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Lovforslaget og høringen
Kultur- og likestillingsdepartementet sendte i juni ut et hørings-
notat på 128 sider, der lovforslaget blir begrunnet. Hørings-
fristen er 10. oktober. Alle kan sende inn høringssvar. Finn 
nødvendig info ved å google Høring konvertering 2022. 

Homo-terapi
Begrepet homoterapi ble introdusert i Norge i 2019 da VGTV 
viste en serie kalt Homoterapi. Det skjedde parallelt med at 
Ap og MDG i Stortinget foreslo å forby konverteringsterapi.   
Den uklare språkbruken har ført til at mange – inkludert 
politikere og journalister – bruker ordet "homoterapi" som 
om det er et synonym til "konverteringsterapi". Det er langt 
fra sannheten. - Ordet "homoterapi" står ikke i høringsnotatet 
eller i lovforslaget, men er inkludert i  begrepet "konverter-
ingsterapi". Det samme gjelder de tre begrepene nedenfor.

Bi-terapi     
Forbudet mot "terapi" overfor biseksuelle personer handler 
bl.a. om at det kan bli straffbart hvis man på en målrettet måte 
hjelper en bifil person som ønsker å styrke sin opplevde  
heteroseksuelle tiltrekning til det motsatte kjønn. Det kan 
f.eks. være en person som ønsker å leve trofast i sitt nå-
værende eller kommende ekteskap med det motsatte kjønn.

Trans-terapi
Forbudet mot transterapi handler om at det skal være straff-
bart hvis noen planmessig påvirker eller hjelper en person 
til å jobbe med sin kjønnsdysfori og sitt ønske om å "skifte 
kjønn", dersom hensikten er at personen skal akseptere 
og bli glad i kroppen han eller hun er født med. Loven kan 
føre til at sexologer og helsepersonell lettere vil kunne lede 
barn eller unge i puberteten inn i en prosess med irreversible 
kroppslige endringer og potensielt livsvarige bivirkninger.  

Mange foreldre vil trolig komme i hjerteskjærende dilemmaer 
– med trussel om straff – i møte med sexologer og barne-
vernet. Foreldrene kan nemlig bli anklaget for å bedrive "trans-
terapi" dersom de bevisst og målrettet prøver å hjelpe barnet 
sitt til å bli fri fra kjønnsforvirringen og misforståelsen om 
å være "født i feil kropp". Å behandle noen med pubertets-
blokkere, hormoner eller kirurgi anses derimot ikke som trans-
terapi, men som "kjønnsbekreftende behandling" (s. 100).

Kjønnsidentitets-terapi
Definisjonen som høringsnotatet bruker på "kjønnsidentitet", er 
"hva slags kjønn en person føler og opplever seg selv som" 
(s. 102). Dette kan være det motsatte kjønn, begge kjønn,  
et tredje "kjønn", ikke-binær, aseksuell, kjønnsflyter og 
dusinvis av andre kjønnsidentiteter. Det dreier seg om  
en total oppløsning av tradisjonelle kjønnskategorier. Lov-
forslaget kan gjøre det straffbart med bøter og fengsel hvis 
foreldre på en kjærlig og bevisst måte, evt med bistand fra 
andre, prøver å påvirke og realitetsorientere barnet sitt.

Noen av de alvorlige svakhetene  
ved lovforslaget

1. Skeiv teori. Lovforslaget og høringsnotatet bygger 
på skeiv teori og promoterer en virkelighetsforståelse som 
store deler av befolkningen ikke deler. Dette gjelder særlig 
mye av det som ligger skjult i begrepet "kjønnsidentitet", 
f.eks.: Flere enn to kjønn, kroppen som irrelevant i forståel-
sen av identitet, kjønn bestemt av følelser og ikke biologi, 
muligheten for å være "født i feil kropp", flytende kjønn, osv. 

2. Omskolering av alle. Hele befolkningen (og ikke 
minst foreldre med barn) skal nå omskoleres og presses 
til å innordne seg en uvitenskapelig og ideologi-basert 
forståelse av kjønn og seksualitet. Dette er oppsiktsvek-
kende i et demokratisk og pluralistisk samfunn. At det skjer 
ved trusler om bøter og lange fengselsstraffer øker i hvert 
fall ikke tilliten til lovgiverne – dersom loven blir vedtatt. 

3. Umyndiggjøring av voksne. Det er dramatisk 
at forbudet og straffene gjelder både overfor barn, unge og 
voksne. Å bistå voksne som av egen fri vilje og overbevis-
ning oppsøker hjelp for om mulig å endre noe i relasjon til sin 
seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, rammes av loven. 
     Dette bryter både med ytrings- og samvittighetsfriheten, 
med religionsfriheten og retten til privatliv og selvbestem-
melse. Loven er et usedvanlig klart eksempel på umyndig-
gjøring av voksne nordmenn, og et uforståelig angrep på 
voksne menneskers autonomi.  

4. Myndiggjøring av barn. Det er svært tankevek-
kende – og urovekkende – at høringsnotatet langt på vei 
behandler barn som om de er ferdig utviklet og har full 
innsikt i hvilken seksuell orientering og kjønnsidentitet 
de har, eller ønsker å ha resten av livet. Barn er ikke 
"små voksne", og puberteten er en turbulent fase med 
mye usikkerhet og utprøving. Dette ignoreres fullstendig. 
Barne- og utviklingspsykologi glimrer med sitt fravær. Det  
er svært alvorlig. I stedet blir denne og lignende påstand-
er framført i flere kapitler: "Seksuell orientering og kjønns-
identitet er sentrale aspekter ved barns indre liv" (s. 42). 

5. Frivillighet anerkjennes ikke. Anette Trette-
bergstuen uttalte 16/9-2022 til avisen Dagen: "Vi legger til 
grunn i dette lovforslaget at det egentlig ikke er noe som 
kan kalles for frivillig konverteringsterapi. Hvis du går inn i 
en situasjon og ønsker å endre på deg selv, er det en be-
tinget frivillighet. Den er betinget på at du føler et press fra 
samfunnet rundt på at du ikke er bra nok. Derfor anerkjen-
ner vi ikke den frivilligheten."

Forslag til ny paragraf i Straffeloven:

Forbud mot konverteringsterapi  
                fra Kultur- og likestillingsminister  
     Anette Trettebergstuen og hennes departement

§ 270 Konverteringsterapi 
       Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes  
den som anvender metoder med formål om å 
få en annen til å endre, fornekte eller under-
trykke sin seksuelle orientering eller kjønnsi-
dentitet, som er klart egnet til å påføre vedkom-
mende psykisk skade. Uvitenhet om en handling 
er klart egnet til å påføre psykisk skade fritar ikke 
for straff dersom tiltalte grovt kan bebreides for sin 
uvitenhet.
       Der en handling som nevnt i første ledd  
utføres overfor en person under 18 år, skal  
alltid anses å være klart egnet til å påføre  
vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om et 
barns riktige alder fører ikke til straffrihet hvis 
gjerningspersonen på noe punkt kan klandres  
for sin uvitenhet.
       Den som ved å utføre en handling som nevnt 
i første ledd har opptrådt uaktsomt med hensyn 
til at en person påføres betydelig psykisk skade, 
straffes med fengsel i inntil 6 år.
       Den som markedsfører metoder med formål 
om å få noen til å endre, fornekte eller undertryk-
ke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet 
straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

(Markering med rød skrift og uthevning er gjort av MorFarBarn)

Hva er "konverteringsterapi"? Her er departementets svar: 
Konverteringsterapi  =  HOMO-terapi + BI-terapi + TRANS-terapi + KJØNNSIDENTITETS-terapi

Strafferammen på 6 års fengsel er den samme som for uaktsomt drap.

Et omskoleringsprosjekt basert på Et omskoleringsprosjekt basert på 

skeiv ideologi, umyndiggjøring og kri-skeiv ideologi, umyndiggjøring og kri-

minaliseringminalisering

Viktige og verdifulle ressurser
• MorFarBarn.no - finn nyttig stoff på menyen Konverteringsterapi
• foreldrenettverket.no - mange ressurser for foreldre med barn
• transinfo.no - norsk nettsted om transtematikk, med kritisk vinkling
• samlivsbanken.no - nettsted med mye innhold, bl.a. et gratis kurs
• samlivsrevolusjonen.no - innholdsrikt og med jevnlig oppdatering
• GenderChallenge.no + Genid.se - kjønnsdysfori, barn, forskning 
• StatsForGender.org - forskning, statstikker, dokumentasjon 
• LivingOut.org - nettsted driftet av prester i den anglikanske kirke
• segm.org - meget viktig nettsted med fagfolk fra flere land
• genspect.org - svært god side med mange ressurser
• parentsofRogdkids.com - av og for foreldre med trans-utfordringer
• transgendertrend.com - svært fyldig og nyttig britisk nettsted

Denne info-annonsen ligger som en PDF-fil og 

som et jpg-bilde på MorFarBarn.no – i hoved-

menyen Konverteringsterapi. Del den gjerne på 

Facebook eller send den som vedlegg i en e-post.
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