Oslo, 5. november 2019
Høringsinnspill angående Dokument 8:166 S (2018-2019) og Dokument 8:174 S
(2018-2019)
Sex og samfunn takker for muligheten til å sende skriftlig innspill til høring om 1)
Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken og 2) Representantforslag om en
aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold.
Konverteringsterapi
VG TV har den siste uken vist dokumentaren «Homoterapi», eller konverteringsterapi
som det også blir kalt. Denne formen for behandling har til nå vært underkommunisert,
usynlig og kun blitt omtalt i lukkede rom i ulike kirkesamfunn.
Storsamfunnet, altså folk flest, har sett på konverteringsterapi som noe som ikke skjer i
Norge fordi et samlet fagmiljø for lengst har tatt avstand fra at det i det hele tatt er
mulig å endre seksuell orientering gjennom noe som helst form for behandling.
Et forskningsprosjekt fra USA1 viser at det er to ganger mer sannsynlig at ungdom som
har vært utsatt for konverteringsterapi prøver å ta sitt eget liv sammenlignet med
ungdom som ikke har vært utsatt for konverteringsterapi. Stadig kommer flere av de
tidligere ledende personer innenfor konverteringsterapi frem til at denne type arbeid er
feil, skadelig og kan til og med få mennesker til å ta sitt eget liv.
På tross av dette ønsker noen at konverteringsterapi ikke skal bli forbudt i Norge. De
som er imot et forbud viser til religionsfrihet og skjuler seg bak begrep som «forbønn»
og «sjelesorg».
Dersom du ønsker endring av din seksuelle orientering og går gjennom et
konverteringsprogram og ikke lykkes, blir du fortalt at dette ikke er Gud sin feil, det
skyldes heller ikke metoden eller kompetansen hos behandleren, det er utelukkende
din egen feil. Det kan føre til ytterligere dårlig selvbilde og dårlig psykisk, fysisk og
seksuell helse.
Sex og samfunn ønsker et forbud mot konverteringsterapi velkommen, det er på tide.
Dersom det ikke fantes diskriminering eller undertrykking av homofile, ville heller ikke
homofile opplevd stress og urolighet over egen seksuell orientering.
Konverteringsterapi virker ikke, men i stedet resulterer praksisen både i skam og
skade, og gjør livet til de det gjelder verre.
Sex og samfunn oppfordrer heller til mer kunnskap og kompetanse.
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Kompetanseheving for ansatte som møter barn og unge
Vi mener økt kunnskap og kompetanse for ansatte som møter barn og unge fører til
økt bevisstgjøring, også til de voksnes egne holdninger. Ansatte i barnehager, på
skoler, i skolehelsetjenesten eller ved helsestasjon for ungdom, må være i stand til å
skape trygge rammer og åpne møteplasser for barn og unge. Og da må vi starte med
egne holdninger. Og vi må tenke på hvordan vi uttrykker oss og hvordan vi kan skape
åpenhet.
Et regnbueflagg på et kontor kan være nok. Og bruk av nøytrale pronomener, og ellers
et åpent språk som for eksempel «de av oss som er skeive» eller «mennesker av alle
kjønn» kan være nok. Nok til at barn og unge bruker nettopp deg som kontaktperson,
og ikke får informasjon fra andre kilder slik som blogger, ulike nettsteder og kanskje
også porno.
Sex og samfunn opplever at åpne spørsmål vil kunne gi tydeligere svar. Svaret på
spørsmålet «Hvem har du sex med?» vil for eksempel fortelle oss hvilke smittesjekker
vi utfører.
Manglende kompetanse vil få konsekvenser på flere nivå, og kompetanseheving er
viktig for å gjøre seg tilgjengelig for barn og unge, og for å yte riktig helsehjelp.

Takk for oss!
Maria Røsok
Daglig leder

Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo

Tlf: 22 99 39 00

Tore Holte Follestad
Assisterende daglig leder

post@sexogsamfunn.no

www.sexogsamfunn.no

