
Forbud mot konveringsterapi
Høringssvar fra Ungdommens Fylkesråd i Troms og Finnmark

Vi viser til høringsnotatet om nytt forslag om  forbud mot konveringsterapi. Utsendt
fra kultur og likestillingsdepartementet den 23.06.2022.

Bakgrunn

UFR i Troms og Finnmark støtter et forbud mot konvertrinngsterapi fordi
konverteringsterapi bygger opp om ideen om at det å være skeiv er en feil/sykdom
som må endres på for å bli et “bedre” menneske. Det strider mot
menneskerettigheten alle har til å elske og leve som man vil. Vi som er unge i dag,
er vokst opp med at mennesker har ulike seksuelle legninger og kjønnsuttrykk, og
har lært at vi skal respektere det. Da virker et tilbud om å bli behandlet for sin
seksuelle legning som utdatert.

Et annet argument er at det ikke kommer noe godt ut av konverteringsterapi. Vi tror
ikke at man kan endre et menneskes seksuelle legning. Det er lite effektivt og en
rekke medisinske institusjoner advarer mot det pga. at det kan føles som et psykisk
overgrep og føre til bl.a.depresjon, selvskading og selvmord. Det er en alvorlig risiko,
vi som nasjon, ikke skal ta. Det er allerede flere land som har vedtatt et forbud mot
konverteringsparti, deriblant Tyskland, Hellas og flere stater i USA.

Friheten til å bestemme selv over eget liv, mener vi er veldig viktig, og det er nettopp
derfor et forbud mot konverteringsterapi er så viktig. Alle skal ha friheten til å ha en
legning uten at tilbudet om konverteringsterapi skal henge over deg eller være noe
andre kan presse på deg. Mennesket tenker og tar egne vurderinger, men vi blir
også påvirket av andre og samfunnet rundt oss. Man kan bli presset til å velge
konverteringsterapi fra familie, venner og samfunn. Det kan da være vanskelig som
ung å si nei til dette.

Muligheten til å velge konverteringsterapi truer den enkeltes frihet betydelig mer, enn
et forbud mot konverteringsterapi gjør.

UFR sin innstilling

Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark støtter Regjeringens forbud mot
konverteringsterapi.
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