitetslagen stiftats 27 Maj av det här året 2016, 

det är en fördel för oss transkvinnor att ha en identitet mer perfekt för att kunna gå in till 

banken eller vilken institution som helst. Där dom inte kan titta fult på oss, för när vi hade vår 

maskulina legitimation det första dom gjorde var att skvallra till varandra i en kedja, så nu när 

vi visar vår legitimation så kommer det där inte finnas.  

Nåväl jag är nästan en vuxen person jag är 53 år och har fyra systrar, jag är den mellersta. En 

av dom bor i Tarija, den andra i Cochabamba, två i Santa Cruz och jag här. Vi är 5 stycken 

som kommer från en ganska förmögen familj.  

Ja de har varit en... alltså nu är det lagens styrka. För en stund sen frågade du mig om min 

familj stöttar mig, ja min familj stöttar mig men också för mina föräldrars skull så gjorde jag 

lumpen. Vi kan säga att jag är en kvinnlig transvestit och jag är inte den enda, många av mina 

vänner som är transkvinnor har gjort lumpen och därifrån har dom blivit mer… hur ska jag 

säga… dom kom tillbaka mer feminina. 

Mm ja det har varit en bra sak som underlättar för oss, låt oss säga något underbart för oss 

transkvinnor. 

Alltså till de institutioner som vi går till nu så behandlar dom oss nu som en transkvinna.  

 

Nåväl den biten kan jag inte förklara så mycket, för jag märker inte. Däremot så länge vi har 

ett stabilt arbete, en säker plats att sova så är vi lyckliga. 

Nu så börjar transgruppen att etablera sig lite mer och mer, de börjar jobba mer i institutioner 

och institutionerna vill nå ut till oss och har en plats där vi kan utvecklas inom jobbet. Ja, Ja, 

inte så jätte positivt som man säger men lite i taget så börjar man få ta del av mer. Jag tror att 

med tiden som kommer vi inneha bra poster, bra positioner och vi kommer börja bestämma 

mer. 

Nåväl jag har inte känt av någon påverkan när lagen stiftades men jag har alltid varit en 

transkvinna. 
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Det har varit en stor kamp för att vi ska få ändra vår identitet men det har lyckats. Ärendet är 

lite svårt nu för att vissa av tjejerna inte har sitt röstkort men nu så har det biometriska 

kontoret öppnats och igår så meddelade jag tjejerna och gav en studiecirkel, dom hoppade av 

glädje.  

Jag nämnde tidigare att innan dom här lagarna om diskriminering och identitetslagen kom ut 

så arbetade vi på gatan, vi ägnade oss åt prostitution och vi blev alltid diskriminerade av 

polisen. Jag tror att regeringen har inkluderat denna del väldigt mycket eller så vet jag inte 

vad som hänt men vi har i alla fall inte återvänt. För tidigare när vi arbetade på gatan  så 

arresterade polisen oss, dom arresterade oss 48 timmar, 72 eller en vecka, vi brukade vara 

arresterade hos polisen utan någon anledning. Dom lyfte upp oss på till fordonet, det kom 

alltid en lastbil och som får tog dom in oss och låste in oss där, sedan tog dom oss till polisen 

och stängde in oss 1 vecka eller 15 dagar… 

Ja, nu så säger inte poliserna något till oss, eftersom jag alltid går till alla möten så har jag inte 

hört något. De kan säga nej nu och ingen tjänsteman ber oss nu om våra legitimationer, för 

först måste vi be dom om ett intyg så vi vet vart dom är ifrån och sedan anteckna, för att 

många gånger så utpressar dom oss så detta gör vi för att inte bli utpressade. 

Nu så går vi till pilotcentrumet som de tidigare hette, numera heter det Cedebir, där så 

undersöker läkarna oss, vi kan göra våra undersökningar för AIDS och HIV här. Här på Asum 

Cami så stödjer vi med kondomer, på Cedebir ger läkarna oss gratis vård det gäller för trans 

kollektivet och kvinnorna som arbetar inom prostitution.  

Jag ser det nästan inte men för mig är det nästan likadant. 

Vi skulle be om allt men jag tror inte regeringen skulle kunna göra allt vi behöver. En sak som 

vi skulle be regeringen om  (för min del) att dom ska ge oss bostäder så vi kan leva i lugn och 

ro, för vi betalar våra hyror med många gånger så vill inte husets ägare hyra ut till oss 

eftersom vi är… ja vi alla är olika eller hur, det finns bra och dåliga transkvinnor. 

Jag kan nämna att det inte gett så mycket innebörd men ja kyrkan har motsatt sig, det är de 

kristna kyrkorna som har motsatt sig för vår identitetslag. Här i staden La Paz har jag inte sätt 

men i Santa Cruz så har trans kollektivet gått ut i manifestationer och lika så har de kristna 

kyrkorna gjort. 
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Ja, jag har nästan alltid gått ut som du ser mig nu och idag har jag fixat mig lite. Ja, de har 

skett en rejäl förändring från folket, jag tror att folket har blivit medvetna om att vi också är 

en del av samhället. 

Jag ser det inte på det sättet, jag kan berätta att jag går såhär varje dag men när det gäller mina 

vänner så är det nog så. Med identitetslagen känner jag mig mer säkert och skyddad. Ja jag 

känner mig mer säker med lagen för ingen kan säga något till mig. Det har fortfarande inte 

stiftats men när man framförde lagen så var det mycket observationer i parlamentet av 4 eller 

5 senatorer.  

 

Nej inte än. De låter oss inte delta, Men ja det har skett ganska mycket förändringar för jobbet 

är inte som förr.. ja, och mina vänner har börjat emigrera från ett ställe till ett annat på grund 

av jobb och se vad som passar dom bäst. 

Nu så arbetar de på mänskliga rättigheter, jag har en väninna som är trans hon heter Tamara 

och sen finns det en till som jobbar och heter Laura. Jag tror det är för att det behövs och för 

deras kompetens som de har för dom är professionella och kan utveckla mer, den ena mer än 

de andra för att kunna inta dessa arbetspositioner som dom har.  

Ja jag tror de kommer vara något mer speciellt för tjejerna som är under processen, ja det 

kommer vara mycket lättare för dom, för vi dom vuxna är stöttepelarna för hela 

förändringsprocessen som regeringen gett oss.  

Ja, Förr var vi exkluderade, den tidigare regeringen tänkte inte på oss men nu med den 

nuvarande regeringen så gör dom det, framför allt för stödet som dom behöver eller vill ha så 

inkluderar dom till och med oss.  ” Dom stöttar oss och vi stöttar dom också”  

Som vår regering säger, alla har rätt till en bostad för att leva väl men vi har inte de, däremot 

om vår regering skulle ge oss åtkomst till bostad skulle det vara mer stöttande för hbtq 

rörelsen.  

Vi katoliker förstår och är mer öppna men det är de kristna kyrkorna evangelierna och 

mormonerna som är emot identitetslagen. Förut så trodde jag inte att transkvinnor hade stöd 

men nu så har vi de. Ja, eftersom jag alltid går och besöker ett och annat ställe och följer upp 

ärenden så ser jag att familjerna stödjer de mycket, både föräldrarna och syskonen. Alltså det 

håller på att förändras eller det har förändrat tack vare identitetslagen för hade det inte skett så 
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hade vi fortsatt blivit diskriminerade, ja, vi hade fortsatt blivit diskriminerade på institutioner, 

banker, sjukhus osv. Det har varit en bra krock som explodera och öppna sig för allt. 

Stöd från utlandet, jag har inte ord just nu för att säga men stöd för personerna som har HIV. 

Mer stöd för hälsan eftersom utvecklingen går steg för steg framåt. Förut så behövde 

personerna som har HIV ta mellan 25 – 30 tabletter om dagen men nu så tar man bara en. Det 

är medicin som kommer från Indien.  

Bilaga 2 – Spanska 

Bueno mi nombre de mi es Carla Greta Guzman Loza, y he sacado no hace mucho mi 

certificado que también aquí he traído y  les he mostrado a las chicas. 

Ha sido interesante, un cosa genial que en la ley, ley de identidad de género que se ha dictado 

el 27 de mayo de este año del 2016, así que nos favorece a nosotras las mujeres trans tener 

una identidad de género ya más perfecto para poder digamos entrar a los bancos, a cualquier 

institución donde no nos puedan digamos este mirarnos feo, porque  con nuestro identidad así 

de varón, primero nos miran así y empiezan a murmurar el uno al otro así y como cadena. Así 

que ahora mostrando nuestro carnet no va haber tal cosa. 

Bueno yo soy una persona casi grande tengo 53 años, tengo 4 hermanas mujeres, yo soy la del 

medio. Bueno mis hermanas viven en…. Una está en Tarija y la otra está en cochabamba y 

dos en Santa Cruz y yo vivo aca, osea somos las 5.. somos de una familia más o menos 

acomodada. 

Si ha habido un.. osea ahora es la fuerte de la ley. En cuanto a hace rato usted me estaba 

preguntando sobre si mi familia me apoya, si mi familia me apoya, también por darle un gusto 

a mis padres fui al cartel, soy una digamos una…una mujer transervista y no soy la única, 

varias de mis compañeras, mujeres trans han ido al cuartel, y de allí han salido y han sido… 

como le puedo decir… sé que han salido más femininas. 

Mm si, una cosa buena que nos ha facilitado, osea algo hermoso digamos para nosotras las 

mujeres trans. 

Osea que en las instituciones donde nosotras vamos ahora ya nos tratan como a una mujer 

trans, si. 
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Bueno en cuanto eso no le podria explicar bien yo, porque no me doy cuenta. Pero si mientras 

nosotras tengamos un trabajo estable, un lugar este digamos un lugar seguro donde dormir… 

estamos felices. 

Bueno ahora la comunidad trans se esta llendo acomodando poco a poco, está entrando 

trabajando digamos en instituciones, que ya están las instituciones accediendo a un lugar más 

donde nosotras podamos desenvolvernos en los lugares de trabajo. Si si, bueno no muy 

positivo como se diga pero poco a poco se esta llendo accediendo. Yo creo que con el tiempo 

vamos a ocupar cargos buenos, vamos a tener una buenas posiciones, y vamos estar 

mandando también nosotras. 

Bueno no he sentido ningún impacto cuando se ha promulgado la ley de identidad pero yo 

siempre he sido una mujer trans así. 

Bueno ha sido una lucha grande para que nos cambien la identidad, pero se ha logrado. 

Los trámites estaban ahora un poco medio difícil, porque algunas chicas no tenían su carnet 

de votaciones, ahora ya se ha abierto la oficina de biometrico, ayer comunique a las chicas 

trans donde di un taller, y las chicas saltaron de alegría. 

Le comento que antes, antes que salgan estas leyes de discriminación o esta ley de identidad 

de género, nosotras trabajamos en la calle, nos dedicamos a la prostitución, y siempre éramos 

muy  discriminadas por la policía, yo creo que el gobierno ha incluido bastante esto yo creo, o 

no se que ha pasado pero ya despues de esto ya no hemos ido, porque más antes cuando 

nosotras trabajamos en la calle, los policías nos arrestaban cada nada, nos arrestaban 48 horas, 

72, una semana, sabíamos estar presas en la policía, por ninguna razón.  

Ignorantemente nos subían en la movilidad o al carrito, siempre vía una camioneta y como 

ovejas nos subían a todas, nos encerraban y llevaban a la policía  y nos cerraban una semana, 

15 días.. así. 

Si, si bueno ahora ya los policías no nos dicen nada, bueno según como yo siempre voy a las 

reuniones al menos he escuchado, y dicen no, cualquier servidor público de la policía que 

venga y nos pida nuestro carnet, primero tenemos que pedirle una credencial de él, para que 

nos pueda decir de donde es y después anotar porque muchas veces nos extorsionan, para no 

ser extorsionadas. (Yo le estoy contando a pasos largos) 

Ahora mas bien ya vamos al centro piloto que antes era ahora se llama cedebir, donde nos 

pueden revisar los médicos, donde podemos hacer nuestras laboratorios del VIH y Sida. Aca 
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en asun cami apoya con el material de los preservativos, en el cedebir los médicos nos dan 

atención gratuita, para la comunidad trans es gratis y para las mujeres trans que trabajan 

también es gratis. 

Yo casi no lo veo mucho, para mi casi es igual nomas 

Nosotras pediriamos todo, pero no creo que el gobierno nos va poder acceder a todos los 

pedidos que vamos a necesitar. Un pedido que le haríamos al gobierno (seria para mi no) que 

nos den viviendas, donde podamos estar en tranquilidad, porque nosotras pagamos nuestro 

alquiler y muchas veces las dueñas de casa no nos quieren alquilar, o no nos quieren dar 

porque somos (no todas somos iguales nove), hay mujeres trans buenas como mujeres trans 

malas, que se portan bien o mal. 

Le comento que no ha dado mucha importancia pero si la iglesia se ha opuesto, las Iglesias 

cristianas se han opuesto de nuestra ley de identidad de género.  Haca en la ciudad de la paz 

no he visto pero en Santa cruz la comunidad trans ha salido en manifestaciones, como  

también han salido las iglesias cristianas. 

Si, bueno yo casi siempre he salido como usted me ve y es poco lo que me he arreglado ahora, 

si, ha habido un bastante cambio donde la gente yo creo ha tomado conciencia que también 

nosotros somos parte de la sociedad. 

Yo no lo veo así, te comento yo camino así todos los dias, bueno en cuanto a mis compañeras 

debe ser, pero en cuanto a mi, yo no. Yo con la ley de identidad me siento más segura y más 

protegida, si me siento más segura con la ley de identidad y pues nadie me va decir nada. 

Todavía eso no se está promulgando, no pero cuando se ha presentado esta ley si ha habido 

observaciones en el parlamento por 4/5 senadores.  

No todavía no, no nos hace participar, si ha habido bastantes cambios porque el trabajo  ya no 

es como antes… si, ya mis amigas han empezado a emigrar para un lado a otro lado por 

cuestión de trabajo y ver donde les conviene y allí van.  

Bueno ahora están trabajando en derechos humanos, tengo una amiga que es trans Tamara y 

hay otra tambien que esta trabajando, Laura. 

Bueno yo creo que debe ser por la mucha necesidad por la capacitación que ellas tienen, 

porque ellas son personas profesionales, pueden desenvolverse mas, una mas que la otra yo 

creo, para poder obtener esos lugares/campo donde ellas están. 
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Si yo creo que va ser algo, más que todo para las chicas que están en proceso, si, va ser mucho 

más fácil para ellas, porque es como que nosotras las personas mayores somos el pilar del 

proceso de cambio, que el gobierno nos ha dado. 

Si, antes éramos excluidas, el anterior gobierno no nos tomaban en cuenta, pero ahora con 

este gobierno sí, más que todo por el apoyo que necesitan o quieren, si nos están incluyendo a 

hasta nosotras. 

”ellos nos apoyan y nosotros les apoyamos también” 

Como dice nuestro gobierno, que todos tienen derecho a la vivienda para vivir bien, pero 

nosotras no tenemos eso, sí digamos nuestro gobierno nos daría ese acceso a la vivienda, sería 

más apoyado en la comunidad trans o tlgb. 

Bueno nosotras las católicas entendemos somos más abiertas si. pero son las iglesias 

cristianas , los evangelistas, los mormones, ellos están contra la ley de identidad de género.  

Antes yo creo que las mujeres trans no tenían ese apoyo, pero ahora si, las familias ahora yo 

veo que a las chicas trans sus hermanas, papas, y como siempre voy a visitar a un lado a otro 

lado haciendo acompañamiento, seguimientos, veo que su familia les apoya bastante. Osea 

esta cambiando o ha cambiado bastante debido a la ley de identidad de género que uno tiene, 

si bastante. Si hubiera seguido nosotras hubiéramos seguidos siendo discriminadas, si, 

hubiéramos sido discriminadas en instituciones, en bancos, hospitales etc. 

Ha sido un buen choque en cual explotó y se abrió de todo. 

Apoyo de los países del exterior,no tengo palabra ahora para decir, pero apoyo a las personas 

que viven con VIH. Más apoyo en la salud, bueno como la ciencia está yendo más allá paso a 

paso, antes las personas que viven con VIH tomaban digamos de 25 a 30 tabletas por dia, 

ahora ya toma una sola, son medicamentos que llegan de la india. 
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Bilaga 3 – Svenska 

Jag är David Arequipa Pérez och arbetar för tillfället här på den bolivianska kampanjen för 

rätten till utbildning, jag har varit ordförande i 4 år för stadens institution och för den 

nationella hbtq rörelsen i Bolivia. För tillfället så är jag också den nationella sekreteraren för 

det politiska försvaret för hbtq kollektivet i Bolivia. Det här är också på grund av den relation 

som jag har av den politiska erfarenheten som jag tagit del av kollektivet i det här landet.  

(så jag kommer prata från det perspektivet, min erfarenhet som aktivist och som förre denna 

ordförande för hbtq kollektivet i Bolivia, vilket har mycket att göra med ditt arbete som du 

gör)  

Jag tror att identitetslagen är en produkt av en historisk kamp av trans befolkningen i Bolivia. 

Det är inget som uppkom nu utan detta är en lång kamp av många år av förtryck, våld och 

många år av tortyr och förföljningar av transbefolkningen. Det är alltså inte något som kom 

till bara sådär och att dom nu har sin lag, utan det är en historisk kamp för dom kunde inte 

skaffa sig ett id-kort innan med deras identitet. Poliserna tvingade dom att tvätta ansiktet, ta 

bort håret och det var en psykisk tortyr för dom att skaffa ett id kort eftersom dom inte kunde 

ha en bild med könet som dom själva valt.  

Det här temat är ett politiskt tema det är inget simpel som “jag vill ha min lag” nej, utan det är 

ett politiskt tema som innefattat, krävande, positionering och diskurser för att vissa fram våra 

kroppar. Det har varit en intensiv politik tills vi lyckats med den politiska förändringen i vårt 

land, den här nya förändringsprocessen var under detta moment ett hopp för att vår politik och 

våra behov och krav skulle uppfyllas som det gör nu på ett successivt sätt. Men under den 

tiden så var det bara en illusion och det är där allt börjar. 

Det är 8 år som man artikulerar lagen i sig, från 2008. 2009 börjar vi räkna med en politisk 

institution med en ny stat, en stat som är våran. 

Jag tror att den har gynnat på många olika sätt, i första hand för stärkandet av deras politiska 

närvaro och institutionella, för det är inte lätt att leda fram denna agenda, för det andra tror jag  

det har gett dom rätten och den sociala rättvisan för all våld. Det har varit som en ersättning 

för all våld som trans befolkningen fått utstå med. Jag tror att en till fördel som gynnat de är 

att man gett dom rätten till ett helt medborgarskap med deras identitet vilket är en 

medborgares rättigheter för att kunna ta del av andra rättigheter. På grund av deras icke 

existens och förnekande av rätten till deras identitet har många blivit exkluderade från deras 
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familjer för man inte kunnat förstå dom. Det är många av dom som inte kunnat avsluta sina 

studier inte ens lågstadiet, de har inte heller kunnat resa till andra ställen för att de inte har ett 

pass, bankkonto eller något arbete osv. vilket endast lämnat utrymme för prostitution och 

natten. Allt det här skapar en slags subkultur av transvestit marginalisering av våld och mord 

utan att ens veta siffran på antalet mördade utan en identitet i det här landet. Man har inte löst 

detta men under tiden som stiftandet börjar så börjar man återställa en serie av rättigheter, nu 

är det självklart att många börjar räkna med en legitimation som självklart kommer öppna fler 

dörrar av rättigheter som tidigare varit stängda för dom. 

De har inkluderat dom,  ja egentligen så har lagen gjorts av trans organisationerna och genom 

ministern för rättvisa så har man kunnat skicka in den till statens konstitution. Det är där man 

går igenom och organisationerna börjar gå ihop och följa processen. 

Kolla La Paz är en blandning av identiteter och positioneringar, i La Paz finns en kosmopolits 

syn, olikheterna som finns här har gjort det mer enkelt att acceptera den här lagen i jämförelse 

med andra städer. Santa Cruz som är en av de största städerna men från vårt perspektiv också 

en av de mest konservativa för där befinner sig icke rättighetsorganisationer. För jag kallar 

inte dessa rörelser för för– liv eller vad dom kallar sig för som för – familjen, nej, enligt mig 

är det anti rättigheter för i namn av för - liv/familj så försöker de att exkludera andra familjer. 

De försöker exkludera andra försök till liv, vi står också för familjens rättigheter vi är för- 

familj/rättigheter/liv, för vi står inte för mord och därför kan vi inte heller stötta dessa grupper 

eller titlar för – liv/rättigheter för enligt mig och vår befolkning så är de anti rättigheter. 

Eftersom dom förnekar genom deras rörelser andra personers rättigheter. Dom organiserar sig 

och säger nej till lagen för att den skapar en diskussion om genus ideologin som försöker 

attackera familjen för sen kommer de vilja adoptera osv. som om det vore något farligt och 

hotfullt.  De har skickat brev till konstitutionen och ministrarna och säger att lagen måste 

återkallas, dom gör det även nu och de har protesterat i Santa Cruz och ville att man skulle 

göra det i hela landet men här i La Paz lyckades man inte.  

Den här lagen är konstant hotad, det är ingen garanti men det kommer vara en garanti medan 

vår befolkning tar den an som sin. Därför tror jag att man har lyckats skapa en offentlig debatt 

så att folket ska tänka efter.  

Jag tror inte att man ska göra fler särskilda lagar för det är att se dig själv som en person som 

inte har samma rättigheter som andra och behöver särskilda specifika lagar. Jag tror att från 

den här identitetslagen borde man börja justera dom lagar som redan existerar, alltså att den 
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generella lagen om arbete borde justeras tillsammans med det här nya perspektivet, lagen om 

hälsovård och utbildning borde justeras. Därför tror jag inte att det behövs stiftas särskilda 

lagar utan istället se hur man från den här lagen ska börja ändra de andra existerande lagarna, 

som själva normen säger, att man måste uppdatera de lagar som är diskriminerade eller inte 

inkluderar och de som inte inkluderar identitet måste självfallet byta, så varför göra en 

specifik arbetslag för transpersoner, det har ingen betydelse. 

Däremot den lagen som måste bearbetas är lagen om gifte mål och samkönade äktenskap. Där 

uppstår en situation för trans befolkningen om du kollar på lagen så står det att du inte får vara 

gift utan du måste skilja dig osv. Men det står inget om att du får gifta dig, det som händer när 

många av dom säger att de ska gifta sig eftersom dom kan det för på deras egna id kort står 

det kvinna, men då kommer kyrkan och säger ” hur ska ni gifta er” för dom fortsätter att se 

dom som män. Av den orsaken är det viktigt att lyfta fram lagen om familjelivet för lagen är 

stängd från konstitutionens sida, och sen också arbetsfrågan för vår trans kamrater men det vet 

jag inte om det ska vara en lag eller en justering av den nuvarande men det behövs.  

Jag tror att det konceptet är en filosofi av livet, eftersom det är olika att leva väl för en 

transperson, än för mig, en inhemsk person eller någon. Det är grundläggande teman, jag tror 

att för mig kan det vara att leva väl med mig själv, ha ett arbete, ha minimum resurser för att 

kunna klara mig, att ha en utbildning, och hälsa, de kan vara för mig att leva bra. Men för en 

annan kan det vara att leva ifred och inte bli störd ifrån någon urban intervention eller ifrån 

landet, att göra min egen mat, att leva med de primära behoven som vatten och el. Därför tror 

jag att varje person har sitt sätt att se på hur man lever väl, för det är inget slutet koncept. Men 

däremot tror jag att de primära behoven som får oss alla att leva väl är att ha ett territorium, 

ett hus, ett hem vilket inte är något förgivet för transkvinnor tyvärr, eller att ha en antikredit, 

utan att behöva få hjälp av en tredje person för att få antikredit, är det att leva väl?  

Så för mig kan leva väl vara att avsluta mina studier, börja universitetet och göra klart min 

master när jag vill, utvecklas inom mitt arbete men för en transperson nej för att man har 

systematiskt tagit ifrån dom den rättigheten och exkluderat dom till ett underground område. 

Det filosofiska konceptet vivir bien är viktigt och något som borde finnas till för alla men 

ändå är det inte så, jag tror att man letar efter vivir bien för alla människors lycka.  

Ja det finns självklart en koppling men som jag säger kan vivir bien vara horisonten, du har 

redan ditt id-kort, och det ger dig inte lön, det ger dig inte tillbaka alla år som du förlorat i 

universitetet, du kommer vara tvungen att göra om allt och den kommer inte heller ge dig en 
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bostad. Därför tror jag att själva horisonten är en del av att leva väl men att leva väl/bra borde 

förstås som en helhet, jag tror att det är viktigt för transbefolkningen genom en diskurs kunna 

framföra att vi har den här första rättigheten  för att kunna leva väl men nu så behöver detta 

implementeras i praktiken och säga att detta är vad vi behöver och är i behov av för att kunna 

leva väl i det här landet. Jag tror därför att frågan om koppling mellan identitetslagen och 

vivir bien måste riktas till transbefolkningen för att veta vad är att leva väl/bra för dom. Jag 

tycker inte den är tydlig men som ett filosofiskt koncept försöker man materialisera program i 

syfte att: leva väl, ha en säker utbildning och produktiv turism. Man försöker inte se själva 

situationen och i verkligheten så har inte vivir bien fastställda indikatorer för en evaluering för 

att kunna se om vi verkligen lever väl, informationen är fortfarande otydlig.  

Transbefolkningen har hittills kanske lyckats få medborgarskap men det fattas fortfarande en 

systematisk relation av elementen som vivir bien har. De primära behoven i relation till vad 

transbefolkningen har uppnått i dagsläget är för mig en av de mest grundläggande 

retligheterna som en väninna sade till mig, det har nästan varit gratis för det kostar ingenting. 

Jag tror att lagen ställs inför en stor risk i framtiden. Å ena sida här i La Paz har man lyckats 

ta in transsexuella y la Defensoria del pueblo (ombudsmannen), alltså finns det transpersoner i 

viktiga offentliga ämbeten. Detta skapar också en klassfråga om de politiska transpersonerna, 

dom som börjat inta viktiga positioner och transorna ifrån gatan. Jag tror det är viktigt att inte 

glömma bort den här befolkningen bara för att vissa lyckats få bra arbetspositioner. Man kan 

inte generalisera alla för de som har arbeten har sin utbildning och är professionella men dom 

som blivit exkluderade från samhället och deras hem vid 14 års ålder då? Det finns många 

transkvinnor som är 50 år gamla som inte gått färdigt skolan och inte har en utbildning, därför 

tror jag att det är viktigt att inte generalisera det här temat och föreslå fasta politiska punkter 

för att se hur man ska stötta och skydda den här befolkningen som blivit exkluderade från 

arbetet utbildningen för att kunna kompensera de på något sätt.  

Nej, utbildningen har en inställning med rättigheter men inte specifikt om trans befolkningen 

eller vad som är innebär med andra sexuella identiteter eller läggningar, man pratar inte om 

det för det finns inte verktyg för att göra det. För i många fall som är familjen inblandade och 

ifrågasätter vad man lär deras barn för något. Det här är ett känsligt ämne som man måste 

fortsätta arbeta med och det måste hbtq befolkningen göra. 
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Jag vet inte, det enda jag vet är att mina trankompisar redan gjort ändringen av deras identitet, 

men nästa en majoritet av dom är redan igenkända i deras hem osv. 

Bilaga 3 – Spanska  

Soy David Arequipa Pérez, actualmente trabajo aquí en la dirección de la campaña boliviana 

por la derecho de la educación, he sido por 4 años presidente del colectivo departamental, y  

luego nacional de TLGB de Bolivia, y pues actualmente soy el secretario nacional de 

incidencia política del colectivo Tlgb de Bolivia. Eso también es un poco en relación a la 

experiencia de posición política que e sido adoptado por el colectivo en el país.  

(Entonces voy a hablar desde allí, mi experiencia como activista y como ex presidente del 

colectivo tlgb de Bolivia, que tiene que ver mucho con el trabajo que estás haciendo). 

Bueno yo creo que la ley de identidad de género es un producto de la lucha histórica de la 

población transsexual y transgénero de Bolivia, y esto no inició recientemente sino es una 

lucha histórica de muchos años de opresión, muchos años de violencia, muchos años de 

tortura, muchos años de persecución a la población trans. Entonces no es algo que apareció 

ahora y que hay la ley, sino es una luchas histórica, primer punto. Segundo se empieza 

organizar el colectivo Tlgb en Bolivia, con una mirada muy gay centrista, los gays primero, a 

partir de la VIH sida, a partir de los 90, entonces ya finales de los 90 se organiza la primera 

organización de travestis de trabajadoras sexuales, de una de las avenidas principales acá, que 

era la avenida Kennedy y de la 20 de octubre, entonces porque surge esa organización, 

justamente por la persecución policial que tenía en esos años, todos esos años y a final de 98, 

imaginate te estoy hablando de unos 17 años, desde el plazo 20, el 98 ellas deciden 

organizarse y empezar a pelear juntas por sus derechos por tantos años de persecución 

policial, y por esa violencia que habían sido víctimas por parte de la policía de 

identificaciones, porque no podían sacar un carnet de identidad con su imagen, les hacían 

lavar la cara, recoger el cabello, era una tortura psicológica, que ellas tenían que asumir para 

tener una carnet de identidad, no podían salir con la imagen de género que ellas habían 

consumido. Bueno no se puede entender la ley sin hacerse esa lectura,  

Este tema es un tema político, no es un tema de simplemente “hay quiero mi ley”, NO. Es un 

tema político de exigibilidad, de posicionamiento, de discurso y de poner al frente también a 

nuestro cuerpo. Ha sido una política intensa hasta que logramos que haya este cambio político 

en nuestro país, este nuevo proceso de cambio que era para nosotros en ese momento la 

esperanza de que toda nuestra política y todas nuestras necesidades y demandas puedan ser 
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satisfechas como se está haciendo paulatinamente. Pero entonces en ese momento todavía era 

una ilusión, Allí empieza.  

Son 8 años que se va articulando la ley en sí misma, desde el 2008, el 2009 empezamos a 

contar con una institución política  del Estado nueva, nuestra.  

Yo creo que ha beneficiado en varios sentidos, uno en el fortalecimiento de sus propias 

presencias políticas e institucionales, porque llevar adelante esta agenda no es fácil, Segundo 

creo que les ha otorgado ese derecho y esa justicia social de tanta violencia acumulada  ha 

sido como un resarcimiento a toda la violencia que ha sufrido la población trans, y también 

creo que otro tema que ha favorecido es a otorgarles una ciudadanía plena, con la identidad 

como un primer derecho ciudadano, para poder ejercer otros derechos, porque a causa de esa 

inexistencia o denegación del derecho a identidad han sido muchas expulsadas de sus casas 

por la incomprensión, han sido muchas que no han podido de culminar sus estudios ni 

terminar básico ni primario, no han ni siquiera podido de viajar a otros lugares por el tema de 

si que no tienes carnet no tienes pasaporte, ni cuentas bancarias, ni seguro un tema laboral, 

etc. Entonces recluyendo al espacio de la noche de la prostitución. Todo eso a generar una 

subcultura travesti de marginalidad, de violencia de muertes, sin conocerse siquiera el número 

de personas que han muerto sin identidad en este país. No se ha solucionado sino más bien en 

el momento de la promulgación se empieza a restituir una serie de derechos, que obviamente 

ahora recien estan empezando  muchas a contar con un carnet de identidad y obviamente que 

puedan empezar a abrir otras puertas de derechos que hasta ahora han sido cerradas para ellas.  

 

Les han incluidos si, en realidad la ley ha sido realizada por las organizaciones trans, y a 

través de la ministra de justicia que la envía a la Asamblea Plurinacional, y es allí donde se 

revisa, entonces empiezan a unirse las organizaciones y acompañar este proceso.  

Mira La Paz es un conglomerado de identidades y de posiciones también,  en La Paz hay esa 

mirada más cosmopolita si quieres, ha permitido que la diversidad  que hay en La Paz, ha 

hecho más fácil la adaptación de esta ley que ha otras ciudades, como Santa Cruz que es una 

de las ciudades más grandes, pero de nuestro punto de vista también unas de las más 

conservadoras, porque es allí donde surgen los movimientos anti derechos, porque yo no les 

llamo los movimientos provida o como se llaman o profamilia no, para mi son movimientos 

anti derechos, porque a nombre de provida y profamilia, intentan excluir a otras familias, 

intentan excluir a otras posibilidades de vida, porque nosotros también estamos por el derecho 
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de la familia, somos profamilia, pro derecho, pro vida no estamos a favor de la muerte, 

entonces no podemos atribuir a estos grupos, esos títulos de provida/derecho sino más bien 

son para mi, para nuestra población Anti derechos, porque están negando a través de sus 

movimientos los derechos a otras personas. Ellos se organizan y dicen no eso es la ley que 

está poniendo a discusión de una ideología de género, que intenta atentar a la familia, después 

van a querer adoptar etc. como un peligro y amenaza. Han mandado cartas a la asamblea, a 

los ministerios diciendo que tiene que ser revocada esa ley, Hasta ahora. Han hecho marchas 

en Santa Cruz, lo cual han querido hacer en todo el país pero no se ha logrado en La Paz. 

Esta ley está constantemente amenazada, no es una garantía pero va ser una garantía mientras 

nuestras poblaciones lo asuman como suyas. Entonces yo creo que sí ha logrado que se genere 

un debate público, y la gente pueda reflexionar.  

Mira yo no creo que se tiene que estar haciendo leyes particulares, porque eso es verte 

siempre como una persona que no tiene  los mismos derechos que otros y necesitas leyes 

particulares específicas. Yo creo que a partir de esta ley de identidad de género, tendría que 

más bien ajustarse y modificarse las leyes ya existentes, osea la ley general de trabajo debería 

ajustarse con esta nueva mirada, la ley del tema de salud debería, la ley de educación debería, 

entonces yo creo que ahorita con lo que queda no es hacer leyes específicas, sino es más bien 

como a partir de esta ley empezar a modificar las otras leyes existentes, que eso también te 

dice la misma norma no, que tengas que actualizar leyes que sean discriminatorias o no 

incluyen a la identidad de género tendrían que cambiar obviamente. Entonces para qué ser una 

ley específica de trabajo para trans, no tiene sentido.   

Ahora si una ley que tiene que trabajarse es la ley de unión civil, de matrimonio igualitario, 

porque allí hay una situación que todavía la población trans y si ves la ley, dice que no puedes 

ser casada, que tiene que divorciarse etc. pero no dice que pueda casarse, entonces cuando 

muchas de ellas plantean que se quieren casar pueden hacerlo porque tienen una carnet de 

identidad de mujer pero entonces allí sale la iglesia y dice “cómo se van a casar”, porque les 

sigue viendo como hombre. Entonces es muy importante impulsar la ley de acuerdo de vida 

en familia porque el matrimonio está cerrado por la constitución, y el tema laboral para las 

compañeras trans, no se si eso es un ley o ajuste al tema laboral, pero si hay una necesidad.   

Esque yo creo que ese concepto es una filosofía de vida, esque es muy distinto el vivir bien 

para una persona trans que para mi que para una persona indígena que para un tanto, son 

temas básicos, creo que para mi puede ser estar bien conmigo mismo, tener un tema laboral, 
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tener unos recursos mínimos que me permiten sostener, tener una capacidad de educación, 

salud, eso puede ser para mi vivir bien, para otro será estar tranquilo sin ningún intervención 

urbana ni nada en el campo, haciendo mis propias alimentos, viviendo con los principales 

servicios básicos agua, luz. Entonces yo creo que cada quien tiene sus formas de ver el tema 

de vivir bien, porque no es un concepto cerrado. Pero si yo creo que los principales elementos 

que nos hace el vivir bien a todos, es tener territorio, una casa, una vivienda lo cual eso no es 

tan dado para las mujeres trans lamentablemente y  tener un alquiler en anticrético, no tiene 

que buscar terceras personas para que hagan sus tratos de anticrético, eso es vivir bien?   

Entonces para mi el vivir bien es terminar mi año escolar, entrar a la universidad, hacer mi 

maestría cuando yo quiera, desarrollarme en mi campo laboral, pero una trans no, porque le 

ha cortado ese derecho sistemáticamente el Estado, a través de la familia, distintas instancias 

le han cortado ese derecho y le han expulsado a un espacio clandestino como la calle. El vivir 

bien es un concepto importante filosófico que debería implementarse a todos por igual pero 

no es así. Yo creo que busca el vivir bien? la felicidad de la gente... 

Bueno tiene una conexión obviamente, pero eso como te digo el horizonte puede ser eso el 

vivir bien, ya tienes tu carnet de identidad pero tu carnet de identidad no te da pago, no te va 

dar todos los años que has perdido de la universidad, vas a que volver hacer, no te va dar una 

vivienda. Entonces yo creo que si el horizonte es una parte del vivir bien pero el vivir bien 

debería entenderse como una generalidad. yo creo que es importante al nivel de discurso para 

la población trans, decir en el marco de vivir bien tenemos este primer derecho pero ahora 

esto esto se requiere para cumplilo realmente o esto son las necesidades que tenemos para 

realmente vivir bien en este país. Entonces yo creo que en el tema de conectar el vivir bien 

con la ley de identidad de género, yo creo que más bien es preguntar a la población trans, que 

es para ellas el vivir bien.  

 

Yo no creo que esta claro, así como un concepto filosófico es una concepción que se intenta 

materializar en programas: para vivir bien una educación segura programa productivo, 

turístico, no se intenta ver esta situación, pero en realidad el vivir bien no tiene indicadores de 

evaluación, para ver realmente si estamos viviendo bien, está todavía muy dispersa esa 

información.  
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La población donde esta, que ha logrado, tal vez ciudadania, que falta entonces obviamente es 

ir viendo en el marco de una relación sistémica de los elementos que tiene este vivir bien, 

basicos, minimos y respecto a lo que ha conquistado la población trans en este momento. Para 

mi esto ha sido uno de los derechos más básicos en algún momento como dijo una compañera 

“mínimos” ha sido una concesión gratuita casi, porque no les cuesta nada.  

Yo creo que la ley tiene un alto riesgo en el futuro, Por un lado yo creo que en La Paz se ha 

logrado una adjunta en la defensoría del pueblo que es transsexual, es Tamars Muñes del 

Prado, Laura Álvarez que está trabajando como técnica en la defensoría del pueblo, entonces 

ya hay personas trans en cargos públicos, pero eso también genera un tema de clase. Las trans 

políticas, las trans que han empezado con ya a tener un cargo respecto a las trans de la calle 

todavía.  

Claro, hasta para mi mismo para toda la gente que somos activistas, visibles, hasta la misma 

gente tiene miedo de discriminarnos o perseguirnos porque somo gente publicas, pero todavía 

sigue viendo esa situación, yo creo que uno de los primeros elementos es no olvidarse de esta 

población. Osea el que haya dos personas en un cargo público, tres, en cargos que pueden ser 

directivos que se yo, aquí en La Paz es una maravilla, Yo creo que el tema de clase todavía 

sigue, porque estamos en cargos directivos, porque somos profesionales. Pero para una 

persona que ha sido expulsada a sus 14 años, hay muchas trans que tiene 50 años que no han 

terminado el colegio, y los que han sacado su profesión. Así que yo creo que hay que tener 

mucho cuidado en generalizarlo los temas de clase. Yo creo que se tiene que tomarlo en 

cuenta para plantear políticas afirmativas de cómo apoyar y respaldar estas poblaciones, que 

han sido excluidas históricamente y del mundo laboral, educativo para poder resarcir de 

alguna manera.    

Yo creo que la ley tiene un alto riesgo en el futuro, Por un lado yo creo que en La Paz se ha 

logrado una adjunta en la defensoría del pueblo que es transsexual, es Tamars Muñes del 

Prado, Laura Álvarez que está trabajando como técnica en la defensoría del pueblo, entonces 

ya hay personas trans en cargos públicos, pero eso también genera un tema de clase. Las trans 

políticas, las trans que han empezado con ya a tener un cargo respecto a las trans de la calle 

todavía.  

Claro, hasta para mi mismo para toda la gente que somos activistas, visibles, hasta la misma 

gente tiene miedo de discriminarnos o perseguirnos porque somo gente publicas, pero todavía 

sigue viendo esa situación, yo creo que uno de los primeros elementos es no olvidarse de esta 

población. Osea el que haya dos personas en un cargo público, tres, en cargos que pueden ser 
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directivos que se yo, aquí en La Paz es una maravilla, Yo creo que el tema de clase todavía 

sigue, porque estamos en cargos directivos, porque somos profesionales. Pero para una 

persona que ha sido expulsada a sus 14 años, hay muchas trans que tiene 50 años que no han 

terminado el colegio, y los que han sacado su profesión. Así que yo creo que hay que tener 

mucho cuidado en generalizarlo los temas de clase. Yo creo que se tiene que tomarlo en 

cuenta para plantear políticas afirmativas de cómo apoyar y respaldar estas poblaciones, que 

han sido excluidas históricamente y del mundo laboral, educativo para poder resarcir de 

alguna manera.    

no, tiene una mirada de derechos la educación pero no está específicamente que es la 

población trans, que es la diversidad sexual ni siquiera, no se hable de eso, no hay 

instrumentos de como hablar. Porque en muchos casos está la familia que dice que cosas están 

enseñando a mis hijos. Es un tema todavía bien delicado, hay que seguir abordando y eso 

tiene que ser la población tlgb.  

 

Nose, lo unico que se de mis compañeras trans es que ya han hechos su cambio de identidad, 

pero casi la mayoría de ellas eran ya mujeres reconocidas, en sus casas y así.   
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Bilaga 4 – Svenska  

Vi ska göra en historisk beskrivning. Under Banzers tid fanns det gays och transsexuella, men 

dom transvestiterna var gays som klädde ut sig till kvinnor. De tog på sig peruker och 

klänningar men de gjorde det inte offentligt, utan de gjorde det i smyg. De klädde endast ut 

sig till för att uppträda i shows och i kabaré. Här i La Paz fanns det olika ställen där de 

samlades men de var alltid tvungna att flytta på sig, det var aldrig ett fast ställe. 

För under diktaturen så var det förbjudet att samlas i grupper, vare sig det var studentmöten 

eller vilket slags möte som helst. För att de var allmänna och statliga ställen, de uppträdde 

med sina shower på olika lokaler och var väldigt reserverade. Inte vem som helst kunde gå, du 

kan tänka dig. Historien berättar att det fanns gays och lesbiska. På den tiden var det väldigt 

hårt, det var väldigt macho, militärerna är macho. De har i sitt huvud en viss struktur där det 

bara är männen som bestämmer allt i alla aspekter. Det är han som bestämmer över alla, han 

bestämmer över familjen. Vem sätter sig vid huvudstolen vid bordet? Pappa, sen resten. Till 

och med om barnet är en pojke så sitter han bredvid honom, på andra sidan är mamman och 

resten. 

Men under diktaturtiden var det hårdare, för det tilläts inte ett annorlunda tankesätt. Om du 

tänkte på ett annorlunda sätt, till exempel var kommunist så blev du förföljd. Du fick leva i 

exil eller blev dödad och försvunnen. Än idag finns det försvunna. 

Bland de förföljda, och försvunna fanns även folk med en variation av sexuell läggning, men 

det gick inte att se. 

Innan diktaturen, under den republikanska tiden, under Simon Bolivars och Antonio de Sucres 

tid, republikens fäder och grundarna till den Bolivianska republiken. Under den tiden fanns 

det redan folk som uttryckte sig, det fanns en lesbisk kvinna under den tiden som hette Adela 

Samudio, hon skrev poesi om hur mannen dominerar och misshandlar kvinnan. Hon skrev sin 

poesi som handlade om hennes hat och förakt mot män. Under den tiden klassades hon inte 

som lesbisk, ingen visste att hon var lesbisk. Men hon klassades som rebellisk och inte som 

man. 

Innan det, fanns det ett motstånd under republikens tid, från folk som inte var överens med 

spanjorerna. Då fanns det en kvinna som hette Juana Surduy de Padilla, hon var som en 

transvestit, för som kvinna borde hon ha varit i köket och tagit hand om barnen och allt. Men 
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hon accepterade inte den rollen, hon sa att här är vi förtryckta av spanjorerna, då klädde hon 

ut sig. Hon klädde sig i manskläder, satte sig på en häst och tog vapen och spjut. Hon var en 

av de första revolutionärerna, ingen kategoriserade henne som transvestit men i slutändan var 

hon tvungen att klä sig som en transvestit för att kunna slåss tillsammans med männen. 

Innan henne, under kolonialtiden när La Paz fanns, fanns det en annan kvinna som även var 

revolutionär. Även hon red på häst och stred tillsammans med sin man mot spanjorer. Det var 

Bartolina Sisa, fru till Tupac Katari. De var revolutionära kvinnor, det fanns även en annan 

kvinna i Cochabamba. Det fattades män till slagen mot spanjorerna och kvinnorna i 

Cochabamba sade ”om det inte finns män, så finns kvinnorna här som ska ut och slåss”. 

Kvinnorna gick ut och en av dem var Manuela Gandarillas. 

På det sättet är det många kvinnor som har varit med och slagits för vårt lands självständighet. 

Kvinnorna ger exempel på kamp här i Latinamerika och i Bolivia. Vi är del av ett kollektiv 

och just nu tar vi den feministiska kampen, som är en del av den feministiska kampen. Vi tar 

som exempel mannen som förtrycker, alla patriarkala samhällen, alla lagar, att det är som en 

liten present till männen. 

Det finns alltså en historia som vi inte bör glömma, och just nu kämpar vi mot det. En av 

vinsterna var när Evo Morales åter grundade republiken Bolivia, nu är det en plurinationell 

stat. 

När den konstituerande församlingen grundades så samlades alla gays och lesbiska i en liten 

grupp som gjorde att det infördes två punkter i den nya konstitutionen om att det inte är tillåtet 

att diskriminera på grund av sexuell preferens eller sexuell identitet. Sedan lyckades vi få ut 

en jätteviktig lag, som är lagen mot rasism och diskriminering. I dessa former av 

diskriminering finns transfobi och homofobi. 

De har inte gett bort lagen till oss, vi har krävt den, kämpat och pressat. För om vi inte hade 

sagt något, skulle ingen lyssna på oss. Vi har varit tvungna att säga ”nej, våra rättigheter”. Då 

lyckades vi få lagen 045 och nu i maj den nya identitetslagen. 

Vi var tvungna att förhandla med kongressmän och kongresskvinnor och med evangelister 

som förolämpade oss och även några från ursprungsbefolkningen, de sa ”bögjävlar” och allt 

möjligt. Detta är en kamp som vi har lyckats med som en liten seger. 
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Självklart, vi har föreslagit denna lag sedan 2007. Här i La Paz, Santa Cruz, Cochabamba och 

andra städer. Det fanns redan transvestiter, många ägnade sig åt sexarbete, vi var 

prostituerade. Vi jobbade på gatan men inte för att vi gillade det, utan det var det enda sättet 

som fanns att överleva. Jag kunde inte hitta arbete lätt. Tänk dig, jag som agronom, ingenjör 

med masterexamen och allt kunde inte hitta arbete lätt för att mitt utseende såg annorlunda ut 

än vad som stod på mitt id-kort. På mitt id-kort stod ett maskulint namn och jag identifierar 

mig som kvinna. Så när jag skulle jobba fanns redan fördomar. 

Jag ska berätta för dig, en gång så vann jag ett jobb på jordbruksverket som staten 

utannonserat, när jag kom dit så sa ministern till mig ”ingenjör, du borde klä dig som det står i 

ditt dokument”. Jag hade då långt hår och ett feminint utseende. Jag frågade varför och sade 

”vet du vad ministern, enligt statens konstitution när det förbjudet att diskriminera mig på 

grund av min könsidentitet, om du inte har sett det”. Hon kallade på sina medhjälpare och sa 

”varför har ingen sagt det här till mig”. Jag sa, ”du får inte diskriminera mig och jag kommer 

inte låta dig göra det, jag har förtjänat det här jobbet jag är ingenjör och agronom och har 

kapacitet att arbeta. 

Hon sa ”okej, ingenjör jag ska inte diskriminera dig”, och då bad hon mig om två vittnen, två 

ledare från ursprungsbefolkningen som kunde intyga min anknytning till regeringen. Jag tog 

med mina två vänner som var ledare för att de skulle intyga min anknytning till 

regeringspartiet. Då sa min vän ”ingenjörn, från din lön måste du ge oss 70 %” . Då sa jag 

”ah, jag ska arbeta för er?, jag föredrar att vara på gatan som hora än att försörja er luffare. 

Jag ska inte arbeta åt er, vilken skam att ni som är mina vänner från landet som har arbetat 

ihop med mig så länge, och nu kommer ni med detta. Detta är en annan form av 

diskriminering även om det inte är i lagen, jag ska berätta denna historia”. Så då arbetade inte 

jag. 

Jag ägnade mig åt sexarbete, jag blev en prostituerad. Detta var ett resultat av diskriminerande 

handlingar. Många kvinnor har inte ens gymnasieexamen, transkvinnor, så de börjar att i tidig 

ålder jobba på gatorna. De har inte tillgång till arbete, studier eller hälso- och sjukvård, de har 

inte heller tillgång till boende på grund av dokument. De led även av diskriminering av sin 

familj, från lärare, polisen och grannar i alla aspekt. Det går inte att leva så, många har begått 

självmord. 
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Vi började organisera oss, vi sa att vi måste göra så att det står i vårt id-kort att vi är kvinnor, 

och vi började arbeta med det. Polisen på gatan fortsatte att förfölja och misshandla oss. 

Grannarna kastade ruttna ägg, urin och ruttna tomater på oss, det var allvarligt, och för att 

överleva så var vi tvungna att arbeta som horor som inte är lätt utan väldigt riskabelt för att du 

kan bli smittad med vilken sjukdom som helst. Efter att de förolämpar dig, slår dig och vill 

döda dig, mig har de försökt att mörda. 

Det är inte ett lätt arbete även om det är snabba pengar, först så är det en börda för samhällets 

stigma, ”ahh du är en prostituerad”.  Vi såg all typ av diskriminering, när vi skulle hyra en 

bostad tittade de på vårt id-kort och avvisade oss ” ni är horor, alkoholister, pillerätare och 

knarkare”. 

I familjen vilken diskriminering led man inte av? Speciellt ifrån mammorna, pappor och några 

mostrar/fastrar. De sa om du vill vara kvinna får du arbeta som hembiträde, så börjar de att 

isolera dig, du får inte gå ut. ”nej hur ska du gå ut som tjej, är du bög? Du stannar här”. Jag 

kan inte leva under sådana villkor även om det är med min familj. Många tjejer lämnar sina 

hem och när det väl är på gatan så finns det inget annat alternativ än att prostituera sig. 

Om du går till sjukhuset här är det grovt, de antar direkt att du har HIV eller aids. De frågar 

dig ”hörru har du testat dig?”, eller så fortsätter de att kalla dig ditt maskulina namn och 

exponerar dig. 

I det sexuella arbetet ber poliserna om sexuella tjänster, de ber om pengar och om du inte ger 

dom så slår de dig, de tar in dig i fängelset för endast män. Där slår de dig och våldtar dig. De 

tar dig inte till kvinnofängelset för de säger att vi är män och att vi kommer att våldta de 

istället. Än idag finns det sådan diskriminering. 

Det är åtta krav, och har en minimum kostnad. Till exempel om du har ett utdrag ur 

belastningsregistret. För det finns många transpersoner, åt vilket håll de nu må vara, som har 

brott, om du har ett går det bra men annars om du vill få ut dokumentet så måste du betala 50 

bolivianos, alla betalar den summan.  För om du har något på brottsregistret  kommer endast 

ditt namn och kön att ändras och sen fortsätter processen. Annat certifikat som de ber dig om 

är födelsebeviset, många transkvinnor har barn och staten måste fortsätta att skydda dessa 

barn. Om du är kvinna och trans och arbetar, så erkänner du att det är ditt barn, du ger ditt 

barn ditt efternamn och även en social försäkring och om du ändrar dina uppgifter och namn 
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så fortsätter detta skydd. Det är ett sätt att skydda barnen. Ett annat krav som är väldigt viktigt 

är att de begär ett psykologiskt hälsointyg för att vara säker på att personen är medveten om 

processen. Den är inte för att bevisa att du är en kvinna som förut, förut kunde man ändra 

detta genom en rättslig process genom en domare. Du var tvungen att övertala domaren om att 

du var en transkvinna genom ett psykologiskt eller psykiatriskt utlåtande. 

Varför har det varit svårt, för att vi har mött konservativa och fundamentalistiska tankar. När 

denna lag kom ut var det ett  föremål som fick genomgå en process med olika ledare och 

ledande transpersoner i justitiedepartementet. Justitieminister på den tiden var ansvarig för en 

nationell utvecklingsplan för människliga rättigheter och inom den planen fanns en sak att 

uppfylla, och det var ett förslag. Det fanns pengar, och det var förslaget om identitetslagen. 

Därifrån arbetade vi med detta tillsammans med medhjälpare jurister, advokater, alla. Vad 

hände, det kom in två ministrar som var evangelister och de kunde inte accepterade denna lag. 

Lagen var under paus i tre år och slutligen i slutet på 2013, var vi tvungna att kämpa. De 

förhindrade inte bara oss utan även andra sätt som handlade om rättvisa. 

Titta, här i La Paz som är huvudstaden för regeringen, så samlas alla politiska aktiviteter, i 

motsats till Santa Cruz. De kommersiella aktiviteterna samlas i Santa Cruz. Men La Paz är 

även en politisk mittpunkt dit alla kommer för att förhandla, därför är det manifestationer. De 

politiska rörelserna är starka här i La Paz och därför kan vi inte enbart tala om La Paz när det 

handlar om transpersoners rörelser. Santa Cruz har även påverkat mycket för där finns 

majoriteten av de transsexuella kvinnorna som ägnar sig åt sexarbete. Nästan mer än 80 % av 

dem finns i Santa Cruz. Av de 3000 transpersonerna i Bolivia finns närmare 2000 där borta, 

ledsamt nog ägnar de sig åt sexarbete. 

Titta frågan om identitet är väldigt relativ, jag till exempel har många identiteter. För det 

första identifierar jag mig som en person som pratar quechua, jag pratar quechua. Jag pratar 

quechua för att mina far- och mor föräldrar pratade quechua. De hade kulturella rötter från 

ursprungsbefolkningen, så mina kulturella rötter är från ursprungsbefolkningen. Men jag har 

även en annan typ av identitet, min professionella identitet, jag är agronom. Men jag har även 

en stark patriotisk identitet, när jag reser utomlands är jag bolivian, så det finns många och en 

av dem är min kön. Du kommer aldrig att säga ”jag är kvinna” för att samhället har lärt dig att 

du är en kvinna från att du föddes, men inte med mig. Jag har gjort motstånd mot det, jag vill 

inte vara man, jag är inte en man men man har tvingat mig att vara en man. Du är en man och 

en man i alla samhällsstrukturer som man har lärt mig. Jag är en man från mitt namn, mitt sätt 
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att gå. Nu har jag ett problem med min identitet, jag tar detta med kraft och kämpar för det, 

först ska jag tro på det själv och sedan övertyga resten av världen att jag är kvinna. Det är en 

del av min identitet, identitet är en stark sak. 

Åtminstone i Bolivia, där det finns mycket machoism och fundamentalistiska idéer, kämpar 

du emot det också, och sedan så är det även en annan kamp som kvinna. Så om kvinnan har 

trott att hon är kvinna och måste fortsätta kämpa, då måste vi kämpa dubbelt så mycket. 

Med denna lag är det enda vi har lyckats med ett legalt erkännande, vår identitet, genom 

namnbyte, kön och foto, inget mer. Helt enkelt så erkänner staten detta men förutom det finns 

det även andra behov som vi har som vilka andra människor som helst, ett av dom är arbete, 

utbildning och hälsa. 

Behovet att arbete är väldigt starkt, att vara hora eller prostituerad påverkar ditt ungdomsliv 

och din hälsa. Det är väldigt riskabelt, imorgon får jag HIV och då tar allt slut eller hur? Det 

var det första, för det andra är sexarbetet inte legalt erkänt i Bolivia. Du åtnjuter inte tillgång 

till socialt skydd, juridiskt och om du har barn så kommer de att lida det sociala stigmat om att 

deras mor är prostituerad. Vi föreslår en plan som handlar om arbete för alla transpersoner i 

Bolivia nu när vi har juridiskt erkännande i våra dokument. Det vi behöver nu är att föreslå ett 

stödjande politiskt förslag om arbete. Detta måste tas med arbetsmarknadsministern och 

många andra organisationer, inklusive ombudsmän för att kunna föreslå en stödjande offentlig 

arbetsmarknadspolitik. Till exempel att ha tvång på alla statliga institutioner om att anställa 

minst en transperson. Vi vill inte ha fler lagar för precis som i Bolivia och större delar av 

världen så är inte lagar lösning på problem utan erkänner bara, och det är väldigt jobbigt att ta 

fram en ny lag. Det finns sociala kostnader, i vårt fall har det funnits sociala kostnader från 

2011 fram till i år. Det har funnits mer än 10 mord på transpersoner, en social kostnad och det 

fortsätter att existera mord. 

Det går inte att leva bra ifall du inte har någonstans att bo, inte har ett jobb, inte kan studera, 

inte har en bra hälsa och ingen familj. Alltså är vivir bien en vacker filosofi men i 

verkligheten så lever vi transkvinnor inte bra eftersom vi inte har något. Dessutom som en 

transkvinna och som sex arbetare som vi kallar det så bär du på stigman ifrån samhället för att 

man är en hora, man lider av olika typer av förtryck och diskriminering, vi måste kämpa tre 

gånger mer.  
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För att vi ska ha en framtid eller ha en bättre framtid måste vi fortsätta kämpa för annars 

kommer ingen göra det. Jag leker alltid en lek med mina vänner där jag brukar fråga dom vart 

de ser sig om 5 år framåt, och dom svarar alltid tillbaka om deras utseende eftersom det alltid 

finns ett komplex om den ideala kvinnokroppen om hur en kvinna bör se ut. Jag fråga dom 

om dom inte vill något mer, vill ni inte studera och jobba osv. då börjar de tänka och säger ja, 

därför måste vi fortsätta att arbeta.  

 

Bilaga 4 - Spanska 

Vamos hacer  un descripción histórica, en la época de Banzer había gays, travestis, pero las 

travestis eran personas gays que se disfrazaban de mujer, que se ponían pelucas, se ponían 

vestidos, o no lo hacían públicamente, lo hacían ocultas. Solo se transformaban o se  vestían 

de mujer para ser shows, para ser discabarets, y aquí en La Paz había diferentes lugares donde 

se reunían, y se tenían que moverse, no eran lugares fijos. Porque la dictadura eran tan 

implacable que cualquier reunión de estudiantes.. o cualquier reunión no dejaban, porque eran 

estados de sitio, hacían sus shows en diferentes locales y eran muy reservados, no cualquiera 

podía ir, pero ya te das cuenta, la historia nos dice que ya existían gays, lesbianas, entonces en 

ese momento, la dictadura era muy fuerte, era muy machista, los militares son machistas, 

tienen en su cabeza una estructura de que solo hay el hombre quien es que manda en todo 

aspecto, es el que domina a todos, domina en la familia, quien se sienta en la cabeza de la 

mesa? Es el papa, y luego el resto, incluso si el hijo mayor es hombre se sienta a su lado, al 

otro lado esta su mama y el resto, 

 

Pero cuando era el tiempo de la dictadura del militar, era más fuerte, porque no se permitía a 

nadie pensar de diferente forma, y si tu pensabas de diferente forma, como por ejemplo ser 

comunista, entonces te persiguian, te exilaban o te mataban y te desaparecían, hasta ahora hay 

desaparecidos. Entre esos perseguidos, muertos y desaparecidos había también gente con 

diversidad orientación sexual, solo que no eran visibles.  

 

Antes de la dictadura, en el tiempo de la República, cuando estaba Simón Bolívar, Antonio de 

Sucre, los padres fundadores de la república de Bolivia. En esa época también ya había gente 

que se expresaba, hay una lesbiana que es más o menos de esa época, que se llamaba Adela 

Samudio, era una poesísa sobre como el hombre domina a la mujer, maltrata domina y todo. 

Ella escribía en sus poemas el odio al hombre, el desprecio al hombre y para eso entonces no 

se calificaba como lesbiana, nadie sabía que era una lesbiana, pero si le calificaba de rebelde y 
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machorra. Más antes de esto, había un levantamiento en el tiempo de la república, de cierta 

gente que no estaba de acuerdo con los españoles. Entonces hubo una mujer que se llamaba 

Juana Surduy de Padilla, ella era como una travesti, porque siendo mujer, ella debería estar en 

la cocina, criando hijos y todo, ella no aceptó ese rol, ella dijo acá estamos haciendo 

oprimidos por los españoles, entonces se travistió, se puso vestimenta de hombre, monto 

caballo y agarró fósil y lanza. Ella era uno de las primeras revolucionarias, nadie le califica 

como travesti pero al final ella tuvo que travestirse para poder pelear con los hombres. Más 

antes de ella, cuando era la época de la colonia cuando La Paz existía, hubo otra mujer 

rebelde, igualito ella montó caballo y junto a su esposo fue a pelear contra los españoles, era 

Bartolina Sisa, la esposa de Tupac Katari. Ellas eran mujeres rebeldes, había otra mujer en 

Cochabamba, en la coronilla, falto hombres para ir a pelear contra los españoles, y las mujeres 

de Cochabamba dijeron, “ Si aquí no hay hombres, aquí estamos las mujeres para ir a pelear, 

salieron las mujeres y unas de ellas era Manuela Gandarillas.   

 

Entonces en nuestra historia muchas de las personas que han luchado por la independencia de 

nuestro país, habían sido mujeres. Entonces las mujeres nos dan ese ejemplo de lucha aquí en 

Latinoamérica y en Bolivia, y nosotros que somos  parte del colectivo actualmente estamos 

tomando esa lucha feminista, que es parte de la lucha feminista, tomamos como ejemplo, el 

hombre es quien oprime,  todas las sociedades patriarcales son machista, todos las leyes, todo 

está en regalito para el hombre.  

 

Entonces hay un pasado histórico que no hay que olvidar, y ahora estamos luchando contra 

eso. Uno de los grandes logros que hemos tenido, es que cuando entro Evo Morales, se 

refundó la república de Bolivia, ahora es el Estado Plurinacional. En ese momento de 

refundarse con la asamblea constituyente, los gays, lesbianas y travestis se juntaron un 

pequeño grupito, que hicieron que en la constitución del Estado de nuestra Bolivia, se 

colocaran dos cuestiones bien importantes, que no puedes discriminar por la orientación 

sexual y por identidad de género. Luego logramos que se saque una ley muy importante que 

es la ley contra el racismo y la discriminación, y entre esas otras formas de discriminación 

está la transfobia y homofobia (045). 

 

No nos han regalado la ley, nosotros hemos exigido, luchando, presionando, porque si no 

decimos nada, nadie nos va hacer caso, entonces hemos tenido que insistir y decir “no 

nuestros derechos”, entonces logramos poner la ley 045 y ahora en mayo la ley de identidad 
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de género. Tuvimos que negociar obviamente con los diputados/as nos hacíamos insultar con 

las evangelistas, incluso con algunos indígenas “Maricones de mierda”, todo nos decían. Esto 

es una lucha que hemos logrado como una pequeña victoria.  

 

Claro, mira nosotras hemos propuesto esta ley, desde el año 2007. Aca en La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba y otras ciudades, ya habían travestis, la mayoría nos dedicamos al trabajo 

sexual, éramos prostitutas, entonces, el hecho de trabajar en la calle no es porque nos guste, 

sino porque era la única posibilidad de sobrevivir, no podía encontrar trabajo fácilmente, 

imagínate yo siendo agrogoma, ingeniera licenciada con maestría y todo no podía encontrar 

fácilmente trabajo, porque mi apariencia dictaba otra cosa en mi carnet, en mi carnet de 

identidad decía un nombre masculino y yo me identifico como mujer. Entonces en el 

momento de trabajar ya vía el prejuicio. 

 

“Te cuento, una ves yo gane una licitación para ser una consultoría grande en el ministerio de 

agricultura, entonces la ministra me dice: ingeniero, usted debe de vestirse como dicta su 

documento, Y yo ya estaba con el pelo largo, con la apariencia femenina, entonce yo le 

pregunto y porque, y le digo sabe ministra la constitución del Estado prohíbe discriminar por 

mi identidad de género y orientación sexual, sino lo ha visto aca le muestro, Ella llama a sus 

asesores diciendo porque no me han dicho eso, yo le dije usted no me puede discriminar y yo 

no me voy a dejar, yo he ganado este trabajo, soy ingeniera agronoma y tengo la capacidad de 

trabajar. Ella me dice: ya está bien ingeniero no le voy a discriminar, entonces me pidio que 

traiga dos dirigentes indígenas campesinos para que me avalen por mi ligación al partido del 

gobierno, traje mis amigos dirigentes indígenas, y mis amigos dirigente me han dicho: 

ingeniero, de tu sueldo nos tienes que dar el 70 %. Les dije ah yo voy a trabajar por ustedes, 

prefiero estar en las calles de puta a estar alimentándoles a ustedes vagos, yo no voy a trabajar 

para ustedes, vergüenza que siendo mis amigos campesinos que hemos trabajado tanto tiempo 

ahora me vengan con esto, es otra forma de discriminación aunque no esté en la ley,  yo lo 

voy a contar con la historia, entonces no trabaje”  

 

Me dedique al trabajo sexual, me volví prostituta, entonces esto eran hechos de 

discriminación. Muchas otras mujeres ni siquiera tienen formación de bachiller, mujeres 

trans,entonces a temprana edad comienzan a trabajar en la calle. No puede acceder al trabajo, 

al estudio, no puede acceder al servicio de salud, no pueden acceder a la vivienda, porque, por 

su cuestión de documento. También sufrían discriminación de su familia, de sus profesores, 
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de la policía, de sus vecinos, en todo aspecto. Entonces no puedes vivir así, muchas se han 

suicidado.  

 

Entonces nos organizamos y dijimos que tenemos que hacer que en nuestro carnet diga que 

somos mujeres, y empezamos a trabajar en eso. La policía en las calles nos 

seguían  discriminando nos maltrataban, los vecinos nos echaban con orines podridos, huevos, 

tomates podridos, era grave, y para sobrevivir teníamos que trabajar como putas, que no es 

sencillo, es muy riesgoso, porque te puedes contagiar de cualquier enfermedad, después de 

que te insulten, te peguen o te quieran matar, a mi me han tratado de asesinar.  

 

No es un trabajo fácil aunque est dinero rápido, pero primero te cargas el estigma de la 

sociedad, ahh eres prostituta. Todo tipo de discriminación veíamos, cuando queríamos 

alquilar un departamento, miraban nuestro documento y directo nos rechazaban, ustedes son 

unas putas, alcohólicas, peliadoras y drogadictas.  

 

En tu familia que discriminación no sufrías, en especial las mamás, algunos papás, las tías, 

dicen, bueno si quieres hacer mujer entonces te ponen de empleada, y te van aislando no te 

deja salir, “no no cómo vas a salir así de chica, eres maricón? de quedas aquí, en esas 

condiciones yo no puedo vivir,aún estando con mi familia. Muchas chicas se salen de sus 

casas, y una vez en la calle no les queda otra de prostituirse. 

 

Si vas aquí al hospital es grave, directamente asumen que tiene la VIH o sidra, o te dicen oye 

te has hecho la prueba, o te siguen llamándote por tu nombre de hombre, exponiendote. En el 

trabajo sexual, lo policias te exigen favores sexuales, te piden plata, si no les das eso te pegan, 

te maltratan te pegan, te llevan a las cárceles donde hay 2 celdas uno de hombres y mujeres, y 

te meten a la cárcel de hombres, allí te pegan te violan, no te llevan a la cárcel de mujeres 

porque dicen que somos hombres y más bien nosotros le vamos a violar a ellas. Hasta ahora 

hay una discriminación así.  

 

son 8 requisitos, tiene un costo muy mínimo, por ejemplo tienes que sacar un certificado de 

antecedentes penales, porque hay muchas personas siendo trans siendo lo que sea, que tiene 

un antecedente penal, no tienes un antecedente sigue nomas, pero si tienes y para sacar el 

certificado tienes que pagar 50 bolivianos, todos pagan esa suma. Porque si tienes alguna 

antecedente entonces lo único que va cambiar es tu nombre, sexo, etc y sigue el proceso. Otro 
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certificado que te piden sacar es el de descendencia, muchas mujeres trans tienen hijos, el 

estado tiene que seguir protegiendo a estos niños, si tu eres mujer trans y trabajas, a tu hijo ya 

lo has reconocido, nove, le estas dando tu apellido, y también un seguro social, si tu te 

cambias el dato de nombre y sexo, esa protección va seguir adelante, es una forma de proteger 

a los niños. Hay otro requisito que es muy importante, te están pidiendo un certificado de un 

informe psicológico, el informe psicológico es solo para tener en cuenta que la persona tiene 

que ser consciente de este procedimiento. No es para demostrar que soy mujer como antes, 

antes se podía cambiar mediante un juicio, y al juez le tenía que convencer que yo era mujer 

trans, y como le tenía que convencer, a través de un estudio psicologico y psiquiatrico.   

 

Porque ha sido dificultosa porque nos hemos topado pensamientos muy conservadores y 

fundamentalistas, esta ley ha salido y ha sido procesada por líderes y lideresas trans en el 

ministerio de justicia. Porque en el ministerio de justicia en ese entonces, estaba a cargo de un 

plan nacional de derechos humanos, dentro ese plan había un tarea que cumplir, incluso había 

presupuesto, había plata, y era sacar la ley de identidad de género. Entonces propusimos la ley 

de identidad de género, la trabajamos allí adentro con los asesores, jurídicos, abogados todos. 

Que paso, entraron dos ministran que habían sido evangelistas, entonces en su cabezota no 

entro nuestra ley y no le dieron pelota, y estuvo trancada más de 3 años nuestra ley, recién el 

2013 a finales, tuvimos que luchar nosotras, no solo perjudica a nosotros sinos a otras formas 

de ser justicia.  

 

Mira aca en La Paz como es sede de gobierno, se centraliza todas las actividades políticas 

aquí, a diferencia con Santa Cruz, las actividades comerciales se centran en Santa Cruz. Pero 

La Paz es un centro político todos vienen aquí para negociar, por eso es que hay 

manifestaciones, la movida política y cultural es fuerte aquí en La Paz, entonces no podemos 

decir que solamente La Paz en el caso del movimiento trans, Santa Cruz también han influido 

mucho, porque en Santa Cruz está la mayor concentración de la población de mujeres 

transsexuales, que ejercen el trabjao sexual, está casi el 80 % de la población, está en Santa 

Cruz. De los más de 3000 trans de Bolivia, se concentran más de 2000 allá, lamentablemente 

ejerciendo el trabajo sexual.  

 

Mira la cuestión de identidad es muy relativa, yo por ejemplo tengo múltiples de identidades, 

uno es que yo me identifico con la gente que habla quechua, yo hablo quechua porque mis 

abuelos eran quechuas, tenían esa raíz cultural indígena, entonces mis raíz cultural es 
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quechua, pero también tengo otro tipo de identidad, mi identidad profesional, yo soy 

agronoma, también tengo una identidad bien fuerte de patria, cuando yo salgo del país soy 

bien boliviana, yo digo soy boliviana nove, entonces mi identidad es boliviana es parte de mi, 

así que hay muchos y entre ellas está la de género. Mira tu nunca le vas a decir a la sociedad 

que eres mujer, porque te han enseñado a que eres mujer, desde que nacistes, pues a mi no, yo 

me he rebelado contra eso, yo no quiero ser hombre, no soy hombre pero me obligaban hacer 

hombre, tu eres hombre hombre y en todo la sociedad en la estructura me han enseñado que 

soy hombre, desde mi nombre, la forma en que tengo comportarme, como tengo que caminar. 

Ahora con migo si hay problema con mi identidad, me agarro esa fuerza de identidad y me la 

tengo que luchar, primero creermela yo y luego convencer al mundo de que soy mujer, nove, 

entonces eso es parte de mi identidad, la identidad es una cosa muy fuerte, por lo menos en 

Bolivia donde hay mucho machismo y ideas fundamentalistas, luchas contra eso más, 

entonces ahora siendo mujer es otra lucha. Entonces si la mujer que se ha creído que es mujer 

y tiene que seguir luchando, nosotras el doble trabajo.  

 

Con esta ley lo único que hemos logrado es el reconocimiento legal, nuestra identidad, a 

través del cambio de nombre, sexo y imagen, nada más, simplemente el estado reconoce. Pero 

aparte de eso hay otras necesidades que tenemos como cualquier ser humano, una de esas es 

el tema laboral, en educación, en salud. La necesidad laboral es muy fuerte, porque de ser 

puta/prostituta, depende de tu juventud, pero también dependes de tu salud, es muy riesgoso 

mañana me da la VIH y se acaba todo nove, ya primero. Segundo es que el trabajo sexual no 

es reconocido legalmente aca en Bolivia, no gozas de protección social, jurídica, si tienes 

hijos esos hijos van a sufrir el estigma de que su mama es prostituta. Plantamos una necesidad 

laboral para las trans en Bolivia, ya tenemos el reconocimiento en nuestros documentos, lo 

que ahora nos toca plantear es una política afirmativa laboral, allí tenemos que tomar con el 

ministerio de trabajo, con muchas organizaciones incluida la defensoría, para plantear una 

política afirmativa laboral y pública, por ejemplo decir que en toda institución de Bolivia 

debería tener obligación de emplear minimamente a una mujer transsexual o a un hombre 

transsexual. No queremos manejar leyes, en Bolivia y mayor parte del mundo las leyes no 

solucionan solo reconocen y es muy trabajoso sacar una ley, hay costos sociales, en nuestro 

caso ha habido costos sociales, desde el 2011 hasta este año, ya ha habido casi más de 10 

asesinatos de mujeres trans, es un costo social y sigue viendo asesinatos.  
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No se puede vivir bien si no puedes acceder a un lugar donde vivir, si no puedes estudiar, sin 

no tienes una buena salud y si no tienes familia,.Entonces el vivir bien es una linda filosofía 

pero en realidad nosotras las mujeres trans no vivimos bien porque no tenemos eso. Además 

como mujer trans y como trabajadora sexual como lo llamamos te cargas el estigma de la 

sociedad porque eres puta, entonces sufres varios tipos de opresión y discriminación por cual 

nosotras tenemos que luchar el triple.  

 

Para tener un futuro o un futuro mejor nosotras tenemos que seguir luchando porque sinos 

nadie lo va ser, yo siempre juego un juego con mis amiga y les pregunto donde se ven en 5 

años adelante y siempre me dicen cosas sobre su apariencia porque siempre es la complejidad 

del cuerpo ideal de cómo debe ser una mujer, y yo les digo no quieren más, no quieren 

estudiar, trabajar etc. y recién se ponen a pensar y me dices que si, entonces nosotras tenemos 

que seguir trabajando.  
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