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Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
FO støtter hovedinnholdet i forslaget til lov om endring av juridisk kjønn,
men mener at barns rettigheter gjennomgående bør tydeliggjøres.
I tillegg vil vi kommentere departementets forslag om at det ikke er behov for at
fylkesmannen eller andre eksterne myndigheter skal føre kontroll med
beslutningen om endring av juridisk kjønn. I høringsnotatet står det at «[d]et er
foreldrene og barnet som er best skikket til å treffe riktig beslutning. Dersom
barnet har to med felles foreldreansvar og en av disse ikke ønsker å søke om
endring, vil det mest forsvarlige være at barnet venter til fylte 16 år før endring
kan finne sted». Videre skriver departementet at det ikke er formålstjenlig at en
ekstern instans overprøver uenighet om endring av juridisk kjønn fordi dette er et
«personlig anliggende».
FO mener at mangel på en ekstern instans hvor barn eller foreldre på vegne av
barnet kan henvende seg når (en av) foreldrene ikke er enig i endringene, i verste
fall kan innebære at barn kan risikere å ikke få leve et liv i tråd med sin identitet,
noe som vil være i strid med barnekonvensjonen. FO mener at jo tidligere et barn
får leve i tråd med sin kjønnsidentitet, jo bedre vil det være for barnet. Dette er et
«personlig anliggende» hos barnet det gjelder. I situasjoner der det er uenighet
med foreldrene, eller situasjoner der ingen av foreldrene støtter barnets
opplevelse av kjønnsidentitet, vil det være spesielt viktig at det sikres at barnets
stemme blir hørt. Da bør barnet kunne få støtte og hjelp fra eksterne, faglige
instanser, eventuelt andre signifikante andre i barnets omkrets.
FO ber departementet revurdere sitt forslag på dette området.
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