PRIDE • REGNBUE • SAMVITTIGHET • FRIHET
Markeringene av Pride og profilering med regnbueflagget har fått et omfang vi
ikke har sett tidligere. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og institusjoner har
felles heising av regnbueflagget og arrangerer fargerike markeringer.
Barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående skole,
eldre på institusjoner, arbeidstagere, kunder i varehandel og
næringsliv og brukere av offentlige tjenester, involveres og
eksponeres for markeringer og profilering som flere opplever
som invaderende og grenseoverskridende mot egen integritet.
Pride og regnbueflagget hevdes å representere verdier og
feiring av mangfold, inkludering og retten til å elske den man vil. Dette anerkjennes. Ingen skal fratas
rett til å leve sitt eget liv med den identiteten de selv ønsker. Alle skal møtes likeverdig og med respekt.
LHBT+- bevegelsen, som eier og arrangerer Pride, fremmer ideologiske og politiske krav som går langt
utover å søke aksept. Dette er krav som vil endre livet og omdefinere rettighetene for alle:
• Egg- og sæddonasjon kalles reproduktive rettigheter - en helt annen systematisk reproduksjon enn
slik vi kjenner assistert befruktning i dag • Salg av sex omtales som rettighet • Barn og unge skal ikke
å tilhøre en kjønnskategori • Alle skal kunne leve ut sin seksualitet uavhengig av alder • Familien er
det den enkelte selv definerer og skal likestilles i lovgivningen også ved arv • Vigselsretten skal
forbeholdes og administreres av staten • Det skal utredes juridisk foreldreskap til «flerforeldre»,
forstått som flere enn to • Ikke-monogame relasjoner mellom flere enn to mennesker skal
«respekteres», i og med at dette ikke er forbudt må kravet forstås som krav om juridiske rettigheter.
Norske barnehager og skoler er regulert av opplæringsloven og barnehageloven, som begge setter
standard allerede i formålsparagrafene for en gjennomgående normforståelse. Eieren og arrangøren
av Pride har som grunnleggende krav formulert «rettighetene til mennesker som bryter normene for
kjønn og seksualitet». Ubearbeidet markering og feiring av en kultur med normbruddet som uttrykt
grunnlag for krav om rettigheter og samfunnsendring er problematisk og grenseoverskridende.
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/arbeidsprogram-2020-2022/

Pride og regnbueflagget uttrykker en legitim interessegruppe, men det er en alvorlig misforståelse at
dette uttrykker menneskerettighetene: • Menneskerettighetene pålegger ikke nasjonalstatene å vedta
lov om likekjønnet ekteskap og fravær av slik lov er ikke diskriminerende. • Menneskerettighetene pålegger
ikke nasjonalstaten tilrettelegge assistert befruktning med juridisk foreldreskap til andre enn barnets
biologiske foreldre ved eggdonasjon, sæddonasjon og surrogati. Barnets rett til kjennskap og omsorg fra
sine foreldre er tvert imot en rettighet i Barnekonvensjonens art. 7.1. • Menneskerettighetene pålegger
ikke nasjonalstaten å etablere subjektiv kjønnsidentitet som kriterium for kjønn fremfor fysiologisk faktum.
Norsk lov og menneskerettighetene lister opp flere grunnlag for vern mot diskriminering. Kjønnsidentitet,
seksuell orientering og kjønnsuttrykk er noen slike diskrimineringsgrunnlagene. Andre grunnlag har
imidlertid de samme rettighetene og det samme vernet som de grunnlagene Pride representerer.
Dette er skrevet av Verdialliansen for barn, foreldre, arbeidstagere, kunder i forretninger og bedrifter, beboere
ved institusjoner og brukere av offentlige tjenester, som opplever markeringen av Pride som grenseoverskridende.
https://verdialliansen.no/pride-og-samvittighetsfrihet-i-arbeidsforhold/
https://verdialliansen.no/samvittighetsfrihet-ved-pride-markeringer-i-skolen/

