”Jeg vil nedlegge ekteskapet som institusjon.”
Jon Kvalbein, Dagen 24. september, 2007
Hvorfor kjempe for ”homofile ekteskap”, spør en fremtredende homofil kjønnsforsker.
”Det er paradoksalt at homofile og lesbiske de siste tjue årene har hamret på døren til en rekke
falleferdige hus. Vi vil inn i Statskirken, vi vil inn i ektestanden, og nå vil vi også kunne lage vår egen
likekjønnete kloning av kjernefamilien. - - Hvem er det egentlig som har gjort adopsjon og
kirkebryllup til førsteprioritet? Drømmer vi alle om ektefelle, rekkehus, bikkje, bil og unger?”
En avvei
Sitatene er hentet fra en kronikk av Nils Axel Nissen i Dagbladet 22/6-05. Han er ansatt ved
Universitetet i Oslo og driver med litteratur- og kjønnsforskning. Han har gitt ut boka
”Homo/hetero”. Som homofil mener han at kampen for å inngå ”likekjønnete ekteskap” er en
avsporing for den homofile frigjøringen.
Han spør: ”Er det riktig å bruke alle våre krefter på å kjempe frem rettigheter som bare vil være
aktuelle for en forsvinnende liten del av den homofile befolkning, og som, i tilfellet adopsjon, vil ha
veldig liten praktisk betydning? - - Skal vi overta en institusjon som for lengst har utgått på dato og til
og med være takknemlige for at vi bor i et land hvor dette er mulig?”
Nils Axel Nissen skrev: ”Er jeg så enig med finansminister Per Kristian Foss, Fremskrittspartiet, eller
diverse kristenfundamentalister i deres motstand mot kjønnsnøytral ekteskapslov og homofil
adopsjon? Selvfølgelig er jeg ikke det. De vil gi det heterofile ekteskapet en privilegert stilling. Jeg vil
nedlegge ekteskapet som institusjon. De vil verne om den tradisjonelle kjernefamilien. Jeg vil dyrke
frem et mangfold av singel- og samlivsformer, hvor frivillig barnløshet og livet som enslig er like
verdifullt og akseptert som A4-tilværelsen i kjernefamilien.”
Avskaff ekteskapet!
Nils Axel Nissens målsetting er klar:
”La oss heller kjempe for å avskaffe ekteskapet som samfunnsinstitusjon fremfor å slippe en liten
gruppe allerede privilegerte homser og lesber inn i varmen. La oss kjempe for individbaserte
rettigheter og likestilling fremfor å gi flere rettigheter til par som allerede har de fordelene som
følger såkalte forpliktende forhold. La oss kjempe for adopsjon som en muligheter hvor alle vurderes
på lik linje som enkeltmennesker, og ikke som del av en ferdig godkjent pakkeløsning som, statistisk
sett, neppe holder gjennom barnets oppvekst uansett. Sist og ikke minst: La oss arbeide systematisk
og langsiktig for at kjærligheten og erotikken mellom mann og mann og kvinne og kvinne skal bli
ønsket og ikke bare tolerert.”
De svake taper
Det er vel verd å merke seg Nils Axel Nissens synsmåter. Innenfor homobevegelsen er det ulike
meninger om ”likekjønnete ekteskap” er noe å kjempe for. Noen ser dette som et midlertidig mål.
Alle vet at meget få vil nytte seg av muligheten. De fleste har en langsiktig målsetting, nemlig full
frihet og likestilling for alle seksuelle identiteter og ytringsformer basert på frivillighet.
Nils Axel Nissen hevder at adopsjon av barn i et lesbisk eller homofilt forhold ”neppe holder gjennom
barnets oppvekst uansett”. Dette er realistisk tenkt. Mange slike forhold går i oppløsning. Men når
han ønsker at adopsjon skal bli en individbasert rettighet, viser dette hvor galt det kan gå når barnets
rett blir overkjørt av voksnes individuelle frihet. Der individualismen dyrkes, vil de svake tape og lide.
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Nils Axel Nissen fortjener ros for sin åpenhet. En offentlig debatt er tjent med at de reelle målene og
argumentene blir lagt frem. Debatten om ”kjønnsnøytrale ekteskapet” dreier seg til syvende og sist
om ekteskapet mellom mann og kvinne skal avskaffes som institusjon.
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