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Minoritet i minoriteten 



Bedre levekårene for lesbiske, homofile, bifile, 

trans- og interkjønnpersoner med 

innvandrerbakgrunn. 



Forelskelse

Tiltrekning

Praksis/erfaring

Identitet

Seksuell orientering



Lesbisk, lesbe Panfil

Homofil, homo, homse Bifil, bi

Heterofil, hetero Skeiv/queer

MSM menn som har sex med menn      KSK kvinner som har sex med kvinner

L+H+B

Noen vestlige begreper knyttet til seksualitet 



Kroppslig kjønn

Sosialt kjønn/kjønnsuttrykk

Kjønnsidentitet

Juridisk kjønn

Kjønn



Kjønnsmangfold

Trans (-mann, -kvinne, -kjønnet)

Transseksualisme (ICD-10 F 64.0)

Kjønnsinkongruens (ICD-11)

Kjønnsdysfori
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Interkjønn

Interkjønn (på engelsk: intersex) er et paraplybegrep som viser til 
kroppslig mangfold blant personer født med atypiske 
kjønnskarakteristika. Kjønnskarakteristikaene blant interkjønnpersoner
utgjør en sammensetning av kromosomer, hormoner, kjønnskjertler 
og/eller genitalier som bryter med en binær forståelse av kvinnelige og 
mannlige kropper.

I norsk helsepraksis er betegnelsen «usikker kroppslig/somatisk 
kjønnsutvikling» rådende.
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+Innvandrerbakgrunn

◦ Asylsøkere og flytninger

◦ Arbeidsinnvandrere

◦ Familiegjenforente

◦ Studenter

◦ Adopterte 

◦ Personer født og/eller vokst opp i Norge med innvandrer foreldr(e)



Arbeider sosialt, kulturelt og politisk 

◦ Møteplasser

◦ Råd og veiledning 

◦ Grupper

◦ Fag- og temakvelder

---------------

◦ -Tilpassede kurs/ foredrag / workshops i lhbtiq/tverrkulturell kompetanse 

◦ Veiledning i enkeltsaker 

◦ Link-arbeidere 

◦ Kompetansepartner 



Ikke en homogen gruppe men

Elgvin, O. m.fl (2014). Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper

Als Research Nydanske lgbt-personers levekår, 2015



Åpenhet 
◦ I mindre grad åpne ( 44% åpne til mor , 31% til far vs etnisk danske 79% 

og 60%)

◦ Lav grad av aksept sammenlignet med etnisk danske ( 47% mor, 33% far) 

◦ De som er åpne ovenfor med familien, er sjelden åpne for andre enn 

foreldre og søsken

◦ Lav grad av aksept sammenlignet med etnisk danske ( 47% mor, 33% far) 

◦ Noen åpne rom 



Konsekvenser 

◦ Færreste utsatt for vold ( 13% utsatt for vold, 18% trusler om vold-

etnisk danske 1%) 

◦ Negative kommentarer 30% 

◦ Sosial utstøting fra familien 20%

◦ Overvåkning 16%

◦ Press til å gifte seg 15%  

◦ Opplever større grad av diskriminering i flere miljø



Livsførsel
◦ De fleste sier de ”generelt sett” føler seg ”frie” til å leve ut sin 

skeive identitet

◦ 18% sier de ikke føler seg frie til å leve ut sin skeive identitet ( 6% 

etnisk danske sier det samme)

◦ I mindre grad i registrerte forhold

◦ 33% har vurdert eller giftet seg med en av motsatt kjønn for å 

unngå spørsmål og press fra familie og venner. (9% av øvrige 

skeive)

◦ I begge gruppene har 20% følt seg presset til seksuelt samvær 

med en heterofil person, partner eller ektefelle. 



Følger personer i et livsløp

◦ 18 år

◦ Somalisk bakgrunn 

◦ Vokst opp øy i Nordland

◦ Vokst opp med mor, eldre bror, yngre søsken

◦ Ingen annen familie 

◦ Må flytte vekk for å gå på vgs, redd for å bo med bror



Noen som kjenner igjen denne? 



◦ Hvem skal bestemme om man forteller?

◦ Hvem skal bestemme når man forteller? 

◦ Hvem skal bestemme hvordan man forteller?

◦ Hvordan vite når det er sentralt eller ikke?



Hva kan du gjøre?

◦ Tørre å ta opp temaet og utfordre normene

◦Autentiset slår perfeksjon

◦Uttrykke kunnskap om variasjon i seksuell orientering, kjønnsidentitet 

og kjønnsuttrykk.

◦Bruke kjønnsnøytrale ord og begreper som for eksempel  ”kjæreste” i 

stedet for ”han” og ”hun”. Bruk rett pronomen

◦Anerkjenn om du gjør feil. 



◦ La folk få definere seg selv, prøv å ikke anta

◦Vise til ressurser. Ha materiell/flagg eller lignende tilgjengelig

◦ Ta ansvar for egen usikkerhet og ordbruk: ØV! 

◦Vite hvor viktig du er. Små handlinger kan ha stor betydning

◦Hold dere faglig oppdatert, tematiser regelmessig, bør en i 

ansattgruppen ha det som et særlig ansvar?





Den gyldne regel?

Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg

ELLER 

Vær mot andre slik andre vil at du skal være mot dem



Spør oss - følg oss 

post@skeivverden.no

https://www.facebook.com/skeivverden/

Telefon 95 09 32 93

http://WWW.post@skeivverden.no
https://www.facebook.com/skeivverden/

