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”Lov om endring av juridisk kjønn”
En protest

 mot kjønnskaos

Mandag 6. juni gjennomfører Stortinget andre gangs behandling av «Lov om endring av juridisk kjønn». Loven vil da trolig bli vedtatt. 

I partiprogrammene som regjeringspartiene Høyre og FrP gikk til valg på i 2013, står det ingenting om endring av juridisk kjønn. Likevel er 

det disse to partiene som nå fronter loven. KrF og SP er de eneste partiene som avviser loven i dens nåværende form. Loven har ikke vært 

gjenstand for en offentlig utredning (NOU), konsekvensanalyser eller stortingsmelding. Vi oppfordrer derfor våre stortingspolitikere:

• Utsett loven om endring av juridisk kjønn!

• Gjennomfør en grundig konsekvensutredning på alle relevante områder!

• Ta de ideologiske aspektene ved loven på alvor, ikke bare de helsemessige!

• Utred hvordan ideologien bak loven kan påvirke utviklingen av kjønnsidentitet og psykisk helse hos alle barn og unge!

• Gjennomfør en bred og demokratisk debatt om tematikken! Ikke vedta en så omfattende lov over hodene på folk! 

Oppfordring til Stortinget fra Stiftelsen MorFarBarn og deres meningsfeller

Begrunnelsen for vår protest:

Hvis du vil kontakte noen på Stortinget, finner du e-postadressene på  

www.stortinget.no under hovedmenyen: ”Representanter og komiteer”. 

Ta gjerne også kontakt med noen lokale politikere. Skriv kort, saklig og høflig.
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1. Kulturrevolusjon. 

Den nye loven loses nå gjennom 

Stortinget i all hast, uten at folk flest 

er klar over hva som skjer. Loven om 

endring av juridisk kjønn representerer 

en kulturrevolusjon i landet vårt, med 

en sprengkraft som de fleste ikke har 

tenkt over.

2. Ideologisk reform.  

Loven er innpakket i en positiv hensikt, 

nemlig å hjelpe den lille gruppen av 

mennesker som sliter med transsek-

suelle følelser. Disse utgjør en brøkdel 

av en promille av befolkningen. De 

får nå anledning til å skifte kjønn uten 

medisinske inngrep. At dette kun skal 

skje på grunnlag av en egenerklæring – 

uten rådgivning, uten diagnose, og uten 

noen form for oppfølging – er oppsikts-

vekkende. Ettersom loven ikke vedtas 

for å gi et bedre behandlingstilbud, er 

den dypest sett en radikal, ideologisk 

reform av samfunnets kjønnsforståelse.

3. Loven som brekkstang. 

Skjult bak lovens gode hensikter ligger 

det en udetonert «kulturbombe». Hvis 

loven bare hadde angått den lille 

gruppen av transpersoner, kunne den 

kanskje ha fungert godt, på tross av 

sine klare svakheter. Den angår imidler-

tid ikke bare en liten gruppe. Vi vil alle 

bli berørt. 

Ved nærmere ettertanke innser man  

raskt at denne loven vil bli en perfekt 

brekkstang for den radikale kjønnsideo-

logien. Denne er et resultat av trender 

innen postmodernismen, kjønnsforsk-

ningen og ekstrem liberalisme. Drama-

tiske endringer vedtas nå uten at det 

norske folk er blitt tilstrekkelig informert, 

og uten at de har fått anledning til å si 

sin mening om saken i politiske valg. 

Det ser ut til at ønsket om å komme 

transseksuelle personer i møte, gjør 

politikerne blinde for de dramatiske 

ringvirkningene loven vil få.

4. Kjønnsforståelsen. 

Loven om endring av juridisk kjønn 

tvinger alle norske borgere til å aksep-

tere at kjønn er en sosial konstruksjon 

basert på en subjektiv følelse. I den 

radikale kjønnsideologien er ikke kjønn 

et objektivt faktum forankret i kroppslige 

kjensgjerninger, eller i XY- og XX- 

kromosomer som henholdsvis menn  

og kvinner har i hver eneste celle i 

kroppen. Tvert imot sier man at alle må 

ha rett til å definere og konstruere sin 

egen kjønnsidentitet, basert på egne 

følelser, verdier og ønsker. Denne 

kjønnsforståelsen vil blant annet inngå  

i framtidens læreplaner for skolen og  

barnehagene.

5. Straffereaksjoner.  

Lovens omfattende ringvirkninger 

kommer klart fram i § 6: ”Det juri-

diske kjønnet skal legges til grunn 

ved anvendelsen av andre lover og 

forskrifter.” Med andre ord: I ulike 

sammenjhhenger vil vi alle bli tvunget 

til å godta at en person i mannskropp, 

egentlig er en kvinne – og omvendt.  

De som er kritiske til et grenseløst  

syn på kjønn, og som ikke er kjønns-

relativister, vil på forskjellige arenaer 

komme til å møte anklager, utstøtelse, 

sanksjoner og straffereaksjoner. 

6. Egenmelding og barn.  

Loven setter ingen begrensninger på 

hvor mange ganger man kan endre 

kjønn ved hjelp av egenmelding.  

I Norge blir det nå enklere å endre 

kjønn enn å skifte navn. Med foresattes 

samtykke kan også barn mellom 6 og 

16 år endre juridisk kjønn, eventuelt 

flere ganger. Faktum er at de aller 

fleste barn og unge som opplever  

usikkerhet og forvirring omkring eget 

kjønn, etter hvert legger dette bak seg. 

I loven tar man ikke hensyn til dette.

7. Kjønnsforvirring hos 

barn og unge. Staten vil med 

denne loven tvinge alle ungdommer 

til å måtte ta standpunkt og velge: Er 

jeg en gutt eller ei jente? Hva ønsker 

jeg egentlig å være? Gjennom hele 

oppveksten vil det bli undervist og al-

minneliggjort at kjønn ikke er en fastlagt 

realitet. Loven er en skjult kulturbombe 

som etter all sannsynlighet vil skape 

kjønnskaos for tusenvis av unge. 

8. Norm og unntak.  

Den radikale kjønnsideologien fremmer 

en løgn om mennesket, basert på en ny 

teori om menneskenaturen. Ideologien 

oppløser forskjellen på norm og unntak, 

på det vanlige og det som er annerle-

des. Alt defineres som like naturlig,  

normalt, sant og bærekraftig. Svært 

mange foreldre ønsker ikke et slikt relati-

vistisk kjønnsanarki for seg og sine barn. 

 
9. Konklusjon.  

Det finnes sterke grunner til at loven 

bør utsettes. Vi oppfordrer derfor  

regjeringen og Stortinget til å gi saken 

en grundigere behandling før den  

eventuelt vedtas i revidert form.

Der menn føder barn 

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 kjønnsfor-ståelse som strider mot manges dyp-este overbevisning. Samvittighetsfri-heten 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 andre 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 kjønn1. Ved fødselen blir barn registrert som gutt el-ler 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. Man skifter kjønn ved 

å skrive under på en egenmelding og kan gjøre 
det så ofte man vil. I praksis blir det enklere å skifte 
kjønn enn å skifte navn.  
3. De som endrer sitt juridiske kjønn får de samme 
rettigheter og plikter som alle andre med samme juri-
diske kjønn, selv om de fortsetter å ha den kroppen de 
ble født med. Den nye loven krever ingen rådgivning, 
ingen medisinsk diagnose, ingen behandling eller kjønnsoperasjon for å skifte kjønn. Alt som kreves,  

er personens subjektive følelser, et ønske om å 
skifte kjønn og en underskrift.

Hensikt og uansvarlighet1. 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 kun 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. 

ulike typer misbruk av loven. Vidtrekkende konsekvenser
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I disse dager debatterer Stortinget en  ny lov om endring av juridisk kjønn. 

Hvis ikke politikerne møter sterk motstand i løpet av de nærmeste 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.”

1. Å løsrive kjønn fra biologi på  
generelt grunnlag, slik denne loven 
gjør, er en omfattende og radikal  
endring i hele 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. Loven vil få vidtrekkende følger 
på mange samfunnsarenaer. På ulike 
måter vil loven påtvinge norske           

 
borgere en kjønnsforståelse som strider 
mot manges dypeste overbevisning. 
Samvittighetsfriheten kommer under 
press når man nå kan bli anklaget for 
å krenke andre fordi man er skeptisk til 
juridiske menn som føder barn, - samt 
tallrike andre utslag av den nye kjønns- 
ideologien.

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

 Vidtrekkende konsekvenser

Her er en smakebit fra info-annonsen Der menn føder barn, publisert i mai 2016:

Utviklingen
Utviklingen de siste 5 årene har vært rask og drama-
tisk. Blant barn og unge har kjønnsforvirring, usikkerhet 
og ønske om å «skifte kjønn» økt kraftig. Dette er bl.a. 
en naturlig konsekvens av følgende budskap fra politi-
kere, skole, ungdomskultur og Pride-ideologien: 
• ”Kjønn bestemmes av følelser og ikke av biologi.”  
Kroppens kjønnsorganer og XX- eller XY-kromosomer  
i alle kroppens celler har ingen betydning, påstår man.
• ”Det finnes mange kjønn og kjønnsidentiteter.” Å reg-
ne med 7 kjønn og 71 kjønnsidentiteter er ikke uvanlig. 
• ”Barn og unge må fra tidlig alder få velge hvilket kjønn 
de vil ha,” – uavhengig av biologiske fakta og barns 
utviklingsfaser. Den medisinske kjensgjerningen at 
frontal-lappen i hjernen først er ferdig utviklet i 23-års- 
alderen, bryr mange seg ikke om, enda det er der 
senteret for risikovurdering og framtidstenkning ligger.

Skolen 
Skeiv teori og agenda får stadig større plass i norsk 
skole. Ord som «kjønnsmangfold», «født i feil kropp», 
«normkritikk» osv. blir alminneliggjort. I skolens nye  
læreplaner fra 2020 skal LHBT inn i mange fag. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
proklamerer at «LHBT + skole = sant», og direktoratet  

gir lærere råd om hvordan dette kan gjennomføres.  
Bufdir sier i klartekst at de ønsker å være «en pådriver 
for lhbtiq-perspektivet i utvikling av ny politikk». Les mer 
om Bufdirs agenda og aktiviteter her: www.bufdir.no/lhbt.

”Rosa kompetanse”
Med kursene «Rosa kompetanse» og «Restart» har 
Foreningen FRI og Skeiv Ungdom åpne dører inn 
i skoler og barnehager, og alt blir finansiert av det 
offentlige. Budskapet deres er vanligvis ensidig, bevisst 
normbrytende og uten motforestillinger. Her er noen 
sitater fra et undervisningsopplegg for 5.-7. klasse som 
Foreningen FRI distribuerer til lærere over hele landet: 

«Bevisstgjør elevene på at kropp og kjønn er to  
forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle er  
jenter eller gutter, og at setningen ‘Gutter, jenter og  
andre kjønn’ gjerne kan brukes. [Spørsmål til elevene:]
* Har alle gutter penis? (her er korrekt svar: nei)
* Har alle jenter klitoris? (her er korrekt svar: nei)
* Hvem kan man bli forelsket i? (Gutter, jenter og andre)»

Kjønnsskifte 
I skeiv teori og praksis får barn «tildelt» et kjønn ved 
fødselen. Vi kan alle være «født i feil kropp», hvis vi 
opplever det slik, hevder man. Barn og unge blir nå 

påtvunget et nytt livsprosjekt: «Er jeg egentlig en gutt? 
Eller jente? Kanskje jeg er noe annet?» Slik påvirkning 
helt fra 4-årsalderen kan bli skjebnesvanger. Hvis unge 
som ønsker å skifte kjønn, får langvarig behandling 
med hormoner, kan resultatet for mange bli sterilitet og 
livsvarige bivirkninger. 
Over halvparten av unge jenter som ønsker å «skifte 
kjønn», sliter med underliggende og alvorlige psykiske 
problemer. Men dette tar man ofte ikke hensyn til. 
Mange tar heller ikke på alvor at et stort flertall av unge 
som sliter med spørsmålet om de er «født i feil kropp», 
faller til ro i sitt biologiske kjønn når de er kommet 
gjennom puberteten – dersom de ikke har fått langvarig 
hormonbehandling.

RESSURSER
• Kurset Samlivsrevolusjon, på Samlivsbanken.no.  
  Et gratis, nettbasert og fleksibelt kurs fra MorFarBarn.
• www.GenderChallenge.no – et viktig norsk/svensk  
   nettsted om trans-tematikk.
• www.transinfo.no, informativt norsk nettsted.
• The Trans Train 1 (og 2 ) på Youtube.com. To sterke 
   dokumentarer fra svensk TV, med engelsk teksting. 
• ”Lov om endring av juridisk kjønn”. Skriv inn lovens 
   navn i et nettsøk og les lovens 9 korte paragrafer.

5 år siden Stortinget vedtok ny lov:

OPPSIKTSVEKKENDE LOVBEHANDLING. 
Loven ble vedtatt i månedsskiftet mai-juni 2016. Til tross for at det er 
en av verdens mest radikale lover angående kjønnsforståelse og kjønns- 
skifte, ble loven vedtatt uten offentlig utredning, uten stortingsmelding og 
uten konsekvensansalyser. Dette tjener stortingsflertallet til liten ære. Kun 
Senterpartiet og KrF stemte imot, blant annet på grunn av den uforsvarlige 
saksbehandlingen og manglende offentlig debatt i en tematikk som ville 
endre grunnleggende strukturer i samfunnet .

URO OG ADVARSLER. I tiden før stortingsvedtaket publiserte 
Stiftelsen MorFarBarn to helsides info-annonser. Disse ble trykt i noen 
aviser og sendt til alle stortingspolitikerne. Dessverre var politikerne lite 
interessert i å lytte til uroen og advarslene som ble kommunisert.

LES INFO-ANNONSENE. Ved å bruke QR-kodene eller nett- 
adressene til høyre, kan du lese interessant informasjon og vektige 
argumenter i de to info-annonsene – på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. 
Innholdet er like aktuelt i dag som for fem år siden – ja, faktisk mer aktuelt ...

Hvor er vi i dag?
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