Til Familie og Kulturkomiteen
Høringsinnspill fra Sex og Politikk til henholdsvis:
Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken Dokument 8:166 S (2018-2019)
og Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og
seksualitetsmangfold Dokument 8:174 S (2018-2019)

Sex og Politikk vil takke komitéen for at de prioriterer disse forslagene med en egen
høring, og takker for muligheten til å komme med innspill til komiteen.
Sex og Politikk støtter hovedlinjene i begge forslagene.
Vi er spesielt glade for representant Bastholms forslags vektlegging av inkludering av
kjønns- og seksualitetsmangfoldet i kompetansemål og læreplaner. Her vil vi og
framheve manglende innhold i undervisningen av lærere på LHBTI spørsmål spesielt,
men seksualitetsundervisning generelt.
Sex og Politikk anbefaler videre familie og kultur-komiteen å arbeide for at Stortinget
beslutter å be regjeringa:


Lage en ny handlingsplan på kjønn og seksualitetsspørsmål som inkluderer
spørsmålene som tas opp i forslagene straks den nåværende handlingsplanen
går ut.



Sikre at lovgiving om diskriminering, hatkriminalitet og hatefulle ytringer skal
inkludere kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristikk.



Sikre en styrket internasjonal innsats fra Norges side som inkluder finansiering i
vår bistand, inkludert EØS midlene, til kjønn og seksualitet, prioriterer skeives
organisasjoner og arbeider for at lovforbud mot sex mellom mennesker av
samme kjønn, fjernes.



Øke innsatsen for å sikre anerkjennelse av mangfold, gjennom bl.a. at alle
kommuner oppfordres til å lage handlingsplaner på seksuell helse som inkluderer
seksualitetsundervisning, kjønn og seksualitet.



Styrke seksualitetsundervisningen i skolen og inkluderer kjønn og seksualitet.



Fjerner Rikshospitalets monopol og legger til rette for flere fagmiljøer som jobber
med kjønn og tilbyr kjønnsbekreftende behandling.



Sikre at helsevesenet tilbyr behandling til alle som har behov for
kjønnsbekreftende behandling, og åpner for tilpasset behandling til den enkelte.



Sikre at forvaltningen av statens flyktninge- og innvandringspolitikk har
oppdatert kunnskap om sårbarhet og marginalisering av seksuelle minoriteter
og kjønnsminoriteter når de vurderer risiko i hjemlandet og i mottak.



Sikre at myndigheter utvikler retningslinjer for helsepersonell og intersexbarns
foreldre, som sikrer utsettelse av medisinsk og kirurgisk behandling inntil barnet
har tilstrekkelig alder og modenhet til å delta i beslutninger.



Innføre et generelt forbud mot kirurgi som ikke er medisinsk nødvendig på barn
med interkjønntilstand og at foreldrene får opplæring og trygges for en slik
utsettelse.



Øke helsevesenets kompetansen for å sikre at pasienter blir møtt åpent og uten
å anta at de er heterofile eller cis uansett alder.



At regjeringen legge opp til trygge offentlige arenaer med kjønnsnøytrale toalett
og garderober, slik at den enkelte selv bestemmer hvor de vil gå.



Utrede hvordan sikre anerkjennelse av selvbestemt juridisk kjønn og legger til
rette for å tillate fleksible kjønnsalternativ for alle, inkludert særlig nyfødte uten
klare kjønnskarateristika, personer som ikke opplever seg som binære og
personer som ikke har kjønn i det hele tatt.



Utrede tiltak for å advare voksne mot konversjonsterapi og forby at barn blir
utsatt for dette.

For Sex og Politikk

Tor-Hugne Olsen, Daglig leder

