
VV i har vært vitne til et ideologisk skifte få snakker om, men 
som innebærer en revolusjonerende endring i synet på 
kjønn, seksualitet og samliv.  Det vi kaller skeiv teori, en teori 
som i sin tid ble utskjelt selv blant homofile, har uten særlig 

oppmerksomhet overtatt det ideologiske hegemoniet, noe som har 
fått store konsekvenser for både lovgivning og etikk. Kjønnet er i 
prinsippet avskaffet, normer for samliv blir sett på som krenkende 
og vi forutsettes alle å orientere oss seksuelt i den retningen vi 
måtte ønske. Hva var det som egentlig skjedde?

 
Postmodernismen blir normgivende 
Fram til opplysningstiden hadde mennesker i den vestlige kulturt-
radisjon ansett Gud som alle tings opphav. Med opplysningstiden 
fikk vi empirismen og rasjonalismen. Filosofen Descartes la vekt på 
menneskets fornuft, vår evne til rasjonalitet, at den var det eneste vi 
kunne stole på. Ut fra denne tenkningen vokste modernismen fram. 

Gud ble ikke nødvendigvis ansett som død, men ble overflødig, det 
var nok med menneskets fornuft. Den ble vår høyeste autoritet og helt 

sentral i vår virkelighet. Ved å følge fornuften alene, kunne mennesket 
oppnå den objektive og universelle sannhet.  

Det hele endret seg da Nietzsche erklærte Gud som død. Som 
professor Kjell O. Tveter skriver i boka Tro for en tid som denne 1:

Sex, legning
  og identitet

I 2008 fikk Norge en ny ekteskapslov som tillot likekjønnede å gifte seg. Målet var 
å redusere den påståtte diskrimeringen av homofile mest mulig, la dem ta del i 
allerede etablerte institusjoner. Hensikten var ikke å ødelegge ekteskapet, men å 
utvide for å bevare. Ti år senere er resultatet det stikk motsatte. 
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Modernismen lovte å befri menneskene 
fra religiøse dogmer, og i stedet gi dem 
fornuften og den vitenskapelige metode. 
Men modernismen holdt ikke det den lovte. 
Rasjonalisme og vitenskap hadde ikke 
gjort verden til et bedre sted. De hadde 
gitt menneskene mer effektive måter å 
drepe hverandre på. Filosofer og teologer 
hadde ikke lyktes å vise menneskene hva 
som var sannhet. Ut fra denne rådende 
desillusjonen vokste postmodernismen 
fram. Modernismen hadde vist at den ikke 
kunne besvare livets viktige spørsmål: 
Hva er det gode, hva er det sanne, hva er 
det edle? Man konkluderte med at siden 
modernismen ikke kunne besvare disse 
spørsmål, så fantes det ingen svar.

Tveter peker på at postmodernismen 
er opptatt av hvordan vi tolker 
våre opplevelser, hvordan vi skaper 
mening. I postmodernismen får 
derfor språket og språkforståelsen 
stor betydning, noe vi ser tydelige 
eksempler på i den skeive 
kjønnsteorien, men som Tveter 
oppsummerer: Det store spørsmålet 
er imidlertid hva som skjer når det 
ikke er «jeg» som tenker, men når 
«jeg» blir et resultat av min tenkning. 

Hovedinnholdet i postmodernismen 
er altså at den fornekter eksistensen 
av en absolutt sannhet, eller 
objektiv sannhet, som man også 
kan kalle begrepet. Objektiv 
sannhet innebærer at sannheten er 
uavhengig av personen utsagnet 
stammer fra. Sannheten blir relativ: 
Det vil si at det som er sant for deg, 
trenger ikke være sant for en annen. 
Som en konsekvens av dette avviser 
postmodernismen også troen på 
moralske absolutter og forkaster 
dermed opplysningstidens tanker 
og ideer ved å hevde at man ikke 
kan finne sannheten ved hjelp av 
fornuften. Sannheten betraktes som 
en sosial konstruksjon og mennesket 
kan derfor ikke finne én universell 
sannhet, et ståsted som skulle bli 
utgangspunkt for en global seksuell 
revolusjon. 

 
Kjønn og familie blir normer 
Skeiv teori la etter hvert det faglige 
grunnlaget for debatten om kjønn og 
seksualitet. Dette gjorde at det ble 
stadig vanskeligere å forsvare etiske 
krav til samliv eller la det biologiske 
kjønnet være utgangspunkt for 

atferd og rettigheter. Det meste ble 
normer, normer politikere og LHBTI-
aktivister mente var undertrykkende, 
og dermed ble det klassiske kristen-
humanistiske forsvaret for menneskets 
natur og dannelse irrelevant.

Det var nemlig kjønnsforskerne 
og deres radikale sosiologiske 
tilnærming som overtok arenaen og 
som ble stadig mer dominerende. 
Selv om deres drøfting knyttet til 
kjønnet, og dermed de biologiske 
foreldrenes betydning, kan oppleves 
som teoretisk, viser sosiologen Mika 
Blusztein Ore i sin masteroppgave 
fra 2009, Mamma, mamma og barn 2, 
at teorien har blitt mer virkelig enn 
mange liker. For hun og hennes 
informanter lever i en verden der 
følgende virkelighetsforståelse gjelder:

Kjønn oppfattes som sosialt konstruert, 
performativt, situasjonsbestemt 
og relasjonelt, noe som utspilles i 
samhandling med andre. 3

Far og mor blir definert som 
heteronormativt av Blusztein 
Ore, hvilket er ganske avslørende 
for den radikale sosiologiens 
natur. Å definere naturens orden 
som en «norm», som en sosialt 
konstruert størrelse, viser hvor viktig 
definisjonsmakten og språket ble i 
denne debatten. For med én gang 
en ordning blir en norm, ja da kan 
den også endres, for normer er i et 
sosiologisk perspektiv alltid under 
press og forandring.

Tankegangen hos informantene til 
Blusztein Ore, var at medmors frykt 
for å havne på sidelinjen egentlig var 
knyttet til hvordan man forholder seg 
til biologi som faktor i foreldreskapet. 
Hvis medmor skal kunne være en 
likeverdig forelder med biologisk 
mor, vil en logisk tankerekke tilsi at 
man ikke kan tillegge biologi noen 
viktig rolle. Hvis biologi spiller en 
rolle, vil medmor bli en mindreverdig 
forelder. I parenes forståelse av 
begge kvinner som likestilte foreldre, 
må biologi derfor utdefineres fra 
«familieregnestykket».

Som en av informantene sa: 
«En donor er det biologiske. 
Og det biologiske er, etter vår 
beste overbevisning, av minimal 
betydning.»

Når man bevisst velger bort behovet for kunnskap om 
far, betyr det at man har en klar oppfatning av sin egen 
situasjon. Den må vurderes som likeverdig med en mor-
far-barn-situasjon. 

En annen av informantene sa det slik: «Det ligger en 
god porsjon angst i forholdet til å ikke skaffe mannlige 
rollemodeller. Hva er det egentlig som ligger under der? 
Og har det noensinne vært sånn at vi har savnet en mann 
i vårt forhold? Nei, det har vi ikke. Men hvorfor i all verden 
skulle barnet savne en mann i vårt forhold? Altså, vi er 
ikke en ukomplett konstellasjon i utgangspunktet. Så, det 
her behovet for å ha en sånn person… det handler rett 
og slett om en form for internalisert homofobi, fant vi ut.»

Det er altså ikke slik at barn trenger far, vi tror det bare 
fordi vi er blitt opplært til at slik skal det være. Ergo kan vi 
lære at far ikke er nødvendig. Etter radikal sosiologi både 
kan, og bør vi, opplæres til at to fedre eller to mødre, er 

like naturlig som en 
mor og far.

 

Nytt syn på ekteskap og familie 
Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven forutsatte ikke bare 
et nytt kjønn på kjønn og seksualitet, også vår forståelse 
av den tradisjonelle familien måtte endres

I sosiologien har familien ofte blitt forstått ut fra det 
vi kaller funksjonalistiske teorier.  I et funksjonalistisk 
perspektiv defineres familien som et eget sosialt 
subsystem i det overordnede samfunnssystemet, 
og kjernefamilieinstitusjonen bestående av mor, 
far og barn tillegges en fundamental rolle for både 
individ og samfunn. Funksjonalismen har til hensikt 
å vise at familien har en rolle å fylle. Den dekker 
familiemedlemmenes behov for omsorg, tilhørighet 
og forsørgelse, og den sosialiserer barna til å bli 
velfungerende samfunnsmedlemmer.

Men et slikt perspektiv ble vanskelig i møte med 
homofile par og barn. For hvordan gjør homofile par barn 
klar til en verden der heterofile par dominerer? Fyller slike 
par de funksjoner en tradisjonell familie gjør?

Den ideologiske løsningen på dette problemet, ble 

introduksjonen av det postmoderne synet på familien. 
Ifølge sosiologen Mika Blusztein Ore 4  blir denne 
endringen karakterisert som et «Big Bang» og skyldes i 
stor grad kritikken fra feministisk hold. Hun skriver i sin 
masteroppgave Mamma, mamma og barn:

Denne satte fokus på hvordan variasjon var blitt undervurdert både 
historisk og kulturelt i forståelsen av familieinstitusjonen, samt 
hvordan den funksjonalistiske familieforståelsen som nevnt tilslørte 
konflikter innen familien. Postmoderne perspektiver på familie, som 
kom i kjølvannet av denne teoripluralismen, anser dagens familie 
preget av valg, frihet, mangfold, ambivalens og fleksibilitet.

Postmoderne familieperspektiver ekskluderer 
ikke homofile familieformer, siden biologiske eller 
ekteskapelige bånd ikke lenger er en nødvendig 
forutsetning for å definere hva som er en familie.  
Fokuset ligger på individets egen familieoppfatning, og 
det finnes ikke lenger noen mal for hvordan familie skal 
se ut. Med et så åpent syn på familie blir det nærmest 
umulig å avgrense hva som faktisk er familie eller ikke. 
Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det over 25 ulike 

familieformer. Denne oversikten var utgangspunktet da 
organisasjonen Sex og Politikk hadde et kurs i samliv for 
norske elever i grunnskolen i uke seks (februar) i 2015, et 
kurs som ble behørig kommentert i media. 

 
Homofili, legning eller ikke? 
Da kampen for homofiles rett til ekteskap startet, var 
det flere homofile som uttrykte sterk uenighet med 
skeiv teori. De ønsket å beholde kategoriene homofil og 
heterofil legning, dvs. at legningen var en del av deres 
natur. En av dem var den kjente homoforkjemperen Kim 
Friele. I et intervju med Klassekampen i 2006 tok hun et 
kraftig oppgjør med dem som ønsket å fjerne kategoriene 
homofil og lesbisk.5 Hun betegnet skeiv teori som «luksus», 
«uten praktisk gjennomslagskraft» og «intellektuell 
onani». Samtidig forstod hun, som feminist, at skeiv teoris 
forståelse av kjønn også kunne ødelegge den tradisjonelle 
kampen for likestilling mellom menn og kvinner. 

Spørsmålet er om begrepet homofili egentlig har en 
vitenskapelig basis, og det er mye som tyder på at det ikke 
er tilfelle. Ideen om at et menneske kan føle seg seksuelt 
tiltrukket kun mot sitt eget kjønn, skal nemlig først ha blitt 
introdusert av den østerrikske journalisten og aktivisten 
Karl-Maria Kertbeny (1824–1882). 

«Hovedinnholdet i postmodernismen 
er at den fornekter eksistensen av en 
absolutt sannhet.»
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«Kertbeny hevdet at homofili var en medfødt og 
uforanderlig legning, et argument som senere ble kalt 
‘den medisinske modellen’ for å forklare homofili.  
Dette stod i motsetning til den rådende oppfatning om 
at menn begikk ‘sodomi’ på grunn av et ødelagt sinn.»

Kertbeny hevdet at homofili var en 
medfødt og uforanderlig legning, et 
argument som senere ble kalt «den 
medisinske modellen» for å forklare 
homofili. Dette stod i motsetning 
til den rådende oppfatning om at 
menn begikk «sodomi» på grunn av 
et ødelagt sinn. Han hevdet også at 
homofile menn ikke var feminine av 
natur, og at mange av historiens helter 
var homofile. Kertbeny var den første 
forfatteren som hevdet dette offentlig.

Etter hvert ble Kertbenys forståelse 
av homofili innarbeidet i språket 
som normgivende for hvordan vi 
forstår homofiles natur. Det ble 
stadig vanligere å si at man var født 
homofil, og i 1993 trodde mange 
at det endelig skulle foreligge 
et svar på gåten om hvorvidt 
homofile var født sånn eller blitt 
sånn. Den amerikanske biologen og 
genetikeren Dean Hammer hadde i 
en stor søskenstudie funnet et gen 

på X-kromosomet som han mente 
forårsaket homofili. Funnet slo 
fullstendig beina under tanken om 
at homofili var en valgt livsstil, og nå 
mente mange at kristne ikke kunne 
hevde at homofil praksis var synd. 

Dean Hammers funn ble imidlertid 
tilbakevist, og interessant nok var 
det en ny gruppe som likte denne 
utviklingen, og dette var gruppen 
kjønnsforskere. Etter år 2000 fikk 
kjønnsforskerne et ideologisk 
hegemoni knyttet til kjønn og 
seksualitet. Kjønnsforskerne satte 
fort sitt preg på det offentlige 
ordskiftet, selv om deres ideer ikke 
ble brukt som argumenter for en 
kjønnsnøytral ekteskapslov. 

I skeiv teori ble begrepet legning 
problematisert, fra nå av var det 
begrepet seksuell orientering som ble 
brukt. Kjønnsforskerne var overbevist 
om at homofile ikke var født sånn, 

de avviste også spørsmålet. For dem var begreper 
som «legning» og «homofili» meningsløse, og Harald 
Eias dialoger med ulike kjønnsforskere i programmet 
Hjernevask viser dette tydelig. 

 
Agnes Bolsø: Vi er født som en nytelsesklump 
En av de sentrale personene i norsk kjønnsforskning, 
sosiolog Agnes Bolsø, førsteamanuensis ved NTNU, 
Senter for kjønnsforskning, gjorde i Tidsskrift for 
Kjønnsforskning  i 2008, rede for hva skeiv teori bør si for 
hvordan vi oppfatter kjønn, seksualitet og seksualpolitikk.

Skeiv teori forholder seg ikke til legninger, men til lyst 
og seksuelt begjær. Utgangspunktet til skeiv teori er at 
alle mennesker til alle tider vil, i ulik grad, kjenne begjær 
til begge kjønn, og at det i stor grad er sosialt bestemt 
hva vi oppfatter som akseptabelt. At det heteroseksuelle 
forholdet har fått forrang er derfor et resultat av sosiale 
konvensjoner som menn som gruppe har dratt fordelen 

av. Denne teorien la grunnlaget for det vi i dag kaller 
identitetspolitikk. Bolsø hevder at all seksualitet egentlig 
er et forhold mellom to personer og et tredje element. 
Det er det tredje elementet som skaper de seksuelle 
spenningene i paret, og ifølge Bolsø er dette elementet 
fristilt fra kjønn. Det kan for eksempel være ønsket om 
dominans eller underordning. 

Hensikten til Agnes Bolsø er å vise at dersom en kvinne 
ønsker dominans, kan dette skje i både heterofile og 
lesbiske forhold, og det blir derfor irrelevant å snakke om 
legning. Hun hevder sex er mer enn kjønn, og mener at 
det må bli mer rom for forståelse for at homoseksuelle 
relasjoner er noe også heteroseksuelle kan ha, ikke bare 
som stimulering av det heteroseksuelle forholdet, men noe 
med verdi i seg selv. Hos Agnes Bolsø får begjæret en egen 
verdi, og hun vil bryte med tanken om at når en person 
med mannskropp har sex med en person med kvinnekropp, 
så er det en hetero-erotisk relasjon. Når vi bringer inn det 
tredje elementet i forholdet, er det mulig å se på «en mann-
kvinne-relasjon som homoseksuelt kjønnet». 

Som en konsekvens av dette mener Agnes Bolsø at vi 
må arbeide for et samfunn som ser det homoseksuelle 

i det heteroseksuelle, og bygger ned skillene. Eller som 
Skeiv Ungdom sa om kvotering: «Kvotering kan ikke 
godtas under noen omstendighet, vi må få kjønn ut av 
lovene, loven skal være lik for alle.» Kari Helene Skog, 
organisasjonens leder i 2006, sa til Klassekampen 10. 
mars 2006: «Det blir feil med kvotering så lenge man ikke 
vet hvilket kjønn folk opplever seg som.» I sin politiske 
plattform av 2006 sa Skeiv Ungdom at de vil ha en «ny 
verdensordning», som kan gi det nødvendige rom for 
mangfold i kjønns- og seksualitetsuttrykk.

Agnes Bolsø ønsket en endring i hvordan samfunnet 
forstår homo, hetero og biseksualitet. Hun ville ha en 
dreining fra en ensidig vektlegging av legning til en 
politikk basert på en ny forståelse av seksuelt begjær 
og identitet. Hun så for seg en politikk som bygger ned 
skillet mellom «dem» og «oss», og som fremstiller det 
homoseksuelle begjæret som alminnelig og normalt 
blant alle. Poenget er altså ikke hvem du begjærer, men 
hva du begjærer og hvor du kan få tilfredsstilt dette 

begjæret. Skolen bør derfor ifølge Agnes Bolsø informere 
om en mer fleksibel forståelse av begjær og identitet, 
og at norske lærere må undervise elevene om at det 
ikke er en nødvendig sammenheng mellom begjærets 
kjønnskarakter og hvilke kropper vi tilsynelatende ser 
ut til å begjære. Ifølge Agnes Bolsø er det ikke mulig å 
overvurdere likheten mellom hetero- og homoseksuelle, 
fordi, heteroseksualiteten er i homoseksualiteten, og 
omvendt. Elevene bør etter hennes mening altså læres 
opp til å forstå at vi alle i prinsippet er bifile.

 
Judith Butler: Språket bestemmer 
virkeligheten 
Den amerikanske filosofen og litteraturviteren Judith 
Butler er en annen pioner innenfor kjønnsforskningen. 
Butler er lesbisk og mener at forståelsen av mennesket 
som to kjønn, mann og kvinne, er et fengsel for oss. Hun 
mener det begrenser vår frihet og er diskriminerende. 
For henne som lesbisk, er det muligheten til både å 
være maskulin og feminin som er bestemmende for 
hennes natur. Hun mener hennes valg betyr mer enn 
hennes kropp, hennes feminine fremtoning og andres 
oppfattelse av henne som kvinne. 

«Skeiv teori forholder seg 
ikke til legninger, men til 

lyst og seksuelt begjær. 
Utgangspunktet til skeiv 

teori er at alle mennesker 
til alle tider vil, i ulik 
grad, kjenne begjær 

til begge kjønn, og at 
det i stor grad er sosialt 

bestemt hva vi oppfatter 
som akseptabelt. At 
det heteroseksuelle 

forholdet har fått 
forrang er derfor et 

resultat av sosiale 
konvensjoner som menn 

som gruppe har dratt 
fordelen av. Denne 

teorien la grunnlaget 
for det vi i dag kaller 

identitetspolitikk.»
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Judith Butlers bok fra 1990, Gender 
Trouble: Feminism and the Subversion 
of Identity, er for mange det viktigste 
arbeidet innenfor kjønnsteori. 
Butler finner seg lite komfortabel 
med den tradisjonelle forståelsen 
av kjønn, og hennes spørsmål er: 
«På hvilken måte kan vi best mulig 
rokke ved kjønnskategoriene mann 
og kvinne, kategorier som støtter 
kjønnshierarkiet og som forutsetter 
heteroseksualitet?» Butler mener 
at de «fiktive» kategoriene mann 
og kvinne er konstruerte gjennom 
språket vårt og at politikerne må 
forandre måten vi snakker på for å 

dekonstruere vår forståelse av kjønn. 
Det er bare på den måten vi etter 
hennes oppfatning kan bli frie.

For å si det enkelt mener Butler at 
det ikke finnes noe slikt som «menn» 
og «kvinner». Vårt kjønn er etter 
hennes oppfatning en fantasi, noe 
vi tror eksisterer bare fordi det er 
blitt gjentatt mange nok ganger. 
Kjønnet skal ikke assosieres med 
vårt biologiske kjønn. Det biologiske 
kjønn har ifølge Butler blitt 
meningsbærende for vår forståelse 
av oss selv kun fordi det har sin basis 
i språket. I Butlers virkelighet er vår 
identitet fleksibel og flytende. Det er 
ikke noen maskuline eller feminine 
egenskaper som har sitt opphav i 
det biologiske kjønnet; alt er som en 
forestilling, en atferd som til enhver 
tid kan endres.

Med bakgrunn i det ovenstående, 
er det viktig å peke på at en 
avvisning av troen på en homofil 
legning ikke trenger å bety at man 
sympatiserer med skeiv teori. Det 

er fullt mulig å mene at mennesket 
kan formes til å bli homofilt, uten 
at man tvinges til å akseptere de 
ytterliggående påstandene til 
radikale kjønnsforskere som Judith 
Butler og Agnes Bolsø.

I norske offentlige utredninger ser 
vi dette skiftet i synet på homofili 
først i Stortingsmeldingen Levekår 
og livskvalitet for lesbiske og homofile 
i Noreg fra 2001 7. I innledningen til 
rapporten slås det fast at begrepet 
legning er problematisk 8:  

Både homofili og heterofili er i meldinga 
tidvis omtalte som emosjonelle og 
seksuelle orienteringar. Ordet orientering 
er valt med vilje i staden for ordet legning. 
Forskinga tyder på at det er ein glidande 
overgang mellom homofili og heterofili, 
snarare enn at dei to orienteringane står 
som fastlåste og motsette polar. Ordet 
legning viser til ei biologisk, determinert 
oppfatning av kjensler og seksualitet, 
noko som forskinga i stadig større grad 
reserverer seg mot. Ordet legning blir 
derfor berre brukt når vi siterer direkte frå til 
dømes lovtekster.

 
Jeg er ikke min egen kropp 
Skeiv teori utfordret imidlertid ikke 
bare den tradisjonelle forståelsen 
av legning, også kjønnet som 
biologisk bestemt ble utfordret 
av teorien. Oppfatningen av 
at det kan være et misforhold 
mellom det fysiske kjønnet og den 
psykiske kjønnsidentiteten (noe 
som innebærer at hvilket kjønn 
man mener man er, er uavhengig 
av det biologiske kjønnet), kalles 

kjønnsdysfori. Transebevegelsen 
avviser sammenhengen mellom 
biologi og kjønnsidentitet, de 
benekter at kjønnsidentitet 
er rotfestet i biologien. Deres 
argument er at kjønnsidentitet 
er fullstendig uavhengig av 
kroppen, noe som ble en del av 
norsk virkelighetsoppfatning med 
diskrimineringslovene i 2013.

I transmiljøet er det vanlig å hevde 
at «jeg vet jeg ikke er min kropp. Jeg 
er et åndelig vesen», og her ligger 
mye av kjernen i skeiv teori, som 
er mer åndelig enn mange er klar 

over. Påstanden om at menneskets 
egentlige identitet kun finnes i dets 
ånd, bevissthet, vilje og følelser har 
dype ideologiske konsekvenser. 

En som gjør rede for konsekvensene 
av denne dualismen, er professor 
Nancy R. Pearcy. I boka Love thy 
body 9 viser hun hvordan den 
radikale dualismen aksepterer 
et materialistisk syn på kroppen, 
men samtidig har et postmoderne 
syn på grunnlaget for identiteten. 
Hun peker på at den radikale 
kjønnsbevegelsen i prinsippet 
mener at mennesket er en ånd som 
bor i en kropp. Men kroppen har 
ingen betydning, den er bare en 
samling av fysiske størrelser som 
muskler, bein, organer og celler, 
ikke skapt for å gi oss en mening 
om hvem vi er og hvordan vi skal 
leve. Men hvis kroppen ikke kan gi 
oss en mening med seksualiteten, 
blir det vi som mennesker som må 
pålegge den det. Seksualitet blir 
dermed en sosial konstruksjon. 

Kjønnsidentitet og forståelsen av seksuell orientering 
blir redusert til et postmoderne konsept fullstendig 
frakoblet kroppen. Det er derfor ikke uten grunn 
at den radikale kjønnsbevegelsen er spesielt kritisk 
til kristen tro. I kristendommen forener nemlig 
inkarnasjonen det åndelige og det fysiske på en måte 
som gjør den (kristendommen) utålelig for deres 
virkelighetsoppfatning. Skal man begripe den seksuelle 
revolusjonen vi er vitne til, må man derfor forstå dagens 
moderne dualisme.

 
Skeiv teori ødelegger  
kjønn, identitet og familie 
Skeiv teori, som spilte en marginal rolle som 
premissleverandør forut for den kjønnsnøytrale 
ekteskapsloven, kan ikke styrke ekteskapet som 
institusjon. Utgangspunktet for dem som hevdet at 
den nye ekteskapsloven ville styrke ekteskapsloven, 
var nemlig troen på at mennesket kunne deles inn 
i kategoriene heterofile-homofile.  Få forutså at 
det var skeiv teori og dennes tilhengere som skulle 
definere virkelighetsoppfatningen etter at den nye 
ekteskapsloven ble vedtatt, men det var en naturlig 
konsekvens av opphevelsen av det biologiske båndet 
mellom foreldre og barn.

Skeiv teori lærer at det er helt naturlig å kjenne lyst 
og begjær til begge kjønn, og at denne lysten bør 
stimuleres, for i klassisk sosiologisk teori er begjæret 
det eneste mennesket har; ånden er irrelevant eller 
ikke-eksisterende. Men da blir også forestillingen 
om det livslange forpliktende forholdet uinteressant. 
Når ekteskapet ikke lenger har noen funksjon utover 
det romantiske, når barns velferd blir uavhengig av 
biologisk opphav og lyst og begjær blir nøkkelen til 
vårt velvære, ja, da er det naivt å tro at de kreftene 
som ønsket et kjønnsnøytralt ekteskap, har som mål 
å skape en forpliktende ramme for samlivet mellom 
to. Målet er tvert imot et samfunn der seksualiteten 
ikke er underlagt tradisjonelle normer, men et hvor 
kjønnet avvikles og vi alle er på vei til et grunnleggende 
normløst og biseksuelt samfunn. 

    Kjell Skartveit

«For å si det enkelt mener Butler at 
det ikke finnes noe slikt som ‘menn’ og 
‘kvinner’. Vårt kjønn er en fantasi, noe 
vi tror eksisterer bare fordi det er blitt 
gjentatt mange nok ganger.»
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Partiet De Kristne ser familien og ekteskapet 
mellom én mann og én kvinne som 
samfunnets viktigste byggestein. Partiet 
De Kristne vil løfte frem det livslange, 
monogame ekteskapet mellom mann og 
kvinne som norm og ideal. Det tradisjonelle 
ekteskapet bør ha en juridisk særstilling.

En velfungerende familie er vesentlig for 
den oppvoksende slekt og fremtidige 
generasjoner. I familien kan barn under trygge 
og stabile forhold lære forskjell på rett og galt, 
bli kjent med sosiale normer og regler, og 
utvikle nærhet til andre mennesker. Sterke og 
stabile familier gir et sterkt og stabilt samfunn.

Partiet De Kristne setter barna i fokus, og 
mener barn har rett til både en mor og 
en far, og til å kjenne sitt eget biologiske 
opphav. Barn skal ikke gjøres til et objekt som 
produseres utenfor den naturlige rammen av 
en biologisk mor og far. 

(Fra PDKs prinsipprogram)

«Partiet De Kristne vil tydelig 
anerkjenne naturens to kjønn, 
og løfte fram forskjellen i alle 
livets faser. Et mindretalls 
subjektive opplevelse av 
kjønnsidentitet skal ikke slette ut 
den allmenne orden og gjøres til 
norm for det store flertallet.»



I PARTIET DE KRISTNES SKRIFTSERIE  
ØNSKER VI Å UTDYPE, SYNLIGGJØRE OG

TYDELIGGJØRE PARTIETS PRINSIPPER OG FILOSOFI. 
DU KAN OGSÅ LESE VÅRT PRINSIPPROGRAM OG 
HANDLINGSPROGRAM PÅ VÅRE HJEMMESIDER:  

WWW.DEKRISTNE.NO

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN SOM MEDLEM DERSOM DU 
SKULLE ØNSKE DET. MELD DEG INN PÅ TELEFON: 459 08 400, 

ELLER PÅ MAIL: POST@DEKRISTNE.NO

GAVER TIL PARTIET MOTTAS MED TAKK PÅ 
KONTO: 9791 11 44445, ELLER VIPPS: 83246.


