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Den radikale 
kjønnsideologien

Tema 2

En liten ordliste
Noen vanlige ord og begreper i 
samlivs- og kjønnsdebatten

1. Seksuell orientering / legning 
2. Kjønnsidentitet
3. Kjønnsuttrykk
4. Skeiv / Queer
5. Bifil / Biseksuell
6. Transperson
7. LHBT
8. Interkjønn / Intersex
9. Panfil / Panseksuell
10. Polyamorøse forhold / Polyamori

Den radikale
kjønnsideologien
1) ALT ER NATURLIG OG NORMALT. Alle seksuelle orienteringer, 
alle kjønnsidentiteter og alle kjønnsuttrykk er helt sidestilte:  

Hetero, homo, bi, poly, pan, trans, osv., osv.
– alt vurderes som like naturlig, normalt og etisk høyverdig for barn 
og ungdom, for voksne og for samfunnet. 

2) KJØNN ER FLEKSIBELT. Det finnes mange kjønn og dusinvis av 
kjønnsidentiteter. Kjønn er bestemt av følelser, ikke av biologi. Den 
unike betydningen av mann og kvinne, av far og mor, er opphevet.

3) NORMKRITIKK. Heteronormen og to-kjønnsmodellen blir 
problematisert og avvist. Tradisjonelle forventninger, rammer, 
strukturer og biologiske realiteter blir dekonstruert.

4) VOKSENPERSPEKTIV. Fokus ligger på voksnes ønsker, krav 
og behov. Barns rettigheter snakkes det lite om.

Et eksempel på den nye kjønnstenkningen:

Endring av juridisk kjønn 
1. Juni 2016: «Lov om endring av juridisk kjønn». Loven ble 
vedtatt uten offentlig utredning, uten stortingsmelding, uten 
konsekvensanalyser. 

2. Loven gjelder alle. Egenmelding. Så ofte man vil fra 16 år.

3. Ingen rådgivning, ingen medisinsk diagnose, ingen 
behandling eller kjønnsoperasjon trengs for å skifte kjønn. 

4. Barn ned til 6 år kan skifte juridisk 
kjønn, dersom begge foreldre er enige.

5. Juridisk kvinne med mannskropp blir 
i loven regnet som identisk med biologisk 
kvinne – med samme rettigheter og plikter. 
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Bakgrunn og aktører
1. BAKGRUNN
 Historiske impulser
 «Den seksuelle revolusjon» på 1960-tallet
 Det kulturelle klimaet
 Langsiktig og målrettet lobbyvirksomhet
 Internasjonale trender, påvirkning og samarbeid
 Yogyakarta-prinsippene

2. AKTØRENE
 Kjønnsforskningsmiljøer på universitetene 
 LHBT-senteret i Bufdir
 Interesseorganisasjoner 
 Kulturpersonligheter, «influensere» på internett m.m.
 Politikere, inkl. ungdomspolitikere
 Bedrifter i Norge og i andre land

Tre faser 
i norsk homo- og kjønnsdebatt

1. AKSEPT-fasen : ca 1950 - 1993
Homoseksuell atferd må bli akseptert og anerkjent som lovlig, 
legitim og etisk høyverdig.

2. LIKESTILLINGS-fasen: 1993 - 2008
1993: Partnerskapsloven. Den var tilnærmet 

identisk med ekteskapsloven.
2008: Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. 
2017: Likekjønnet vigsel i Den norske kirke.

3. DOMINANS-fasen: ca 2010 
Den radikale kjønnsideologien blir stadig mer dominerende i 
skole og kultur, media og samfunn. Tradisjonelle normer og 
klassisk kristen seksualetikk blir i stor grad motarbeidet og 
marginalisert, forkastet og fordømt.

Lesbiske og homofile
1. HVEM? Like forskjellige som alle andre. Ingen ensartet 
gruppe. De fleste er sympatiske og hyggelige mennesker som 
lever vanlige og meningsfylte liv. 

Noen er aktivister, men de fleste er det ikke. Mange lever i 
parforhold, andre gjør det ikke. Noen er kristne, andre ikke. 

2. HVOR MANGE? Nasjonal levekårsundersøkelse fra Statistisk 
Sentralbyrå (SSB) i 2010: ”1,2 prosent klassifiserte seg som 
homofile, lesbiske eller bifile.”  En nasjonal levekårsundersøkelse 
fra SSB i 2020: 1,3 prosent definerte seg som lesbisk eller homofil 
og 2,4 prosent som bifil. 

3. EKTESKAP: 19.855 par inngikk ekteskap i Norge i 2019. 
331 par var av samme kjønn. Av disse ble i underkant av 100 
viet i Den norske kirke. 111 likekjønnede par tok ut skilsmisse.

To sentrale aktører
1. «Senter for tverrfaglig kjønnsforskning»
ved Universitetet i Oslo. 

Kjønnsforskningsmiljøene i Oslo (og andre steder)
har lagt mye av det akademiske og filosofiske grunnlaget for 
utviklingen i Norge. 

2. «FRI – foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold» (tidligere LLH). 

En aktiv og velorganisert interesseorganisasjon 
og lobbygruppe med nære kontakter til media og
politikere. Foreningen har i overkant av 3.000 
medlemmer på landsplan.
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Revisjon av Straffeloven
§ 185 Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt 
uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. 
Som ytring regnes også bruk av symboler. 

Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt 
fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jfr. annet 
ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller 
forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen 
på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) seksuelle orientering,
d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, 
e) nedsatte funksjonsevne.

(Uthevelsene og understrekningene er tilføyd.)

Fra FRIs Politiske plattform
 «Det finnes et mangfold av kjønn.»

 «FRI mener at alle former for kjønn er 
likeverdige og skal være likestilte.»

 «FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner 
eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og 
samtykke er positivt.» (Fet skrifttype står ikke i originalen.)

 «FRI mener at barn må gis god informasjon om kjønn 
og seksualitet fra tidlig alder og møtes med respekt for sin 
seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk.»

 «FRI mener offentlige tilskudd bare skal gis til tros-
samfunn som aktivt tar avstand fra og arbeider mot 
diskriminering av mennesker som bryter med normer for 
kjønn og seksualitet.»

«Verken antall eller kjønn» 
Lederen av Foreningen Fri i et avisintervju:

«Alle samlivsformer har lik verdi, og vår vedtatte politikk 
er at det verken er antall personer eller kjønn som skal 
avgjøre hva slags verdi samlivsformen har.»

«Vi må åpne opp de trange 
normene, og det må være opp 
til hver enkelt hva de velger.»

(Uthevede ord i sitatene finnes ikke 
i originalteksten.)

 Polyamorøse forhold: «Samliv og seksuelle relasjoner 
mellom flere enn to personer.» Slike samlivsformer er en 
del av mangfoldet som Foreningen Fri støtter.
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Rosa kompetanse for skolens 5.-7. trinn
Sitater fra Lærerveiledningen i heftet:
«Ha en kort innledning om kjønns- og seksualitetsmangfold. 
Oppmuntre elevene til at når de skal svare på spørsmål, kan 
de skrive «de fleste jenter ...»/ «de fleste gutter ...» for å 
unngå at elevene fremstiller svarene som at alle gutter for 
eksempel har penis. 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.»

Eksempler på spørsmål til samtale i klassen:
«◦ Har alle gutter penis? (Her er korrekt svar: nei)

◦ Har alle jenter klitoris? (Her er korrekt svar: nei)
◦ Kjenner alle seg som gutter eller jenter? (Korrekt svar:nei)
◦ Hvem kan man bli forelsket i? (Gutter, jenter og andre)»

Skeive dager og Pride-parader
● ARRANGØR. Foreningen FRI 
er arrangør, medarrangør eller 
støttespiller ved de fleste «Skeive 
Dager» og Pride-parader i Norge.

● PROFIL. Arrangementene presenteres som støtte til 
homofile, og som en feiring av kjærlighet og mangfold. 

● LEGITIMERING. I praksis fungerer arrangementene i stor 
grad som en anerkjennelse og legitimering av den radikale 
kjønnsideologien som Foreningen FRI står for. 

● REGNBUE-FLAGGET er et symbol for seksuelt mangfold, 
ikke for mangfold i generell forstand. Det har det vært 
siden 1978.

Hvordan skal vi forholde oss 
til den radikale kjønnsideologien?

• ET TYDELIG JA til Skaperens design for familie, 
ekteskap og barn. Hans vilje og skaperordninger er 
gode for enkeltmennesker, for barnet og for samfunnet.

• I BØNN – med Jesus som forbilde, «tro mot sannheten i kjærlighet» 
(Ef 4,15). Avsløre tankesystemer, verdier, filosofier og moralnormer 
som kolliderer med Guds vilje, og samtidig elske våre medmennesker.

• FASTHOLDE AT SKEIV IDEOLOGI ER UHOLDBAR. Det er ikke sant 
at seksualitet, fruktbarhet og foreldreskap ikke hører sammen. Kjønn 
er ikke en sosial konstruksjon uavhengig av biologi. Samtidig som vi 
forsvarer vår overbevisning, må vi møte alle med nestekjærlighet.

• VEILEDE BARN OG UNGE. De trenger å lære hva som er den 
bibelske forståelsen av kjønn og seksualitet, ekteskap og familie.

• TROENS PRIS. Vi må venne oss til at troen på Jesus som Herre og 
Mester kan ha en pris, i tråd med det Jesus lærte sine etterfølgere.
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