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2022 er skeivt kulturår. Kan vi lære av fortiden og ta et oppgjør med egne fordommer og kult

Foto: Sturlason
«Alle tok det pent!» Broren min hadde akkurat kommet ut av skapet. Han var tydelig le et og glad. Først delte jeg hans glede, så følte jeg m
mote. Som heteroseksuell ciskvinne har jeg aldri behøvd å ta denne runden, der venner, familie og fremmede skulle komme med tilbakem
min legning. Jeg følger normen og slipper således unna. Jeg merker ikke at boksene ﬁnnes, at de er trange.
Det er 50 år siden homoﬁli ble avkriminalisert. Det tar åpenbart mer enn 50 år å erne all skam, for i alle grupper av skeive i Norge er det e
andel (37–60 %) som gjør noe for å skjule sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet minst månedlig (1).
I straﬀeloven § 213, som ble ernet i 1972, var seksuell omgang mellom menn sidestilt med det å ha sex med dyr (2). Forløperen fra 1687 var
streng: «Omgængelse, som er imod Naturen, straﬃs med Baal og Brand».
Simone e Vold (ca. 1780 - 1873) ble tiltalt for å ha drevet omgjengelse mot naturen med to av tjenestepikene sine, Olava Nielsda er og Birg
Burin i 1847, og saken gikk helt til Høyestere (3). Man antok at kvinner som søkte andre kvinner, hadde unormalt stor klitoris som kunne
penetrering, så Vold ble innkalt til legeundersøkelse. Legen fant hennes anatomi helt normal, hun kunne ikke ha penetrert noen med si
kjønnsorgan. Alle de tre involverte tilsto at de hadde «dasket ﬂadkunt». De e innebar at Simone e Vold hadde lagt seg oppå de to andre «
Mandfolk paa Fruentimmer». Men var de e «omgjengelse»?
Det må e distriktslegen avgjøre. Han vurderte at å «daske ﬂadkunt» bare kunne oppvekke kjønnsdriften, ikke tilfredsstille den, og derfor
ikke omgjengelse. Men: Det verserte rykter om en ﬂøyelsdildo, en løsfyr i datidens språk, en «Indretning som en mandlig Kjønsdeel, der sku
forfærdiget af ﬂøiel». Både Vold og tjenestepikene benektet at denne løsfyren eksisterte, og selv e er avhør av ﬂere vitner ble det aldri bevi
fantes. De kunne derfor ikke dømmes. Imidlertid hadde de skapt slik skandale i lokalsamfunnet at de heller ikke kunne gå ustraﬀet, og for
«forargeligt, uteerligt forhold» ble Vold straﬀet med tukthus i e år, mens tjenestepikene ﬁkk 15 dagers fengsel på vann og brød.

«Debatten om kjønns- og seksualitetsmangfold preges fremdeles av hva som er biologi, og dermed hva som er mot naturen»
Fortiden er prolog. Majoriteten hadde, da som nå, deﬁnisjonsmakten. Lesbisk kjærlighet ble deﬁnert ut fra mannens perspektiv, det må e
noen form for «mandlig Kjønsdeel» involvert. Og distriktslegen hadde mer makt enn han hadde sexologisk kompetanse – noe helsevesene
mangler (4).
Forbudet mot homoﬁli var begrunnet med at man var redd for at unge gu er skulle påvirkes og dermed utvikle homoﬁli. Nå er enkelte be
for at kjønnsdysfori smi er. Deba en om kjønns- og seksualitetsmangfold preges fremdeles av hva som er biologi, og dermed hva som er
naturen. Men hvordan «naturen» deﬁneres, er avhengig av historisk kontekst (5).
Helsevesenet har ikke mø transpersoner på en god måte (4). Frem til 2016 var det et krav at transpersoner skulle kastreres for å endre juri
kjønn (6), altså erne helt friske kroppsdeler og med dem muligheten til å få barn, for å passe inn i noen andres deﬁnisjon av «mann» eller
De e var antakelig et brudd på menneskere ighetene (7, 8), og i hvert fall ikke god medisin. En av tre transpersoner i siste levekårsunders
hadde forsøkt å ta si eget liv (1). Ingen vet hvor mange vi har mistet. Når noen deﬁnerer seg utenfor boksen for mann eller kvinne, gjør de
fremdeles så vondt at vi synes det er tryggest å la være å hjelpe. Man får ernet brystene om man vil deﬁnere seg som mann, men ikke om m
deﬁnerer seg som ikke-binær (9).
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«Boksene i mitt hode blir den andres trange bur»
Så hva kan vi bruke skeivt kulturår til? Vi kan starte med å ly e mer til dem det gjelder. Vi kan ta ansvar for at vårt legekontor, eller vår
sykehusavdeling, skal være et sted som oppleves inkluderende for alle (10). Kanskje kan vi bli bevisst egne fordommer. For kanskje kommu
jeg en underbevisst forventning om at det er en mor der hjemme når barnet kommer til helsestasjonen med far? At det er kona mannen m
demens roper e er? Hvilke antakelser har jeg om den unge jenta med hijab?
Å komme ut av skapet er ikke noe man gjør en gang for alle, det må gjentas i hver nye relasjon, på jobbintervju, på foreldresamtale, hos leg
sykehjemmet. Men hva er egentlig skapet? Det er vel summen av samfunnets forventninger. Boksene i mi hode blir den andres trange bu
Min bror har samtykket til å bli omtalt i teksten.
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