Skeptisk til PRIDE?

PROLOG: Utgangspunktet for denne teksten
er at alle mennesker har nøyaktig samme verdi og
samme menneskeverd. Alle ideer og ideologier er
derimot ikke like verdifulle og sanne. Vi skjelner altså
klart mellom sak og person, mellom ideologi og individ.
Selv om vi er kritiske til mye av det Pride-ideologien
står for, ønsker vi å møte alle meningsmotstandere
med respekt, saklighet og vennlighet. Idealet vårt er
ekte og gjensidig toleranse.
Handler Pride-parader og regnbueflagg om
kjærlighet, inkludering og mangfold? Svaret er både
ja og nei. Pride dreier seg nemlig om mye mer.
Det er avslørende at Foreningen FRI i dokumentet
”Politisk plattform” på foreningens nettsider bruker
ordet ”kjærlighet” én gang, mens ulike varianter av
ordene ”kjønn” og ”seksualitet” nevnes 463 ganger.
1. SEKSUELT MANGFOLD
Pride handler ikke om generelt mangfold i samfunnet,
men om seksuelt mangfold. Kjønn og seksualitet er i fri
flyt: Hetero, homo, bi, pan, trans, BDSM (sadomasochisme), polygami, kjønnsskifte, mange kjønn, dusinvis av
kjønnsidentiteter, flytende kjønn, barn som en rettighet,

kvinner med mannskropp, osv., osv. – alt betraktes
som like verdifullt, barnevennlig og bærekraftig. Alle
seksuelle handlinger, praksiser og relasjoner vurderes
som positive, dersom de er frivillige mellom likeverdige
personer. Forskjellen på norm og unntak er opphevet.
Idealet er en nesten grenseløs etisk relativisme.

2. VERDIKOLLISJON
Ved å vifte med Pride-flagg eller delta i Pride-parader
er man med på å legitimere agendaen til «FRI –
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».
Denne private foreningen er arrangør, medarrangør
eller støttespiller til de fleste Pride-parader i Norge.
Foreningen fronter en ideologi som kolliderer med
svært mange nordmenns overbevisning om kjønn og
seksualitet, samliv og ekteskap, foreldreskap og barns
rettigheter. Mange er skeptiske, men i dagens kulturklima preget av politisk korrekthet, hersketeknikker
og frykt i relasjon til disse temaene, er de fleste tause.
3. MINORITETENES DOMINANS
Foreningen FRI har ca 4.000 medlemmer, inkludert
mange som ikke selv er skeive. Det er oppsiktsvekkende at agendaen til denne foreningen – som utgjør
under én promille av befolkningen – har fått avgjørende
innflytelse på skolens, lovverkets og hele samfunnets
forståelse av kjønn, seksualitet, barn og familie. Man
har i stor grad overlatt definisjonsmakten til skeiv
ideologi. Dette opplever mange som uforsvarlig og dypt
urovekkende – både for sine egne barn og barnebarn

og for samfunnsutviklingen. Pride-agendaen handler ikke
lenger primært om rettigheter for skeive, men om makt
og innflytelse på stadig flere samfunnsarenaer.

4. KJØNNS-PRESS MOT BARN
Vi mener at Pride-ideologien bidrar til å presse krevende
spørsmål omkring kjønn og seksualitet på mange barn
som ikke er modne nok til å forstå og takle det. Vår erfaring er at dette ofte skjer uten motforestillinger, og
uten at foreldrene blir informert eller spurt. For mange
barn kan resultatet bli forvirring, usikkerhet og problemer
knyttet til eget kjønn, seksualitet, selvbilde og identitet.
Stadig flere unge, særlig jenter, ønsker nå å
”skifte kjønn”. Hvis de får behandling med pubertetsblokkere, hormoner og kanskje kjønnsoperasjoner,
kan det føre til sterilitet og livsvarige bivirkninger.
5. ER BIOLOGI IRRELEVANT?
I Pride-ideologien er ikke kjønn bestemt av biologi, men
av følelser. Vi kan alle være «født i feil kropp», hvis vi
føler det slik. I FRI’s ”Rosa kompetanse skole” lærer
barn at ”kropp og kjønn kan handle om forskjellige ting”. XY- og XX-kromosomer betyr ingenting.
Elevene oppmuntres til å bruke uttrykket ”Gutter, jenter
og andre kjønn”. At slike uvitenskapelige og kjønnsforvirrende påstander blir undervist som selvsagte sannheter i norske klasserom, er alvorlig og dramatisk.
VERDIFULLE RESSURSER: www.transinfo.no
• www.samlivsrevolusjonen.no • www.foreldrenettverket.no
• www.GenderChallenge.no • www.samlivsbanken.no
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