
HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG TIL FELLES LIKESTILLINGS- OG 
DISKRIMINERINGSLOV

Det  er  interessant  å  se  at  diskrimineringslov  har  som  mål  å  diskriminere  enkelte  grupper  i 

samfunnet. For det første virker det som dere mangler en klar forståelse av hva aseksualitet faktisk 

er. Men det er vi egentlig vant med. Sider som Klara Klok har gjentatte ganger sagt til de som lurer  

at det kun er en fase. Noe man vokser av seg. Med andre ord; vi til og med blir diskriminert av 

utdannet medisinsk personell.

Aseksualitet  er  ikke et  valg.  Sølibat er  et  valg.  Aseksualitet  er  rett  og slett  mangel  på seksuell 

tiltrekning. Dette  fører til  at  mange av oss forblir  enslige hele  livet,  med de begrensninger det 

medfører for oss.

Det  finnes  arenaer  der  man  er  forventet  å  være  sekuell  aktiv/ha  interesse  for  sex,  som f.eks. 

militæret eller russetiden. Å da vise null interesse for dette gjør at man blir frosset ut, ikke blir bedt 

på fester og så videre.

Det  fins  faktisk  forskning på  at  det  er  alltid  noen  som vil  reagere  på  tilstander  de  anser  som 

unormalt, samme hvor ufarlig den tilstanden måtte være. (På samme måte er også vegetarianere og 

ateister ganske ufarlige, men de får som kjent ganske mye rabalder for sine valg fra folk) Denne 

forskningen fant faktisk ut at aseksuelle har hatt problemer med å få seg leilighet eller jobb kun på 

grunn  av  at  de  er  aseksuelle  (psychologytoday.com/blog/without-prejudice/201209/prejudice-

against-group-x-asexuals). De rett og slett reagerer negativt på alle som ikke følger den heterofile 

standarden. Det er bare å se på kommentarfeltene på de sakene vi har hatt om aseksualitet bare det 

siste året. Folk reagerer negativt på alt som ikke er som dem selv.

Når man i tillegg ser at det ikke finnes noe informasjon å få tak i om aseksualitet i Norge, så er det 

tydelig at vi er en gruppe som ikke skal bli hørt. Til og med det å bli innlemmet i LLH er det 

motstand mot, selv om vi er fullverdige medlemmer i andre lands tilsvarende organisasjoner.

The Asexual Visibility & Education Network (AVEN) i Norge
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