
Homoterapi?

1. De fleste forslagene fra Ap og MDG 
lyder som et ekko fra Foreningen FRIs 
politiske plattform. Partiene ønsker å 
styrke FRIs rolle som statens talerør og 
forlengede arm inn i sivilsamfunnet, ikke 
minst i skoler og barnehager.   
Budskapet som nå skal lyde enda klarere 
til alle våre barn og barnebarn er at det  
finnes mange kjønn og dusinvis av 
kjønnsidentiteter; kanskje du ikke er det 

kjønnet du tror du er; du kan skifte kjønn 
hvis du føler for det, for biologi betyr 
ingenting; slekt og blodsbånd betyr mini-
malt; betydningen av kvinne og mann, mor 
og far er oppløst; følelser og subjektive 
preferanser overstyrer biologiske realite-
ter, medisinsk kunnskap og årtuseners 
erfaring, osv. Forskjellen på norm og 

unntak er opphevet. Idealet er kjønn i fri 
flyt, grenseløs seksualitet og maksimal 
selvrealisering.  
At Foreningen FRI som en privat inter-
esseorganisasjon med 3.300 medlemmer 
står for en slik radikal kjønnsideologi, er 
én sak. Noe helt annet er det at ansvarlige 
politikere på Stortinget ønsker at denne 

ideologien, bl.a. gjennom kursene ”Rosa 
kompetanse” og ”Restart”, skal forkyn-
nes og innprentes i alle norske barn og 
ungdommer gjennom hele oppveksten. 
Det skal ifølge Ap’s forslag skje på en 
”systematisk og landsdekkende” måte, 
uten motforestillinger. Dette frontkolliderer 
med Opplæringslovens ideal om ”objektiv, 
kritisk og pluralistisk” formidling, basert på 
”vitenskapelig tenkemåte”.

Det ligger 20 forslag i Stortinget om styrking av LHBT-politikken og radikal kjønnsideologi.  
Hvorfor fokuserer media og politikere bare på de to forslagene om:  

Forslag fra Arbeiderpartiet
Noen sitater fra partiets 10 forslag:

• ”Forby konverteringsterapi.”
• ”Styrke arbeidet med Rosa kompetanse i 
arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barneha-
gene, politiet og på asylmottak, og sørge for 
at det gjøres systematisk og landsdekkende.”
• ”Styrke bevilgningene til LHBTI-arbeid 
gjennom organisasjonene på feltet.”
• ”Sørge for at alle kommuner oppretter 
konkrete LHBTI-handlingsplaner.”
• ”Igangsette et utredningsarbeid om innfø-
ring av en tredje kjønnskategori i Norge.”
• ”Styrke regionale fagmiljøers kompetanse 
om kjønnsdysfori og sørge for tiltak for 
bedre tilgang på behandlingstilbud for denne 
pasientgruppen.”

 ”Konverteringsterapi” 
Er foreldreretten truet?

I debatten de siste ukene har de fleste bare snakket om  
”homoterapi”. Nesten ingen har tatt på alvor at et forbud mot 
”konverteringsterapi” også betyr et forbud mot å gi råd og vei-
ledning til bifile og transpersoner. Se kulepunkt 2 i forslaget fra 
MDG i rammen til høyre. Hva ligger det i begrepet? Hvem skal
forbudet gjelde for – bare for voksne, eller også for barn med 
kjønnsdysfori, dvs mangel på samsvar mellom biologisk kjønn 
og opplevd kjønnsidentitet?
 

Kan det bli lovstridig å hjelpe sitt eget barn som sliter med 
kjønnsforvirring og kjønnsdysfori til å bli glad i den kroppen 
hun eller han er født med? 

Hva om rådene og behandlingen som sexologer og helseper-
sonell gir, strider mot foreldrenes dype overbevisning? Mange 
foreldre ønsker å vente med en irreversibel hormonbehandling 
som gir alvorlige bivirkninger (bl.a. sterilitet) til barnet er  kom-
met gjennom puberteten. Erfaringen viser at de aller fleste barn 
med kjønnsdysfori da vil ha akseptert sitt biologiske kjønn. Må 
norske foreldre velge mellom å godta og støtte kjønnsskifte hos 
barnet sitt eller å bli fratatt foreldreansvaret? Det har foreldre i 
andre land opplevd. Vil det også snart skje i Norge?

      Dramatiske konsekvenser

1. Hele teksten i forslagene fra Ap og MDG kan  
leses ved å skrive inn følgende ord og tall i søkefeltet  
på www.Stortinget.no:  
Ap:  Dokument 8:166 S (2018-2019)
MDG:  Dokument 8:174 S (2018-2019)

2. Oppropet ”JA til tokjønnsnormen - NEI til radikal 
kjønnsideologi” ligger på www.opprop.net og på opp-
ropets hjemmeside: www.tokjønn.no. Signér oppropet 
og informér andre.

3. www.TransInfo.no er et nytt nettsted med 
mange viktige ressurser angående transtematikk, særlig 
relatert til barn og unge. Det driftes av personer i et 
nettverk med folk fra mange ulike bakgrunner – både 
når det gjelder livssyn, politisk ståsted og samlivsetikk. 
Nettstedet lanseres fredag 6. desember 2019. 
  
          PS: Uthevede ord i sitatene på  
        denne siden står ikke i originalen. 

4. Tranståget och tonårsflickorna er en 
sterk dokumentarfilm på svensk TV om tenåringsjenter 
som blir støttet av sexologer og helsepersonell til å skifte 
kjønn og ta hormontabletter og pubertetsblokkerende 
medikamenter. Dokumentaren har sjokkert Sverige. Se 
den på internett ved å søke på dokumentarens navn. 

5. Grundige kommentarer til hvert av de 20 
forslagene fra Ap og MDG finnes på www.MorFarBarn.no 
under menyen ”Dokumenter og høringer”.

Ressurser
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Onsdag 11. desember skal Stortinget behandle 10 forslag fra Arbeiderpartiet om ”styrking av LHBTI-politikken”, 
og 10 forslag fra Miljøpartiet De Grønne om ”en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold”. 

Det er et demokratisk problem at medier og politikere de siste ukene nesten utelukkende har fokusert på kravet om  
å forby såkalt ”homoterapi”. Flere andre forslag fra de to partiene er mye mer radikale, omfattende og kontroversielle.  

De angår nemlig alle innbyggerne og ikke bare en liten gruppe.  
Hvorfor arrangerer ikke NRK og andre medier debatter der de andre 18 forslagene blir diskutert? Ønsker man at disse forslagene  

skal gå under radaren uten at befolkningen skjønner omfanget og konsekvensene av det som kan bli vedtatt? 

Forslag fra MDG 
 

Noen sitater fra partiets 10 forslag:
• ” Alle læreplanene i grunnskolen og videregående 
opplæring” må ”inkludere kompetansemål om norm-
kritikk [...] og kjønns-, relasjons- og seksualitets-
mangfold.” I et annet punkt kreves det at disse 
temaene blir obligatoriske i utdanningen av lærere og 
barneverns-pedagoger.
• ”Klargjøre at konversjonsterapi for homofile, bifile, 
lesbiske og transpersoner ikke er tillatt.”
• Utarbeide ”en handlingsplan for et kompetanse-
løft om transtematikk, seksuelle minoriteter og 
relasjonsminoriteter [bl.a. polyamorøse] i skoleverket, 
skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk, helsevesenet, politiet, Utlendingsdirektoratet 
og barnevernet.”
• ”Alle nye skolebygg og offentlige institusjoner skal ha 
kjønnsnøytrale toaletter og garderober.”
• ”Innføre en tredje juridisk kjønnskategori.”


