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Transdebatten – vi har en jobb å gjøre
Av Erlend Larsen, Stortingsrepresentant (H), Medlem av helse- og omsorgskomiteen
Helge Ytterøy L’orange, leder i Åpne Høyre, Høyres LHBTIQ-nettverk

Denne våren og sommeren
har det vært en opphetet
debatt om transpersoner.
Det har kommet mange
nedslående argumenter som
viser manglende respekt for
og fordommer. Det er trist å
lese at transpersoner og
talspersoner defineres som
«transaktivister», at utfordringer knyttet til kjønnsorientering sees på som
mote eller fremstilles som
en ideologi. Debatten blir
platt når den ender i spørsmålet om hvilken garderobe
transseksuelle skal bruke.
Her er et utvalg av virkelige
og dyptgripende problemer
for transepersoner: Ifølge en
undersøkelse fra Karolinska
Institutet i Stockholm blir
20 prosent av de spurte
transepersonene utsatt for

hatvold. 30 prosent har blitt
utsatt for seksuelle overgrep. 33 prosent har forsøkt
å ta sitt eget liv (hvor mange
som fikk det til, sier ikke
undersøkelsen noe om). 40
prosent av de spurte unngår
å søke hjelp fra det
offentlige fordi de frykter
for ikke å bli tatt alvorlig. 65
prosent har unngått hverdagslige aktiviteter på grunn
av redsel for diskriminering.
De forteller at de er redde
for å gå ut alene.
Dette er reelle problemer
for mennesker, problemer vi
som medmennesker bør ta
på alvor og respektere. I
dette perspektivet blir
debatten om bruk av
garderober kun et spørsmål
om praktiske løsninger som
lar seg løse med en liten

dose omtanke og alminnelig
respekt.
I mange år har transseksualitet blitt sett på som en
psykisk diagnose. I
diagnosemanualen til helsevesenet har du hittil funnet
dem under kapittelet
«psykiske lidelser og
atferdsforstyrrelser», også
betegnet som F64. Verdens
helseorganisasjon endret
denne våren definisjonen
fra å være en psykisk lidelse
til å bli del av seksuell helse.
Dette skjer på bakgrunn av
medisinske anbefalinger og
forståelse. Vi forventer at
også den norske diagnosemanualen blir oppdatert om
kort tid. Vi lever i 2018, og
vi må vise at vi respekterer
alle mennesker, uavhengig
av kjønnsoppfatning.

Nåløyet for å få behandling
og hjelp i Norge har vært,
og er dessverre fortsatt,
svært trangt. Det betyr at en
del ikke har oppsøkt og fått
hjelp, mens andre har
startet behandling i egen
regi, noen også i utlandet.
Dette er ikke bra, og vi er
derfor glad helseminister
Bent Høie nylig lanserte en
plan for å øke kapasiteten i
behandlingstilbudet for
transpersoner. I tillegg
ligger det i planen at det
skal etableres lokale og
regionale tilbud. På den
måten kan transpersoner
starte opp og få nødvendig
behandling flere steder i
landet og nærmere hjemmet. Samtidig sikres et
sterkt kompetansemiljø for
de krevende kirurgiske inngrep for de som ønsker det.
Vi er også veldig glad for at
et samlet Storting har bedt

Skremmende røyk fra pipene på
Klemetsrud?

Bompengeprotester over hele landet

Av Trond Vivelstad, Ekeberg

Alle rammes av de
ekstreme bompengene,
også de som ikke selv
har bil.

Og, man må spørre seg
hvordan Norge klarte seg
så bra når vi ikke hadde
bompenger eller olje!

Det er på meget høy tid at
folk nå samler seg i protest
mot alle de politiske løgnene!

Vi var et fattigland, men
likevel hadde vi sykehus,
barnehager, sosiale ordninger,
skolefrokost, middag på
ettermiddagsskolene, veier
som etter datiden var
akseptable osv! Solidariteten
var utbredt! Krigen lærte oss
det! Jeg vokste selv opp i den

På TV-nyhetene i går (26.
august) hadde NRK 1 et innslag om fanging og lagring av
CO2 fra bl.a. forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Med
fjerning av CO2 ville vi bli
kvitt den skremmende røyken
fra pipene på Klemetsrud, ble
innslaget avsluttet med. Her
er det ikke røyken som er
mest skremmende, men at
NRK kan drive en slik feilinformasjon.

CO2 er nemlig en gass uten
lukt, smak og farge. Slik feilinformasjon fra «selveste
NRK» kan få mange, spesielt
barn og ungdom, til å tro at
fargen på røyk fra piper
kommer fra CO2. Som
pedagog håper jeg lærerne
kan korrigere feilinformasjonen fra NRK overfor
sine elever. Og dere i NRK:
Skjerp dere!

regjeringen fremme forslag
om å utvide straffeloven for
å styrke vernet av transepersoner. Straffeloven skal
verne transpersoner mot
hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering på grunn av deres
kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.
I dag skammer vi oss over
hvilke holdninger nordmenn har hatt til homofile.
En gang trodde folk at
homofili var en psykisk sykdom som kunne behandles.
Det er skammelig at mange
fortsatt har den samme
tilnærmingen til transpersoner. Vi må alle bidra til
å bekjempe fordommene
transpersoner opplever. Vi
har alle et ansvar for at våre
medmennesker får leve et
godt liv, uansett seksuell
legning og kjønnsorientering.

Av: Sigbjørn Thorud, Driftsingeniør m/NITO

Men dessverre dabber
protestene av etter en stund,
og det benytter politikerne
seg av!

KRYSTALLEN TREFFSENTER

Tekst og foto: Jan Schou, infomedarbeider

tiden. Men noen tok etterhvert bort solidariteten!
Nå sitter det folk i Norges
største teater på Løvebakken
og spiller en forestilling
som altfor mange tror fullt og
fast på! Hensikten er å sikre
seg stortingsplassen med all
dens makt for å berike seg i
kroner og gratisordninger,
samt hjelper hverandre inn
i andre maktposisjoner
etterpå!

. . aktiviteter i høst . . .

Vi passerer snart midten av september og den varmeste sommeren på mange år er snart på
hell. Men aktivitetene på Krystallen opprettholdes, selvom vi etter hvert har trukket oss inn I
kafeteriaen. Vi har vært på tur til Sørum siden sist – en tur som var meget populær. Vi har
også kost oss på «Mandagstreff» som er en av våre «høydare». Ellers så ser vi nå fram mot
Rullatorløpet som finner sted tirsdag 25. september, denne gang på St.Hanshaugen. Det så en
stund ut til at vi ikke klarte å stille med nok folk, men etter hvert har vi blitt en anselig flokk
som setter kursen dit. Vi stiller I våre flotte gensere med påskriften «Krystallen på pallen» - og
håper det holder stikk. Høsten er kommet, men vi håper værgudene er på vår side.
Som sagt så er vi kommet
midtveis i september og den
19. er det igjen Quiz, som alltid er populært. Onsdag 26.
september kommer Sverre
Thorstensen, «KongSverre»
som synger egne og andres
viser, noe kjent og kjært og
noen gamle viser.
Mandag 1. oktober feirer vi
«Eldredagen» med litt lett
underholdning, allsang m.m.
Onsdag 3. oktober kommer
direktør Elen Roaldset med

sitt kåseri: «Nordstrand gjennom 2 milliarder år – et tilbakeblikk». SÅ: Mandag 8. oktober er det igjen «Mandagstreff», vi kommer sammen og
koser oss med god mat og
drikke, og så blir det «dans
etterpå». Den 10. oktober er
det nok en gang Quiz i beste
Krystallen-stil Tirsdag 23.
oktober får vi igjen besøk av
Norges Senior Shop, hvor
Christine Olsen Strømberg vil
presentere en stilig kolleksjon.

Onsdag 24. oktober kommer
Dag Arne Saltnes og underholder og synger fra sitt rikholdige repertoar. Den siste
dagen i oktober, 31. kommer
lege/forfatter Audun Myskja
og han gir deg tips om «Veien
til Ungdomskilden».
Vi omtalte sist en del av våre
grupper, og bildet denne gang
er hentet fra Datakafeen som
kommer sammen hver mandag fra kl 10.15 til 12.45.

De har også sin egen gruppe
for nettbrett som er der ved
12-tiden. Her er det plass til
flere, de kommer sammen og
høster erfaringer og gir hverandre tips. Hans leder dem
igjennom og Else.Marie
kommer ved 12-tiden og hjelper de som vil ha litt innføring i nettbrett. Men er det
noen som sitter inne med litt

kunnskap om data, så ta komtakt, vi trenger ennå litt mer
hjelp for å samle kunnskap
om dette temaet. Vi har et trivelig miljø så bare møt opp
på mandager kl 10.15, eller kl
12 (nettbrett).
Men vi har flere grupper – og
vi ønsker alle velkommen til
vår fine kafeteria med god
mat oghyggelig atmosfære.

