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Resolusjon nr. 9: Ja, til en tredje kjønnskategori! 1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     2 
Et fritt, mangfoldig og tolerant samfunn bør gi alle den respekten og integriteten de 3 

fortjener i kraft av å være mennesker. Unge Høyre mener dette bør innebære en 4 

anerkjennelse av mennesker med skiftende kjønnsuttrykk, uklare kjønnskarateristika eller de 5 

som hverken identifiserer seg som mann eller kvinne. Mennesker har ulike identiteter og 6 

lever ulike liv.  7 

 8 

I tillegg til sitt biologiske kjønn har alle mennesker en kjønnsidentitet. Kjønnsidentiteten er 9 

den personlige oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn man er. Dagens kjønnskategorier 10 

med mann og kvinne skaper utfordringer for mange. Særlig er det relevant for mennesker 11 

hvor kjønnsidentiteten ikke samsvarer med deres biologiske kjønn, såkalt 12 

kjønnsinkongruens. Det kan for eksempel være mennesker med uklare kjønnskarakteristika 13 

(DSD), hvor det er vanskelig å fastslå biologisk kjønn, og man ønsker å identifisere seg som 14 

noe annet enn det man medisinsk og biologisk ender opp som. Eller det kan være 15 

transpersoner som skifter kjønnsuttrykk.  16 

 17 

Å ha en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som skiller seg fra hva omverdenen forventer, 18 

kan medføre fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. Levekårsundersøkelser viser blant 19 

annet at mange opplever utfordringer knyttet til selverkjennelse, transfobi, fordommer, 20 

irettesettelser fra barnehagealder, diskriminering på skole og arbeidsplass, samt fysisk og 21 

emosjonell vold. Personer med kjønnsinkongruens har også økt risiko for vesentlig helsetap 22 

og selvmord.  23 

 24 

De utfordringene man opplever ved kjønnsinkongruens, forsterkes særlig i møte med 25 

offentlige myndigheter; helsevesenet, utdanningsinstitusjoner, i reisesammenheng osv. 26 

Særlig fordi kjønnskategori og juridisk kjønn (personnummer og ID-papirer) ikke samsvarer 27 

med kjønnsuttrykket. Unge Høye mener staten ikke burde bidra til å forsterke inntrykket av 28 

at det kun finnes to kjønnsidentiteter. Unge Høyre vil derfor gå inn for å gi mennesker med 29 

kjønnsinkongruens den juridiske anerkjennelsen de fortjener ved å innføre en tredje 30 

kjønnskategori.  31 

 32 

Allerede har omlag 20 % av verdens befolkning anledning til å krysse av «X» i passet sitt for å 33 

slippe og bli identifisert som mann eller kvinne. Andre land som har innført en tredje 34 

kjønnskategori er blant annet Danmark, Tyskland, Australia, New Zealand, India, Nepal og 35 

Pakistan. Mennesker med en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med deres biologiske kjønn 36 

er ikke født i feil kropp. De er født i feil samfunn.  37 

 38 



Vi ser at holdningene i samfunnet til personer med kjønnsinkongruens har vært i stadig 39 

forandring. Stortinget har allerede forandret lovgivningen slik at det ikke lenger er 40 

nødvendig å gjennomgå kjønnskorrigerende behandling for å endre juridisk kjønn. I 2014 41 

fremmet Skattedirektoratet et forslag om at offentlige datasystemer ikke lenger bør kunne 42 

avlese kjønn fra fødsels- og personnummer i fremtiden. Unge Høyre mener dette er en god 43 

løsning som både ivaretar behovet og rettighetene til mennesker med kjønnsinkongruens.  44 

 45 

Unge Høyre vil: 46 

 Innføre en tredje kjønnskategori i Norge. 47 

 Fjerne kjønnsidentifkatoren fra fødsels- og personnumre i tråd med 48 

Skattedirektoratets anbefaling.  49 


