Oslo 27.03.2019

Sentralt ungdomsråds innspill til Stolte Oslo - Handlingsplan for
kjønns- og seksualitetsmangfold 2020-2023
SUR ønsker å takke for muligheten til å gi innspill på denne saken. Mangfold
engasjerer og er viktig for Oslos ungdom. SUR er svært positive til forslaget til
handlingsplan, og vil berømme planen for fremtidsrettede og ambisiøse mål. SUR
savner mer konkrete forslag til hva skolene kan gjøre for å bli bedre på kjønns- og
seksualitetsmangfold og god kultur rundt dette. Vi har noen forslag her:
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Kjønns- og seksualitetsmangfold og normkritikk må inn i læreplanen og
undervisningen!
Det bør ikke være opp til enkeltpersoner å ta initiativ til god undervisning
om dette, det bør være et krav.
Det er viktig at ulike legninger og kjønnsidentiteter ikke presenteres som
noe “utenom det vanlige”, slik mange ungdommer opplever at det gjøres
nå. Utfordringen er at det å ha et spesielt fokus på identiteter som bryter
med normen kan gjøre at det oppfattes som noe rart og uvanlig. Dette er
det viktig at vi unngår!
Det er viktig at man lærer om temaet fra en tidlig alder. Planen nevner at
noen av tiltakene kan brukes i undervisningen på ungdomstrinnet og i VGs,
men SUR mener at man bør lære om kjønns- og seksualitetsmangfold
allerede i barnehagen.
Undervisningsopplegg bør først og fremst handle om holdninger og verdier
Det som står i naturfagsbøkene er utdatert. Skolebøkene henger ikke med i
utviklingen.
Lærere må tilbys kompetanseløft. Mange er uvitende og fremmer dårlige
holdninger overfor elevene. Dette er det viktig at lærerne helt ned i
barnehagen lærer.
SUR er opptatt av styrking av seksualundervisningen, og mener at mye
av dette kan tas inn der, men mener at det er viktig med et fokus på
respekt, normkritikk og inkludering.

Håper innspillene kan være til nytte! Takk igjen.
Beste hilsener fra Sentralt ungdomsråd.

Møllergata 3, Oslo

w
 ww.ungmed.no

24 14 98 33

s ur@ungorg.no

