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Kjønnsfrihet i Norge 
 
SV mener at alle mennesker skal ha frihet til å leve ut sin identitet. Frihet til å definere eget 
kjønn er et behov mennesker må kunne kreve for å være frie i vår tid. SV mener det er på 
tide at samfunnet gjennom myndighetene åpner for et tredje kjønn i Norge. 
 
De siste årene har det blitt mer åpenhet rundt personer med ulike kjønnsuttrykk og karakteristikker 
fra begge kjønn. Transpersoner med ulik identifisering har gjennom åpenhet og informasjon bidratt 
til større forståelse for kjønnsmangfold i Norge. Likevel har staten et system som fortsatt bare tillater 
to kjønnskategorier, mann og kvinne. For noen personer går dette på tvers av selvoppfattede og 
biologisk kjønnsidentitet. 
 
I 2013 ble Tyskland det første landet i Europa til å innføre tiltak for å fjerne diskrimineringen av 
andre kjønnsuttrykk enn mann og kvinne. Nepal har tidligere åpnet for å registrere en tredje 
kjønnskategori. Et tredje kjønn vil kunne registreres ved fødsel eller senere i livet. Barn med 
kjønnskarakteristika fra både mann og kvinne kan registreres som X. Slik kan barnet i senere alder 
selv velge kjønnsidentitet. Ved å unnlate å presse på et tidlig valg av kjønnskategori kan unødige og 
feil operasjoner unngås. Mennesker som opplever seg tvunget inn i kategorier som ikke stemmer 
med deres virkelighet fratas samtidig friheten som er viktig for egen mentale og somatiske helse. 
 
SV har gjennom historien gått foran i arbeidet for kvinners, minoriteters og LHBT-befolkningens 
rettigheter. I regjering fikk flere grupper styrket sitt diskrimineringsvern og transpersoner fikk rett til 
alternativ vurdering av hva slags behandling de skal motta. SVs landsmøte vedtok i programmet for 
2013 – 2017 å motvirke transfobi på alle samfunnsområder. I utviklingen av SVs politikk ble kravene 
om at transpersoner skal kunne motta behandling også i regionale sentra utenfor Rikshospitalet og 
at ulike fagpersoner skal gis kunnskap om ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk vedtatt. 
 
Som et feministisk parti vil SV bryte ned kjønnsdiskriminering og undertrykkende samfunnsnormer 
for kvinner, menn og for personer med andre kjønnsuttrykk. Et skritt i kampen for frihet er å sikre 
legale rettigheter for minoriteter. Om alle mennesker skal få frihet til å leve ut sin identitet må 
lovene tilpasses virkeligheten, ikke omvendt. SV mener det er på tide å åpne for andre kjønnsuttrykk 
enn kvinne og mann og at det kan åpnes for å registrere et tredje juridisk kjønn (X) i tillegg til mann 
(M) og kvinne (F). 
 
SVs landsstyre ber stortingsgruppen i samarbeid med partiorganisasjonen og berørte 
interesseorganisasjoner å lage en plan for å stanse juridisk diskriminering av personer med 
kjønnsuttrykk utover eller på tvers av mann/kvinne. 
 
SV innfører muligheten for å definere seg som et tredje kjønn i sine medlemslister for medlemmer 
som ikke ønsker å karakterisere seg som mann eller kvinne. 

 


