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Kap. 28: Skeiv politikk
Samfunnets normer og forventninger til kjønn og seksualitet påvirker oss alle. Rødt jobber for et samfunn 
hvor alle mennesker er fri til å leve ut sin seksualitet og til selv å få uttrykke og gjøre kjønn på den måten 
de ønsker. Mulighetene for å leve et godt og fritt liv avhenger blant annet av mulighetene for å kunne ta 
utdanning, forsørge seg selv, ha god helse og bli anerkjent for den man er i alle sammenhenger. Statistikkene 
viser dessverre at skeive som gruppe fremdeles har dårligere levekår enn resten av befolkningen. For Rødt 
er derfor det å stille politiske krav som hever levekåra for denne gruppa, en del av kampen mot Forskjells-
Norge.

Det er heller ikke slik at alle skeive har like muligheter til å leve ut sin seksualitet eller sitt kjønnsuttrykk. Vi 
har derfor fokus på de av oss som lever under forhold som gjør at det å være skeiv kan oppleves ekstra 
vanskelig, har funksjonsnedsettelser eller er innvandrere og minoriteter som blir utsatt for rasisme. 
Transpersoner er blant dem som skårer lavest når det gjelder levekår. Holdninger til transfolk bør endres 
gjennom at kunnskap spres, at transfolks virkelighet gjenspeiles i lovverket og synliggjøres i statistikkene, og 
at man jobber for bedringer i helsetilbudet.

28.1 Kjønnsidentitet

RØDT VIL:
a. Ha en tredje kjønnskategori hvor alle kan angi sitt eget kjønn. For å få til dette i praksis må vi motarbeide 

det kjønnede og binære personnummersystemet vi har i dag, og gjøre det vesentlig enklere å bytte 
juridisk kjønn.

b. Jobbe mot Rikshospitalets monopol på behandling av kjønnsinkongruens, med mål om et desentralisert 
behandlingstilbud.

c. At det etableres et helhetlig behandlingstilbud med lav terskel med spesialkompetanse i alle 
helseregionene for personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori basert på deres 
individuelle behov og ønsker.

d. At det opprettes en klageinstans for alle som får avslag på søknad om kjønnsbekreftende behandling.
e. At alle som har blitt tvunget til å kastrere seg for å få endret juridisk kjønn før lovendringen i 2016, skal ha 

rett på erstatning.
f. At kjønnsnormaliserende, kosmetiske inngrep forbys inntil barnet selv kan samtykke.
g. At det i ny teknisk forskrift stilles krav til at alle offentlige nybygg og offentlige bygg der toaletter og 

garderobefasiliteter skal restaureres, skal ha kjønnsnøytrale alternativer med enkeltbåser for dusj, toalett 
og garderobe.

h. Jobbe for økt forskning og kompetanse innen behandling av transpersoner.

28.2 Et lovverk som sikrer like rettigheter uavhengig av seksuell orientering

RØDT VIL:
a. Fortsatt ha en kjønnsnøytral ekteskapslov, rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap.
b. At skeive må inkluderes i hjelpetilbudet som finnes til mennesker i prostitusjon. Tilbudet må tilpasses slik 

at de også fanger opp de særskilte utfordringer som skeive i prostitusjon har.
c. At idrettsledere og trenere må arbeide mot diskriminering av alle seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk 

i idretten.
d. Ha lokale handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold samt rådgivningstjenester for spørsmål 

om seksuell orientering og kjønnsuttrykk som bl.a. kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.
e. At elever og barnehagebarn gis innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer.
f. Forby seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konverteringsterapi, som går ut på å 

forsøke å endre en persons seksuelle legning fra homofil eller bifil. Videre å arbeide for å gjøre et slikt 
forbud internasjonalt.

g. Arbeide for et adopsjonslovverk med internasjonale adopsjonsordninger som muliggjør adopsjon 
uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet eller legning.

h. Jobbe for at barn som har flere enn to foreldre, skal sikres juridiske rettigheter til alle foreldre.

28.3 Offentlig finansiering og informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk

RØDT VIL:
a. Styrke Rosa kompetanses arbeid med skolering av ansatte og studenter i helsevesenet, barnevernet, 

skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.
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b. Styrke bevilgningene til LHBTI+-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI+-potten», i framtidige 
forslag til statsbudsjett. Potten skal også inkludere organisasjoner som jobber med minoriteter, som bl.a. 
Salam.

c. Sikre bevilgninger til Skeivt Arkiv i Bergen over statsbudsjettet.

28.4 Skeive flyktninger
Det er fremdeles kriminelt – i flere tilfeller livsfarlig – å ha en annen seksuell orientering enn heterofil. Flere 
land har kriminalisert det å ha en annen legning enn heterofil, og i åtte land kan du dømmes til døden om 
du praktiserer en annen legning enn heterofili. I mange land er det straffbart å snakke positivt om LHBTI+, 
inkludert å bære symboler som symboliserer dette. Ifølge Amnesty krever også mange land at transpersoner 
gjennomgår en irreversibel sterilisering før de kan endre juridisk kjønn. Derfor må Norge gå foran for å styrke 
rettighetene til personer som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

RØDT VIL:
a. Høyne kompetansen om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som 

søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og sette krav om slik kompetanse ved alle 
statlige asylmottak.

b. At LHBTI+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.
c. Sikre at transpersoner har tilgang til behandling (hormoner, etc.) mens de venter på svar på om de har 

fått innvilget asyl eller ikke.

28.5 Skeiv skolepolitikk
Skolen skal være en arena der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet, trygt kan være seg 
selv og bli inkludert. For å få til dette må skoleansatte kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og 
seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene.

RØDT VIL:
a. At skoleansatte skal være med og bidra til åpenhet og kunnskap om kjønnsroller gjennom aktivt 

holdningsendrende arbeid slik at alle barn kan vokse opp med trygghet og frihet til å ta sine egne valg.
b. At LHBTI+ skal være en obligatorisk del av undervisningen helt fra 1. klasse. Klasse-rommet skal være et 

trygt sted å være for alle elever. Dette må sikres gjennom læreplanene.
c. Stoppe all statsstøtte til skoler som diskriminerer LHBTI+-personer ved ansettelse.


