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De kämpar mot människors fördomar 
och sina egna kroppar. Indiens hijras 
behandlas som lägsta klassens 
människor för att de inte passar in 
att vara varken män eller kvinnor.  
av Johan augustin foto:  Jonas gratzer

dokument

– fångad i en mans kropp

l I skenet av lyktstolpen tänder hon 
en cigarett. Sedan fortsätter hon sin 
promenad nedför gatan, förbi Prada 
och Gucci-butikerna som skymtar i 
bakgrunden i Mumbais fashionabla 
Bandra-distrikt. Niha, som hon kallar 
sig själv, är 22 år och har precis flyttat 
hit från New Delhi, där hon försörjt 
sig som prostituerad de senaste två 
åren. Den tajta toppen har ett glittrigt 
”Guess” tryckt över de små putande 
brösten som kommit till efter uppre-
pade hormonbehandlingar.

– Om två månader kommer jag ha 
råd med silikonbröst, ler Niha, som kan 
tjäna upp emot 1000 kronor per kund 
som hon har samlag med. 

Hon väljer selektivt ut en till två 
män varje natt, vars bilar hon diskret 
hoppar in i när de stannar till på gatan 
i Bandra. Niha säger sig vara en ”lyx-
prostituerad” som tack vare sitt vackra 
yttre kan hålla till i Bandra och tjäna vad 
som anses vara långt över det normala 
för vad prostituerade hijras i andra om-
råden tjänar.

Ansiktet är fritt från hårväxt, som ett 
resultat av laserbehandlingar, och de 
långa benen är välvaxade, men fortfa-
rande blir hon hela tiden påmind om 
att hon föddes med fel kön.

– Jag vill byta kön helt, men vet inte 
vad det kommer att kosta, säger hon 
och berättar om den där amerikanen 

som hon nyligen träffade. Jag är kär i 
honom och vill flytta till Amerika, ut-
brister hon och skrattar.

Verkligheten ser emellertid annor-
lunda ut. Varje natt får hon stå ut med 
trakasserier från stadens invånare, och 
polisen – som hon får muta för att de 
ska lämna henne ifred. Hennes föräld-
rar och syskon som bor kvar i Delhi har 
sagt upp all kontakt med henne sedan 
hon berättade för dem att hon är hijra.

– Ingen av dem accepterar mig för 
den jag är. De slängde bara ut mina 
kläder i en hög på gatan.

Niha tog steget fullt ut för fem år se-
dan, när hon var 17, och berättade för 
sin familj att hon var en ung kvinna 
född i fel kropp. Men hon hade egent-
ligen vetat det långt tidigare än så. 
Redan som 4-årig pojke, när hon såg 
sig själv i spegeln, visste hon att saken 
som dinglade mellan benen var en 
onaturlig sak som skulle försvinna ur 
hennes liv så småningom.

– Men vad kunde jag göra åt saken? 
Jag hoppades att problemet skulle för-
svinna av sig självt.

Det gjorde det inte, men genom åren 
har Niha lärt sig att acceptera att hon föd-
des med fel kön, som en indisk hijra. Or-
det har sitt ursprung från arabiskan, och 
kan översättas med flykt eller vandring.

På sina håll i Indien och i andra asi-
atiska länder går hijras under benäm-

Hijra

Niha Ghosh
Ålder: 22. 
Familj: Hon har ingen 
kontakt med mamma, 
pappa, bror och syster 
som bor i New Delhi.
Bor: Mumbai.
Gör: Hijra. 
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I Indien 
har hijras 
länge levt 
i avskilda 
grupper.

Många hijras 
kastreras 
som unga.
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forts

– i framtiden 
vill jag öppna  
en blombutik
ningen transsexuella, men själva väljer 
de ofta att varken kalla sig kvinnor eller 
män utan vill tillhöra ett ”tredje kön”. 
Vad som är klart är att det ofta inte 
finns några andra utvägar för dem att 
tjäna pengar än att prostituera sig.

Framtidsplanerna för Niha sträcker 
sig emellertid utanför den nuvarande 
sysselsättningen.

– Jag vill jobba ihop en buffert med 
pengar. Sedan vill jag plugga till doktor 
eller ha mitt eget företag, säger hon 
och fortsätter nedför gatan i jakt på de 
rätta kunderna i Mumbai-natten.

Kamathipura brukar kallas världens 
största red light-distrikt. I denna del av 
Mumbai pågår ett annat slags vardags-
liv än i Bandra. En smal trätrappa leder 
upp till en lägenhet som består av ett 
samlingsrum, ett kök, en toalett och 
ett sovrum med tio våningsängar, eller 
trånga krypin, med tunna plywood-
skivor som separerar utrymmena från 
varandra.

Här bor och arbetar 10 hijras i ål-
dern 21 till 60 år. Sängarna fungerar 
som deras arbetsplatser och består av 
tunna plastmadrasser utan lakan. An-
vända kondomer ligger slängda intill 
väggen i ett utrymme. Håliga skynken, 
fulla av fläckar är fördragna i de krypin 
som för tillfället används.

– Vi har problem med sänglöss, de 
sprids mellan sängarna, berättar Kadal, 
som med sina 21 år är yngst på bordellen.

Hennes hormonbehandling har gett 
resultat, bröst har bildats under den 
svarta toppen. Skärsåren tvärs över 
handleden blottas när hon sträcker upp 
armen för att applicera rosa läppstift. Sko-
lan hoppade hon av när hon var 13, och 
har bara grundkunskaper i att läsa och 
skriva. Huset ser hon som sitt hem – här 
kan hon vara sig själv fullt ut.

– Jag är lycklig här, trots att jag inte 
har något privatliv, säger Kadal och 
drar ner de tajta jeansen och blottar 
sitt kön. En kastrerad penis där enbart 
könshåren syns som bevis för det som 
tidigare var ett manligt könsorgan.

Kadal förklarar att ett par av tjejerna 
här är kastrerade sedan de skurit bort 
sina penisar och testiklar genom enkla 
operationer – och enbart har en liten 
öppning kvar. Operationerna som ofta 

genomförs av 
outbildade hijras 
är illegala, men 
förekommer 
fortfarande i viss 
utsträckning. Fyra 
av de inneboende 
hijras har varit 
på riktiga kliniker 
och genomgått 
hela könsopera-
tioner och fått 
nya könsorgan. 
Resterande har 
fortfarande kvar 
sina manliga köns-
organ.

– Bitchen där 
har en skitstor kuk! 
utbrister Simran 
Shaikh från den 
stora sängen i sam-
lingsrummet, och pekar på en kvinna 
i 40-årsåldern med tydlig skäggväxt. 
Hon är dubbeldäckare – hon gillar att 
sätta på männen som kommer hit!

Simran som har varit hijra under 
hälften av sina 28 år pendlar mellan 
Mumbai och Delhi, och arbetar för Al-
liance in India – en organisation som 
vill öka hijras rättigheter i Indien samt 
hindra spridningen av hiv.

Takfläkten sveper liv i hennes svarta 
hårlockar, och hon lutar sig tillbaka i 
sängen. Så här mitt på dagen är det 
”relaxtime” och inte många kunder som 
kommer in i huset, så de andra har tid 

att sitta på golvet och hålla om varandra 
samtidigt som de lyssnar på Simran.

– Jag har nästan helt slutat med att 
ta egna kunder, jag måste få riktigt bra 
betalt om jag ska ligga för pengar nu-
mera, berättar Simran.

Hon berättar att hiv är ett stort pro-
blem bland hijras, som hennes organi-
sation försöker arbeta mot.

– Illegala immigrantarbetare är de 
största smittospridarna, och de betalar 
mer för att ligga utan kondom.

Priset som kunderna betalar i huset 
är mellan 10 och 20 kronor per samlag 
och varje hijra har 20–30 kunder varje 
dygn. Enligt Simran är 44 procent av 
alla hijras i Mumbai hivpositiva.

– Det är lockande för några att ha 
sex utan kondom 
för då får de ofta det 
tredubbla betalt, och 
de pengarna kan de 
stoppa i egen ficka 
utan att någon får 
reda på det, fortsätter 
Simran. Hon  berät-
tar också att av hu-
sets tio hijras är tre 
hivpositiva.

Solens strålar letar 
sig in genom fönstret 
och landar på Sim-
rans osminkade an-
sikte. De maskulina 
dragen överväger de 
feminina och spår av 
skäggväxt finns kvar 
trots hormon- och 
laserbehandlingen. 

Hon ser fram emot implantaten och 
könsoperationen i november.

– De kommer inte att kosta mig 
något, ibland är det bra att vara kompis 
med en läkare, ler Simran men suckar 
samtidigt över tanken på att hon blir 
utan sex i ett halvår efter operationen. 
Man blir ju beroende av sex när man har 
jobbat så länge med det, säger hon och 
gestikulerar ut mot sina vänner i rum-
met, som alla nickar instämmande.

Några timmar senare har mörkret 
tagit sitt grepp om Kamathipura. På 
gatan utanför huset stannar en man 
till på sin cykel för att växla några ord 
med Kadal som ler mot honom. I det 
svaga ljus som råder förstärker den 
svarta kajalen ytterligare hennes ögon 
samtidigt som guldringen i nästippen 
och det rosa läppstiftet förför honom. 
På husets ovanvåning har stämningen 
förbytts från lugn till full aktivitet. En 
man i 60-årsåldern med djupa påsar 

under ögonen tar med sig en pojke 
som ser ut att vara i 15-årsåldern in 
i ett av sängutrymmena och drar för 
draperiet. Efter ett par minuter senare 
kommer de ut igen. Några skynken är 
fördragna och genom de tunna väg-
garna hörs stön och flämtningar. Bred-
vid våningssängarna ligger resväskor i 
högar, några tandborstar och en öppen 
kartong med kon-
domer.

Plötsligt stor-
mar en man 
uppför trappan. 
Märkbart berusad 
skriker han och 
slår i väggarna så 
att det lilla tempel som är uppsatt med 
de hinduiska gudarna skakar. Han går 
fram till Zeenat, ägarinnan av bordel-
len, som sitter i sin säng i samlings-
rummet och tittar på en Bollywoodfilm. 
Han slår till henne med knuten näve 
rakt över ansiktet.

De andra hijras drar ut den berusade 
mannen på gatan, som visar sig vara 
Zeenats man.

– Han blir sådär när han dricker, sä-

ger hon när stämningen lugnat ner sig.
Zeenat har en lång lila sari på sig, en 

diamant i näsan, och armband i guld. 
Hon lever ett bra liv på intäkterna som 
de sammanlagt nio bordeller hon dri-
ver inbringar.

– Jag har inte sex med kunder, men 
jag ser efter mina flickor, så att inget 
händer dem, säger hon bestämt.

Hon drar fram 
ett album och vi-
sar upp några av 
de runt 300 hij-
ras som har bott i 
huset de senaste 
20 åren som hon 
har drivit stället.

– Vissa varar inte länge. De dricker 
eller tar piller tills kropparna inte hål-
ler längre. Några dör i aids, berättar 
Zeenat.

På gatan är Kadal i färd med att 
flörta med en ny potentiell kund. När 
en tjej med röda högklackade skor och 
kort lackkjol närmar sig hennes kund 
fräser Kadal som en arg vildkatt som 
försvarar sitt revir.

– Hon hör inte hemma här, detta är 

mitt område, säger hon när rivalen 
försvunnit. 

På framtiden försöker Kadal se 
ljust.

– Jag vill jobba som modell, jag 
känner några i branschen som kan 
hjälpa mig, säger hon och avslutar: 
Ett annat jobb som jag har funderat 
på i framtiden är ett öppna en blom-
butik. ●

”att ha sex utan 
kondom ger tre-
dubbelt betalt”

”jag vill plugga 
till doktor eller 
ha eget företag”

Simran Shaikh
Ålder: 28.
Familj: Pappan är död, 
mamman som bor i Delhi 
har Simran sporadisk kon-
takt med. Har ingen kontakt 
med sin syster och bror.
Bor: Pendlar mellan Delhi 
och Mumbai. 
Gör: Hijra sedan 14. 

dokument

På bordellen 
lever idag tio 
personer.

Som ägare av 
nio bordeller 
lever Zeenat 
ett bra liv.

Simran längtar 
efter könsope-
rationen   som 
väntar

Zeenat 
Deshpande
Ålder: 40.
Familj: Make, 
mamma, pappa, 3 
bröder och 1 syster.
Bor: Mumbai.
Gör: Ägare av 9 
bordeller i Mumbai.

Hijras delas upp i tre grupper:

Kä l la :  a l l i ance  in  ind ia

■ Badhai – Dansar och 

uppträder vid bröllop och 

religiösa ceremonier för 

att välsigna nyfödda sö-

ner och nygifta par

■ Mangti – Ses ofta tigga 

vid marknader och i tra-

fikstockningar.

■ Dhandewalle – 

Sexarbetare stationerade 

på bordeller eller gator. 

De som arbetar på gatan 

blir ofta trakasserade av 

polis och andra, vilket 

gör att de ständigt måste 

förflytta sig.

På senare tid försöker 

hjälporganisationer få hij-

ras att tillhöra det tredje 

könet – så att de varken 

klassas som män eller 

kvinnor, samt att öka för-

ståelsen för dem i det in-

diska samhället. Det finns 

ungefär 120 000 hijras i 

Indien och 5 000 av dem 

bor i Mumbai. 


