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I en lederartikkel av medisinsk redaktør Ketil Slagstad anvendes uttrykk som religiøs
fundamentalisme, nasjonalkonservatisme samt «autoritære heteroseksuelle, aldrende
menn» som karakteristikk av personer eller miljøer som er kritiske til det ideologiske
bidraget enkelte forskningsmiljøer gir til populistisk kjønnspluralisme (1). Artikkelen
redegjør for nylig identifiserte genetiske markerer på Y-kromosomet (SRY-genet) og deres
bidrag til utviklingen av gonader og til samspillet mellom genetiske mekanismer ved
kjønnsutviklingen. Kunnskapsutviklingen på dette feltet er viktig, men når det
sammenblandes med ideologiske føringer, er det problemet oppstår.

Misdannelser av indre og ytre kjønnsorganer har vært kjent gjennom hele menneskets
historie. I Norge fødes det 10–12 barn per år med uklare kjønnskarakteristika (2). Det er først
de siste årene den bakenforliggende årsak gradvis avdekkes idet det er identifisert
epigenetiske avvik i markører for dannelsen av anatomiske kjennetegn for kjønn (3).

Artikkelen berører ikke hvor problemet med kjønnspluralisme egentlig ligger. Den sier
ingen ting om det er noen sammenhengen mellom de nylig identifiserte epigenetiske
mekanismene for kjønn og seksuell legning. Kan det tenkes at seksuell legning er betinget
av genetiske markører som overstyrer kjønnskromosomene? Er det i så fall en ønsket
kunnskap? Dersom ulike typer seksuell legning er genetisk betinget, da vil det være mulig å
sjekke seksuell legning via fosterets DNA i mors blod tidlig i svangerskapet (NIPT – non-
invasive prenatal testing) (4). Vi er ikke der ennå. Det vil eventuelt ta tid å utvikle slike
tester, men hvis det skjer, står vi overfor et nytt genetisk syndrom som kan «sorteres bort»
før uke 13. For det kan kanskje være foreldrepar som kun ønsker barn der det er
sammenheng mellom seksuell legning og fysiognomi, foreldre som er religiøse
fundamentalister, nasjonalkonservative eller autoritære heteroseksuelle. Vil man i så fall,
som liberal populist – eller som transhumanist (5) – kunne legge til rette for en slik
anvendelse av NIPT-testen? Bare tanken er hårreisende, men den illustrer en annen side ved
den dagsaktuelle populistiske trenden, nemlig hvilke uhyrlige konsekvenser tidlig NIPT-
test kan få.

Det artikkelen i virkeligheten handler om er epigenetiske mekanismer som kan medføre
misdannelser av genitalia, ikke en genetisk dokumentasjon på forekomsten av flere enn to
kjønn. Det er ikke fra den lille gruppen med fysiske misdannelser i kjønnsorganene det
massive kravet om kjønnspluralisme kommer. Derfor er det faktisk irrelevant av medisinsk
redaktør i Tidsskriftet å sette ideologisk kjønnspluralisme inn i en biologisk sammenheng.
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