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Svar på interpellasjon om "Ingen er fri før alle er fri", som er 

omgjort til skriftlig spørsmål. 
 

Jeg viser til din interpellasjon om «Ingen er fri før alle er fri» som var meldt opp til 
bystyrets møte 26.02.2020.  

 

«Kristiansand er et godt sted å bo og vokse opp, men det er også her hos oss stemmer som 
vil gå bakover i tid. Tidligere denne uken kunne vi lese at det er større motstand mot 

homofilt samkvem enn ellers i landet. Undersøkelsen viser at vi ennå har en vei å gå når det 
gjelder å bekjempe negative holdninger overfor mennesker som lever i homofile forhold.  

 
Homofile er en gruppe som i vår del av verden har opplevd diskriminering og 

forfølgelse over lang tid. Det skremmer og det minner om at de frie og liberale 
rettighetene som er kjempet frem over mange år ikke er en selvfølge. Verdiene i oss 

former oss mer enn vi kanskje tenker på i hverdagen.  

 
Samtidig gjøres mesteparten av holdningsarbeidet utenfor offentlig sektor. Vi kan alle 

bidra til å gjøre aksepten for mangold og annerledeshet større. Det handler om ting 
som hvordan vi snakker om og til hverandre, hvilke holdninger vi lærer barna og 

hvordan vi møter stemmer i samfunnsdebatten. 
 

Ordføreren ennå ikke har flagget sitt standpunkt i denne konkrete saken. Politikere 
som aktivt tar standpunkt bidrar til å forme opinionen. Det er viktig at byens ledere 

tar et raskt og hardtslående oppgjør mot fordomsfulle holdninger slik tidligere ordfører 

i gamle Kristiansand, Harald Furre gjorde.  
 

Kampen for LHBT-personers rettigheter er ikke bare en kamp for dem det angår personlig, 
men en kamp for grunnleggende menneskerettigheter der vi husker at ingen er fri før alle 

er fri. Vi har kommet langt på kort tid, men å holde det slik krever litt av oss alle. 
 

Vil ordføreren:  
1. Ta et offentlig oppgjør med de negative holdningene mot homofilt samliv som vi 

ser i Kristiansand nå.  

2. Ta initiativ til en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. 
3. Sikre at tilstrekkelig undervisning i seksualitet og mangfoldsundervisning i 

grunnskolen. 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Svar: 

Først og fremst, takk for en viktig påminnelse og en veldig aktuell interpellasjon. 
Jeg forsøker å vise min holdning og dele mine tanker i saker som omhandler 

mangfold, inkludering og likestilling, men kanskje har interpellanten rett i at jeg kan 

bli bedre. At jeg kan mer. Antagelig har hun det.  
 

Er det initiativ vi skal heie frem, stille oss bak og skrive under på, er det nettopp de 
grunnleggende menneskerettighetene som ligger bak interpellantens spørsmål.  

 
Til det ønsker jeg bare kort å kommentere hva jeg har forsøkt å bidra med. 

Skeive Sørlandsdager har allerede blitt innvilget støtte fra ordførerkontoret, og om ikke 
lenge kommer en representant fra FRI på besøk for å snakke om nettopp skeives levekår 

og utfordringer. Jeg har deltatt på en uke for alle, med både innlegg og debatt.  

Jeg går selv stolt i paraden under skeive sørlandsdager, og det skal jeg fortsette med. 
Ordfører eller ei. Jeg går for meg selv, for alle som ikke kan, de som ikke våger enda 

og alle de som forhåpentlig ikke trenger en egen parade i fremtiden. Heldigvis ser vi at 
paraden vokser for hvert år, det betyr at flere våger, det betyr at flere engasjerer seg.  

Men for at paraden skal ha den verdien den bør og skal ha, skal det også være med 
respekten for de som ikke ønsker å gå i den. Kanskje blir det enda flere dersom 

motsetningene blir mindre.  
 

Alle mennesker er like mye verdt. Jeg tror ikke mennesker under regnbueparaplyen er 

hverken mer eller mindre enn alle  andre. Snarere tvert imot. Vi er absolutt alle like 
mye alle sammen, like mye like og ulike og alt på en gang som hver og en av alle 

andre er. Ingen i denne salen kan si at de er likere noen enn noen andre, så hvorfor vi 
må ta stilling til  spørsmålet som omhandler forskjellighet gang etter gang etter gang, 

viser bare at vi må snakke mer om det. At arrangement som «En by for alle» er 
utrolig viktig. Alle er forskjellige, det finnes ingen standard. 

 
På et tidspunkt skulle jeg også ønske at vi kunne snakke om det, som et oss.  

Som et uenighetsfellesskap, et mangfold fra a til å. At samtalen kan foregå uten å 

sette frem et premiss om «oss og dere». Uten å være dem som setter andre i bås, 
fordi de ikke deler vårt syn. Jeg skulle ønske at samtalen ble en del av det og de vi er, 

uten at vi måtte dra frem alle de politiske skillelinjene etter partitilhørighet eller hvem 
som gjorde minst eller mest som ordfører. Vi skal alle gjøre vårt ytterste. Noen av oss 

er homofile, noen av oss er ikke. Blant oss har vi dem som synes dette er vanskelig, 
og blant oss er alle vi som viser hele spekteret av det å være menneske. 

 
Når praten blir et allemannseie uten skyttergraver, da har vi kommet dit vi skal og vil.  

Jeg tror ikke vi samles mer, gjennom å skape større motsetninger. Vi må heller finne 

de stedene og møteplassene hvor vi kan være uenige, og finne sammen om nye 
tanker og meninger. 

 
Og da vil jeg si; vi må ikke ta oppgjør som fører til ny stigmatisering. Vi må ikke 

gjennom det å legge til rette for mangfold, inkludering og likestilling, samtidig sørge 
for at man stenger andre ute. Det er viktig å sende signaler om hva man forventer 

som et minimum til interaksjonen mellom mennesker med ulik bakgrunn, det er viktig 
med forståelse, men der vi snakker mangfold og inkludering må vi også vise en 

respekt for andres tanker, meninger og tolkning av blant annet tro. 

Dette er steder i hverandres liv hvor det er viktig å være akkurat like tolerante og 
åpne som vi forventer at andre skal være mot oss. 

 
Hvordan skal vi som fellesskap både ivareta rettet til religionsfrihet, ytringsfrihet, og 

rettet til å være seg selv og elske den man elsker? Jeg har ikke svarene, men jeg tror 
vi kan finne dem sammen. 

 
Interpellanten spør om jeg vil ta initiativ til en handlingsplan for kjønns- og 

seksualitetsmangfold. Flere undersøkelser viser at Agder har spesielle utfordringer når 

det gjelder befolkningens holdninger til kjønns- og seksualitetsmangfold, som har pekt  
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på at vestre del av Agder skiller seg dramatisk ut fra resten av landet når det gjelder 
motstand mot homofile forhold. 

 

Kristiansand kommune har allerede en vedtatt strategi for hvordan kommunen skal 
jobbe på alle nivå og i alle sine roller for å bli en foregangskommune når det gjelder 

likestilling, inkludering og mangfold, og en kommune som ser på mangfold som en 
ressurs. Strategien omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene; både kjønnsmangfold, 

kjønn, kulturell/religiøs bakgrunn og funksjonsvariasjoner.  Strategien heter Det er 
mennesker det handler om! og ble enstemmig vedtatt i bystyret i mars 2015. 

Fellesnemnda vedtok at strategien også skal gjelde for ny kommune.  
Strategidokumentet inneholder mål for å fremme likestilling for alle, og uansett 

innbyggeres/ brukeres/ medarbeideres/ kollegers seksuelle orientering, 

kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Målene gjelder for alle kommunens roller og 
oppgaver: Samfunnsutvikler, tjenesteyter, arbeidsgiver og tilrettelegger for frivillighet 

og demokratiske organer.  
 

En by for alle!-uka er et eksempel på tiltak for å virkeliggjøre strategien. 
Holdningsendringer krever engasjement og innsats fra flere, og dessuten økt 

kompetanse generelt. Uke 6 hvert år setter et mangfold av private og offentlige 
instanser, frivillige organisasjoner og ildsjeler i fellesskap søkelys på hvilke holdninger 

Kristiansand kommune står for når det gjelder kjønnsmangfold, og mangfold ellers. 

Kommunens tverrfaglige ressursgruppe for likestilling og mangfold har en sentral rolle 
som pådrivere og lederstøtte i arbeidet som følger strategien.  

 
Strategien gir et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak for å skape positive holdninger 

til skeive, og er i seg selv en dokumentasjon på kommunens holdninger på dette 
området. Den har en varighet til 2022 og bystyret vil måtte ta stilling til en oppdatert 

strategi basert på den situasjonen vi er i innen den tid kommer. Innsatsen ble 
ytterligere forsterket i 2018 når det ble vedtatt at undervisningsmateriellet til uke 6 fra 

organisasjonen Sex og Politikk skulle benyttes på kommunens grunnskoler. De viktigste 

investeringene for fremtiden skjer tross alt i barnehager og skoler.  
Undervisningsmateriellet til Uke 6 er et fantastisk opplegg som handler mye om 

deltagelse, identitet og demokrati, og sikre gode og fordomsfrie oppvekstvilkår 
 

Interpellanten etterlyser et hardtslående og raskt oppgjør, mitt svar til det er at det 
nødvendigvis ikke er veien å gå, men jeg vil svært gjerne vise mitt syn i saken både 

gjennom ord og handlinger. For det synet, det skal det ikke være særlig tvil om. 
Regnbueflagget kommer til å bli heist fra rådhuset, jeg kommer til å ta samtalen og jeg 

kommer til å jobbe for det mangfoldet både interpellanten og ordføreren er en del av.  

Ikke minst ønsker jeg å invitere og utfordre ungdommens bystyre til å være akkurat 
like kloke og fryktløse som vi vet de er, slik at vi i fellesskap kan peke på de viktige og 

riktige tiltakene og møteplassene hvor vi nærmer oss hverandre innenfor det brede 
mangfoldet vi alle er en del av. 

 
Helt til slutt, takk for påminnelsen om å bli bedre. 

 
 

Med vennlig hilsen 

 
Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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