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Velbegrunnet PRIDE-skepsis
Kunnskap og argumenter som gir

PROLOG: Denne teksten er ikke et angrep på 
dem som definerer seg som skeiv, LHBT+ e.l. Alle 
mennesker har samme verdi, og vi som står bak 
teksten, ønsker å møte ethvert medmenneske med 
respekt, åpenhet og vennlighet – uansett hva de 
mener eller hvordan de lever. Vi ønsker dem alt 
godt, selv om uenigheten kan være stor. 
     Vi mener at det på alle livsområder er legitimt 
og viktig å skjelne mellom sak og person, mellom 
ideologi og individ, slik f.eks. de fleste politikere er 
gode til. Det vi har skrevet i denne teksten, handler 
om kjønnsideologi og Foreningen FRI, men også om 
makt, samfunnsutvikling, skolens undervisning og 
barns oppvekst – ikke om skeive personers men-
neskeverd eller integritet. Hvis noen anklager oss 
for ”homofobi”, ”transfobi” e.l., betrakter vi det som 
uttrykk for usaklig og fordummende hersketeknikk. 

1. KJØNN OG SEKSUALITET I FRI FLYT  
Pride handler ikke om generelt mangfold i samfun-
net, men om seksuelt mangfold. Pride forkynner 
et budskap om seksualitet i fri flyt, der ingenting er 
bedre, mer familievennlig eller mer barnevennlig 
enn noe annet. Hetero, homo, bi, poly, trans, pan, 
sadomasochisme, dusinvis av kjønnsidentiteter, osv. 

blir helt og fullt sidestilt. Alt anses som like bra, sunt 
og barnevennlig. Forskjellen på norm og unntak er 
opphevet. Hetero-norm, tokjønns-norm og par-norm 
er tradisjonelle verdier som må bekjempes.
      Seksual-etikken blir redusert til ett eneste bud: 
”Samtykke og likeverd”. Polyamorøse forhold og 
polygami blir derfor en naturlig del av det ”fargerike 
mangfoldet”. Det samme gjør surrogati, flere enn to 
juridiske foreldre, dobbeldonasjon av sæd og egg, 
opphevelse av sexkjøpsloven, m.m. 

2. FRONTKOLLISJON 
Ved å si ja til Pride-ideologi og Pride-parader er 
man både direkte og indirekte med på å legitimere 
agendaen til den private interesseorganisasjonen 
”FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitets- 
mangfold”. Deres radikale kjønnsideologi og 
politiske målsettinger frontkolliderer med svært 
mange menneskers overbevisning om kjønn og 
seksualitet, samliv og ekteskap, barns rettigheter og 
foreldreskap. Dessverre er det stadig færre som tør 
å si offentlig hva de mener, for ensrettingen er sterk, 
og omkostningene ved å flagge sin Pride-skepsis 
kan bli dramatiske. 
     Erfaringen hittil tyder på at jo større innflytelse 
Pride-ideologien og den tilhørende identitets- 

politikken får, desto mindre blir friheten og
respekten for dem som tenker annerledes. 

3. FRI: HVEM REPRESENTERER DE? 
Foreningen FRI har rundt 3.000 medlemmer på 
landsplan. Dette utgjør ca 5 prosent av dem som 
definerer seg som lesbiske og homofile i Norge. 
Hvis man inkluderer personer som definerer seg 
som biseksuelle, er bare 2 prosent medlemmer i 
FRI. Ved å inkludere alle som hører til i LHBT+, viser 
det seg at kun én prosent av skeive nordmenn 
er medlemmer av Foreningen FRI. 99 prosent av 
lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og folk med 
tallrike kjønnsidentiteter er altså ikke medlemmer i 
FRI. Mange er faktisk svært kritiske til foreningen.
     Med andre ord: Foreningen FRI representerer 
på ingen måte alle skeive, selv om svært mange 
politikere, rektorer, journalister og aktivister tror det, 
og handler som om det var tilfelle. - Til info: Tallene 
ovenfor er basert på en stor, nasjonal undersøkelse 
fra Statistisk Sentralbyrå: Livskvalitet i Norge 2020. 
Et funn i undersøkelsen er bl.a. at 1,3 prosent av 
befolkningen definerer seg som lesbisk eller homofil. 

4. DOMINANS OG SÆRBEHANDLING
Foreningen FRI krever ikke bare aksept for sin 
ultra-radikale kjønnsideologi; de jobber for 
dominans og hegemoni i samfunn, barnehage  
og skole. Når politikerne aktivt støtter denne lille 
medlemsforeningen med massive pengebidrag 
og oppsiktsvekkende særbehandling i skole og 
samfunnsliv, betyr det at de lar radikal kjønns-
ideologi legge premissene for skolens undervisning 
og samfunnets lovgivning innen kjønn, seksualitet, 
familie og barn. Dette er dypt urovekkende – både 
for våre barn og barnebarn og for samfunnsutvikling-
en. Dessuten er det uheldig for religionsfriheten. 
Foreningen FRI mener f.eks. at bare trossamfunn 
som fremmer den radikale kjønnsideologien, bør få 
offentlig støtte. Selv mottok Foreningen FRI i 2019 
ca 23,9 millioner kroner i offentlige prosjektmidler, 
drifts- og statsstøtte, inkludert lønn til sine ca 20 
ansatte. Medlemmene bidro med kr 422.000.
 
5. KJØNNSFORVIRRING
Det uvitenskapelige, ideologibaserte og diffuse 
ordet ”kjønnsmangfold” er et nøkkelbegrep i Pride- 
agendaen. Ordet er bl.a. en del av Foreningen FRI’s 
fulle navn. I Pride-universet er ikke kjønn bestemt av 
biologi og medisinske fakta, men av følelser. 
 

Kjønnsorganer og XY- eller XX-kromosomer hos 
menn og kvinner betyr ingenting. Barn får ”tildelt” 
et kjønn ved fødselen, og vi kan alle prinsipielt sett 
være ”født i feil kropp”, hvis vi føler det slik.    
    Med en slik flytende kjønnsforståelse blir våre 
barn og barnebarn nå påtvunget et nytt, krevende 
og potensielt destruktivt livsprosjekt: Er jeg egentlig 
gutt? Kanskje jeg ikke er jente? Eller kanskje jeg er 
noe helt annet? På skolen har vi jo lært at det finnes 
mange kjønn ...

6. ”ROSA KOMPETANSE” FOR  
BARN OG UNGE  
Pride-ideologien bidrar aktivt til å presse voksnes 
problemstillinger angående seksualitet, kjønn og 
samliv ned i barnehager og grunnskoler. I stadig 
sterkere grad blir norske barn påvirket og formet i 
Pride-ideologiens bilde, ofte uten at foreldrene blir 
informert eller spurt. For mange barn og unge kan 
forvirring, usikkerhet og alvorlige utfordringer med 
selvbilde og kjønnsidentitet bli resultatet. 
    Med sine kurs i «Rosa kompetanse» og «Restart» 
har nå Foreningen FRI og deres ungdomsavdeling 
Skeiv Ungdom åpne dører inn i skoler og barne-

hager med sitt grenseløse budskap om sex og 
kropp, ”kjønnsmangfold”, ”født i feil kropp”, kjønns-
skifte, osv. Og NB: Alt blir finansiert av det offentlige.
    Her er et eksempel på ”rosa kompetanse” for 
barn, sakset fra et undervisningsopplegg i ”Rosa 
kompetanse skole” for 5.-7. klasse. Det ligger på  
FRIs nettsider og brukes av lærere over hele Norge:
«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)»
Hvor mange foreldre ønsker at en slik ideologi skal 
bli dosert for barna deres, uten motforestilllinger og 
uten medisinsk basis? Hva med Opplæringslovens 
krav om ”objektiv og kritisk formidling”?

RESSURSER
• Kurset Samlivsrevolusjon, på www.samlivsbanken.no.  
  Et gratis, nettbasert og fleksibelt kurs fra MorFarBarn.
• www.matriarken.no, driftet av feminister og lesbiske  
   som er kritiske til Foreningen FRI.
• www.GenderChallenge.no – norsk/svensk nettsted.  
• www.transinfo.no, informativt norsk nettsted.

 


