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Forespørsel fra kunde 

Deres bedrift har i dag (10.10.2022) mottatt en forespørsel fra en av 
våre brukere. Henvendelsen er oppgitt under i sin helhet. 

NB: Ikke svar direkte på denne eposten da den inneholder sensitive 
opplysninger. Benytt linken under. 

Svar på denne eposten: Klikk her! 

Kontaktperson: 

Berit H Sagstad 

 
Emne: 

Konverteringsterapi 

 
Melding: 

 
Jeg er sterkt imot et forbud mot den foreslåtte 
konverteringsterapiloven. Vi har fått et samfunn/politikere som 
setter seg over det biologiske fakta at det finnes to kjønn. Skulle 
gjerne fått en beskrivelse av det 3. kjønn !? Og - Er det rart barn og 
unge blir forvirret ang. eget kjønn, slik en påvirkning de blir utsatt 
for i skole, barnehage og ellers i samfunnet? Og- Hvem skal stå til 
ansvar når de unge som har tatt hormontabletter og 
pubertetsblokkerende medikamenter angrer og vil tilbake til sitt 
biologiske kjønn ?( som det allerede er eksempel på) Og- Denne 
loven er heller ikke forenlig med vår ytrings- og religionsfrihet. Det 
er vel ikke bare de skeive og deres meningsfeller som har lov å 
ytre seg offentlig? Tankevekker: Heterofile som ønsker å bli 
homofile, blir tatt vel imot. Men, hva med homofile som ønsker å 
bli heterofile?? ( Det skal jo ikke gå an, ifølge Trettebergstuen, 
som sier DET er en betinget frivillighet, og kan derfor ikke 
anerkjennes) 

Svar på denne eposten: Klikk her! 

  

 
Oppdater ditt firma 

på 180.no  
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Web: 
www.180.no 
 
Epost: 
post@180.no 
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Du mottar denne eposten da noen har søkt etter deres produkter / 
tjenester på 180.no. 

 

Følgende informasjon er registrert på deres firma: 

Firma: Kultur- og Likestillingsdepartementet 
Adresse: Grubbegata 1 
Postnr. / sted: 0179 Oslo 
   

Telefon:  

Telefaks:  

   

Internett: kud.dep.no 
E-post: postmottak@kud.dep.no 

    
Stikkord / bransjer: Det finnes ingen ytterligere opplysninger om 

arbeidsområder eller stikkord i vår database. 
 
 
For å endre deres opplysninger på 180.no << KLIKK HER >>  
 

 

Om 180.no 

Søketjenesten 180.no knytter forbrukere mot leverandører ved bruk 
av Internett som medie. Brukere kan enkelt søke frem varer og 
tjenester levert av over 500.000 norske bedrifter og selv ta direkte 
kontakt med leverandørene på den måten de selv ønsker.  

I tillegg til bedriftskatalogen inneholder 180.no også telefonkatalog, 
kart og gatebilder fra hele verden. 

180.no - Lett å bruke - Lett å huske 

mvh 
180.no - Kundeservice 
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