
Der menn føder barn 

Vil du være med å bidra økonomisk så vi kan publisere denne  
annnonsen i andre aviser, f.eks. i lokalavisa di? Da hører vi gjerne fra deg!

1. Å løsrive kjønn fra biologi på 
generelt grunnlag, slik denne loven 
gjør, er en dyptgripende revolusjon og 
et paradigmeskifte i vår kultur. Lovens 
prisverdige hensikt er å hjelpe den lille 
gruppen av mennesker som sliter med 
dyptgripende transseksualisme. (De 
utgjør en brøkdel av én promille av be-
folkningen, trolig færre enn 1 av 5.000.) 
Men loven vil samtidig endre samfun-

nets språklige, juridiske, kulturelle og 
sosiale forståelse av kjønn for all  
framtid. Loven er derfor dypest sett  
en radikal, ideologisk reform.

2. Lovens § 6 (se ovenfor) vil få vidt-
rekkende følger på mange samfunns-    
arenaer. Loven vil på ulike måter 

 
påtvinge norske borgere en kjønns-
forståelse som strider mot manges 
dypeste overbevisning. Samvittighets-
friheten vil komme under press når man 
i framtiden kan bli anklaget for å krenke 
andre fordi man er skeptisk til juridiske 
menn som føder barn, samt tallrike an-
dre utslag av den nye kjønnsideologien.

3. Skoler og barnehager er en viktig 
arena for statens påvirkning. Alle barn 
vil i framtiden få undervisning som 
alminneliggjør kjønnsskifte, oppløser 
kjønnskategoriene og skaper tvil om 
eget kjønn. På bakgrunn av statens 
radikale kjønnsideologi har foreldre 
grunn til å være urolige for at den nye 
loven vil skape økt kjønnsforvirring og 
eksperimentering hos barn og unge.

”Vidunderlige nye Norge”:

Fødselskjønn og juridisk kjønn
1. Ved fødselen blir barn registrert som gutt eller 
jente – på grunnlag av kjønnsorganene og fordi 
gutter og jenter er genetisk forskjellige: Gutter har 
XY-kromosomer i alle kroppens celler, jenter har 
XX-kromosomer.

Juridisk blir barna ført inn i Folkeregisteret, og de  
får et personnummer som også angir kjønnet.  

2. Den nye loven vil gjøre det prinsipielt mulig for 
alle som ønsker det, å skifte juridisk kjønn – altså å 
endre kjønnet som er registrert i Folkeregisteret, i 
personnummeret og i passet.   
3. De som endrer sitt juridiske kjønn får de 
samme rettigheter og plikter som alle andre med 
samme juridiske kjønn, selv om de fortsetter å 
ha den kroppen de ble født med. Den nye loven 
krever ingen medisinsk diagnose, behandling eller 
kjønnsoperasjon av noe slag for å skifte kjønn. Alt 
som kreves, er personens subjektive følelser og 
ønske om å skifte kjønn. Man kan skifte kjønn så 
ofte man vil. Det blir enklere å skifte kjønn enn navn.

Hensikt og uansvarlighet
1. Loven om endring av juridisk kjønn har til 
hensikt å bedre livskvaliteten for mennesker som 
sliter med transseksualisme, altså opplevelsen 
av å være født i ”feil kropp”. Mange har  pro-
blemer og trenger hjelp, så intensjonen er god. 
Men denne loven krever verken henvisning eller 
behandling. Den åpner for å skifte til nytt juridisk 
kjønn helt uavhengig av helse- og omsorgstjenesten.  
 
2. Er denne nye loven en nødvendig og god løs-
ning? Her er noen grunner til at svaret er Nei: 
• Saksbehandlingen i en så omfattende og radikal 
lov har vært uansvarlig: Ingen offentlig utredning, 
ingen stortingsmelding, ingen konsekvensanalyse, 
ingen bred offentlig debatt. Hastverket er påfallende.

• Loven forutsetter at skifte av juridisk kjønn skal 
skje ved å signere en egenmelding. 

• Loven krever ingen kontakt med lege eller helse- 
vesen, ingen rådgivning, behandling eller oppfølging. 

• Fordi konsekvensanalysen mangler, finnes det 
mange viktige spørsmål som ikke er utredet, f.eks. 
om mulige misbruk av loven.

 Vidtrekkende konsekvenser
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Mandag 30. mai 2016 gjennomfører Stortinget første gangs behandling av en  
ny lov om endring av juridisk kjønn. 

Hvis ikke politikerne møter sterk motstand i løpet av de neste dagene, vil loven bli endelig vedtatt før sommerferien. 
Kun KrF og SP har innvendinger mot loven. Den er meget radikal og vil på sikt endre kjønnsforståelsen i hele samfunnet. 

Departementets merknader til § 6 i den nye loven inneholder følgende utsagn: 

”Dette innebærer blant annet at en juridisk mann kan være i stand til å føde barn.” 
”Reglene skal gjelde tilsvarende for menn som føder.”

Sitater fra 
Lov om endring av juridisk kjønn:

§ 1 Definisjon
”Med juridisk kjønn menes det kjønnet en person 
er registrert med i Folkeregisteret.”

§ 4 Endring av juridisk kjønn for barn
”Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring 
av juridisk kjønn. 

Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av 
juridisk kjønn sammen med den eller de som har 
foreldreansvar for barnet.”

§ 5 Behandlingen av søknader om å 
endre juridisk kjønn
”Søknader om å endre juridisk kjønn behandles  
av skattekontoret (folkeregistermyndigheten).”

§ 6 Rettslige konsekvenser av å endre 
juridisk kjønn
”Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved 
anvendelsen av andre lover og forskrifter.”




