PRIDE-ideologien: En kultur-revolusjon?
En kjønnsideologi med et helt nytt syn
på kjønn og seksualitet, samliv og barn
blir stadig mer dominerende i Norge. Det
merkes i media og kulturliv, i lovgivning,
skoler og barnehager.
Kjønnskampens første fase for noen tiår
siden var hovedsakelig et krav om aksept.
Den andre fasen handlet om likestilling.
Den tredje fasen, som vi nå er inne i,
kjennetegnes mer og mer av dominans
og ensretting.

1. Ny og radikal kjønnsideologi

Den nye kjønnsideologien – også kalt
skeiv ideologi eller skeiv teori, LHBT+ eller
Pride-ideologi – har blant annet som mål
å endre befolkningens tenkning om familie,
kjønn og seksualitet. Dette skjer ikke minst
ved å omdefinere betydningen av biologi,
kjønn og mor-far-barn-relasjonen.
I omtrent alle sivilisasjoner opp
gjennom historien har relasjonen mellom
mor, far og barn stått i en særstilling og
blitt forstått som samfunnets grunncelle.
Erfaring, forskning og barns rettigheter er
bakgrunnen for at FNs Barnekonvensjon
erklærer at «barn skal ha rett til, så langt
det er mulig, å kjenne sine foreldre og få
omsorg fra dem» (Art. 7. 1). I barne- og
utviklingspsykologien vektlegges også
den unike rollen som både mor og far har
i barnets utvikling av selvbilde, identitet og
personlighet. I den nye kjønnstenkningen
får dette minimal vekt.

2. Seksualitets- og kjønnsmangfold
Et honnørord i det skeive budskapet er
«mangfold». Det handler ikke bare om
naturlig mangfold, men om et konstruert
mangfold av kjønn og seksualiteter basert
på skeiv teori.

Budskapet er blant annet dette:
• Ja til at kjønn bestemmes av følelser og
ikke av biologi, som f.eks. kjønnsorganer
og XX- eller XY-kromosomer i hver eneste
celle i kroppen.
• Ja til mange kjønn og kjønnsidentiteter.
Å regne med 7 kjønn og 71 kjønnsidentiteter
er ikke uvanlig.
• Ja til at barn og unge fra tidlig alder skal få
velge hvilket kjønn de vil ha, uavhengig av
biologiske fakta og barns utviklingsfaser.
• Ja til å oppløse mor-far-barn-relasjonens
unike betydning.
• Ja til planlagt farløshet. Far og hans slekt
er overflødig.
• Ja til sex og samliv mellom flere enn
to personer.

3. Tre lover med store konsekvenser

Lov om endring av juridisk kjønn fra 2016
gir alle norske borgere over 16 år (ned til
seks år, med foreldres samtykke) mulighet
til å endre juridisk kjønn hvis de føler
for det og ønsker det. Dette skjer ved
en egenmelding. Ingen rådgivning eller
kontakt med helsevesenet er nødvendig.
Man får nytt fødselsnummer og pass. Det
er nå enklere å skifte kjønn enn å skifte
navn. Loven ble vedtatt uten offentlig
utredning, uten stortingsmelding og uten
konsekvensanalyser.
Likestillings- og diskrimineringsloven
inneholder nå begrepene «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» i åtte
paragrafer. Loven har omvendt bevisbyrde:
«Hvis det foreligger omstendigheter som gir
grunn til å tro at diskriminering har skjedd»,
er man skyldig inntil man har sannsynliggjort
sin uskyld (§ 37).
Straffeloven ble endret i november
2020. Da vedtok Stortinget at man kan

få bøter eller inntil 3 års fengsel for
offentlig å «diskriminere», «forhåne» eller
«fremme ringeakt» overfor noen pga. deres
«seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller
kjønnsuttrykk» (§ 185). Hvilke konsekvenser
vil dette få?

4. Målrettet press mot barn og unge

Skeiv teori og agenda får stadig større plass
i skolen. Ord som «kjønnsmangfold», «født i
feil kropp», «normkritikk» osv. blir alminneliggjort. I skolens nye læreplaner skal LHBT inn
i mange fag. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skriver at «LHBT + skole
= sant» og gir råd til alle lærere. Bufdir vil
være «en pådriver for lhbtiq-perspektivet i
utvikling av ny politikk». Se bufdir.no/lhbt.
Mye tyder på at undervisning i LHBT+
ofte skjer uten motforestillinger og uten
en allment anerkjent vitenskapelig og
medisinsk basis. Opplæringslovens krav om
«vitskapleg tenkjemåte» og «pluralistisk,
objektiv og kritisk formidling» synes fjernt.
Med kursene i «Rosa kompetanse»
og «Restart» har Foreningen FRI og
Skeiv Ungdom åpne dører inn i skoler
og barnehager. Alle kurs blir finansiert
av det offentlige.

5. 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.
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 behandling med pubertetsblokkere og hormoner, vil resultatet
for mange bli sterilitet og livsvarige

bivirkninger. Se de sterke svenske filmene
med engelsk teksting, The Trans Train 1 og 2,
på YouTube.com om denne tematikken.

6. Samfunnseksperiment?

Pride-ideologien får et stadig sterkere preg av
å være et omfattende samfunnseksperiment
med uante konsekvenser – ikke minst for
barn og unge. Mange er skeptiske, men pga.
usikkerhet og frykt er de fleste tause. Er det
grunn til å håpe at bevisstgjøring, kunnskap
og åpen dialog kan bidra til gode løsninger i
disse fundamentale spørsmålene?
To interessante bøker om tematikken
er Det stora könsexperimentet av David
Eberhard og Når minoriteten tar majoriteten
som gissel av Olof Edsinger.
Besøk gjerne disse nettstedene:
Samlivsbanken.no, Samlivsrevolusjonen.no,
GenderChallenge.no og Transinfo.no. De
har et annet budskap enn skeiv ideologi.

Stiftelsen
MorFarBarn
Postboks 8253, 4676 Kristiansand
post@morfarbarn.no
www.MorFarBarn.no
Kontonr.: 3000 22 70028 • Vipps: 81368

