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Innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Skeiv Ungdom
Vi i Skeiv Ungdom takker for muligheten til å sende inn skriftlig innspill til lovutvalget om
sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemleste og psykisk vold. Skeiv
Ungdom er Norges største ungdomsorganisasjon for skeive barn og ungdom. Vi jobber
for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og seksualitet.

Styrket rettsvern for lhbtiq-personer
Lhbtiq-personer er spesielt utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og
psykisk vold. Barn og unge som bryter med normative binære kjønnsroller opplever
diskriminering og trakassering. Dette leder til mye minoritetsstress og psykisk uhelse.
Når personer som opplever negativ sosial kontroll og æresrelatert vold også opplever
rasisme og diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
uttrykk kan opplevelsen av utenforskap og isolasjon øke. Slik interseksjonalitet må bli
beskyttet under rettsvernet.  Vi retter innspillet vårt om lovutredningen i følgende deler,
men skeives rettsvern må inkluderes i alle aspekter av utredningen.

1. Lhbtiq i barnevernet
Fokuset på seksualitet og kjønn har ikke fått oppmerksomheten som er nødvendig for
barn i barnevernet. Det selv om vi vet at barn som bryter med normer for kjønn og
seksualitet står overfor større utfordringer i både skole, helsevesen og barnevern.
Seksuelle minoriteter møter mer diskriminering i samfunnet og derfor er det spesielt
viktig at barnevernet inkluderer en mangfoldstilnærming til kjønn og seksualitet og at
barn og ungdom i barnevernet er spesielt beskyttet under lovverket. I tillegg er det kjent
at likekjønnede fosterforeldre er underrepresentert, som har vært knyttet til opplevelse
om barnevernet som et rigid og overveldende system.

Skeiv Ungdom krever at:
● Øke kompetanse og bevissthet om seksuell orientering, kjønnsidentitet og

kjønnsutrykk, minoritetsstress og transnegativitet blant ansatte i barnevernet.
● Kompetanseheving av helsepersonell og barnevernsansatte i normkritikk,

inkluderende språk og hvordan møte barn og unge som er skeive.



● Kompetanseheving av skolepersonell i å fange opp interseksjonalitet i et skeiv
perspektiv.

2. Lhbtiq i utlendingsloven
I dag stilles det krav for familiegjenforening som er vanskelig å imøtekomme for
samkjønnspar. Kravene inkluderer dokumentasjon av ekteskap, partnerskap eller
samboerskap på minst to år, noe som for par fra land hvor homofili er straffbart eller
ikke akseptert vanskelig kan imøtekomme.

Skeiv Ungdom krever at:
● Lovverket må sikre at barn og ungdommer i lhbti-grupper blir beskyttet fra å bli

sendt tilbake til land hvor de kan bli forfulgt på grunn av sin legning.
● Utrede hvordan samkjønnspar kan bli inkludert i familiegjenforeningslovverket.
● Inkludere internasjonal forfølgelse av skeive i utlendingsloven

3. Intersex-barn og kjønnslemlestelse
Vi vil også fremme problematikken om intersex-barn. Praksisen i dag innebærer at
barnet mister egen selvbestemmelse over kropp med kosmetisk inngrep ved fødsel. Vi
vet dette gir utfordringer når barna vokser opp og kan gi mye kjønnsdysfori. Dette må
utredes i lys av kjønnslemlestelse og barn på beskyttes av lovverk.

Skeiv Ungdom krever at:
● Sykeliggjøring av intersex-variasjoner stoppes.
● Operasjoner og andre medisinske inngrep på intersexbarn som ikke har som

eneste mål å sikre liv og grunnleggende kroppslige funksjoner forbys.
● Intersexpersoner får likeverdig tilgang til kjønnsbekreftende behandling der det

er ønsket når de er medisinsk voksne, uten å presses til kosmetiske inngrep.
● Intersexpersoner skal få korrekt informasjon om sin medisinske bakgrunn.
● Personer som er gravide med et intersexfoster skal få korrekt informasjon om

fosterets variasjon, og ikke presses til abort grunnet fosterets intersexvariasjon.
● Kompetansen og kunnskap om intersex-variasjoner må økes i helsevesenet,

barnehager, skoler, barnevernet og i samfunnet generelt.

Med vennlig hilsen

Jane-Victorius Bonsaksen

Leder i Skeiv Ungdom


