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LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER FOR Å MOTVIRKE KROPPSPRESS 
 
Verdialliansen ber om at disse kommentarene legges til saken, selv om fristen for merknader var satt 
til 10. mars 2021. Vi ber samtidig om å bli ført opp som fremtidig høringsinstans. 
 
På en rekke oppvekstarenaer møter barn og ungdom idéen om at kjønn etableres ved identitet og at 
kroppen ved medisinsk behandling kan tilpasses identiteten. Det vises som eksempel til rapporten 
«Rettane til LHBTI-barn i Norge», fra mars 2016: 

https://senterforlikestilling.org/wp-content/uploads/2016/03/Redd-Barna-rapport-om-LHBTI-barn-og-
deres-rettigheter-i-lys-av-barnekonv....pdf 

 
Blant anbefalingene som illustrerer vårt anliggende noterer vi: 
 

 Aldersgrense for å endre navn senkes fra 16 til 8 år.(Rapporten side12) 
 

 Rundskriv G20/02 bør endrast slik at barn under 6 år (skal det stå 16?) som ønskjer å endere 
namnet sitt slik at det er i tråd med kjønnsidentiteten deira, får gjere dette utan foreldre sitt 
samtykke. (Rapporten side 12). 

 

 Gjere det mogleg å endre juridisk kjønn ved erklæring, også for barn under 7 år. (Rapporten 
side 13). 

 

 Utgreie moglegheita for ekstern overprøving i saker om barn som ønskjer å endre juridisk 
kjønn i tilfelle der foreldra ikkje samtykker. (Rapporten side 13). 

 

 Det bør sikrast at alle barn får naudsynt behandling og oppfølging ved manglande samsvar 
mellom kjønnsidentiteten og det kjønnet dei blei registrert med ved fødselen, dersom dei selv 
ønskjer dette. (Rapporten side 17). 

 

 Moglegheita for ekstern overprøving i saker om barn som ønskjer kjønnsbekreftende 
behandling når foreldra ikke samtykker bør utgreiast. (Rapporten side 17). 

 
Dersom tiltak mot et usunt kroppspress skal være troverdig, så må det også utredes en balanse 
mellom forsvarlig utredning og behandling av kjønnsinkongruens, og eksponering mot barn og 
ungdom av en idé om kjønn og kjønnsidentitet som i seg selv kan bidra til kroppspress 
 
Med vennlig hilsen 
VERDIALLIANSEN 
 
Jan Harsem, daglig leder (sign) 
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