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FORORD 
 

 

Etter utallige og intense lørdagsfrokostdiskusjoner med min kjære Grete om toleranse 

på godt og ondt, MÅTTE jeg bare finne nærmere ut av det alt sammen! Og det var 

ganske mye, skulle det vise seg. Det er bare å si det som det er med én gang: Jeg føler 

meg litt som vesle Jensemann i Alf Prøysens vise. Jensemann startet friskt med å 

skulle snekre et sybord til mor til jul, men det endte til slutt som en spekefjøl - "men at 

det er en nyttig ting, kan ingen komme fra!"   

Å skrive denne oppgaven med sine brede perspektiver på toleransebegrepet i 

teori og praksis har vært et snekkerarbeid med mange eksistensielle og 

løsningstekniske utfordringer. Bruksanvisningen var vanskelig nok, og med minimal 

forhåndstrening i verktøybruken ble det mange feilkonstruksjoner - og godt med 

materialer til overs. Kanskje kan de komme til nytte i neste omgang? For 

toleransebegrepet er jeg ikke ferdig med.  

Det er mitt idealistiske håp at jeg med denne oppgaven har klart å overbevise 

noen om at toleransebegrepet ikke er helt håpløst - og at hvis noen likevel mener at det 

fortsatt er håpløst, vil de i alle fall forstå hvorfor de mener det. 

Jensemann  måtte streve helt alene. Jeg har vært så heldig å få uvurderlig 

inspirasjon, støtte og bistand av flere. Inspirasjonskilde har for det første vært vår mest 

fremtredende  homoaktivist Karen-Christine (Kim) Friele. Hun har et klart syn på 

toleranse: "Toleranse er det ekleste begrep jeg vet!" sier hun i et intervju i Aftenposten 

for 5 år siden. En annen kontinuerlig inspirator har vært forfatteren Gerd Brantenberg 

med sine ironisk-vittige og skarpsindige tekster om toleranse fra et homo-synspunkt. 

Den amerikanske professor Ingrid Creppell med sin bok om toleranse og identitet, og 

med sine hjertelig entusiastiske e-postmeldinger, har bidratt sterkt til å holde mitt 

engasjement ved like hele tiden. Min elskelige veileder professor Ingrid Markussen har 

med sin oppmuntrende omsorg og sine milde men bestemte korrigeringer loset meg 

trygt gjennom prosessen.  

De aller viktigste støttespillerne befinner seg på hjemmefronten: Hunden Sapfo, 

som med stor iver har skjøttet oppgaven med å pålegge meg skikkelige pauser med tur 

i skogen, og min helt uvurderlige Grete. Hun har passet på at jeg innimellom pausene 

skrev på oppgaven også, hun har lagt til rette for meget gunstige arbeidsvilkår og 

puslet om meg i hus og heim, og hun har med sine verdifulle innspill sørget for at jeg 

kom i mål til slutt. 

 

Min inderligste takk til dere alle! 
 

 

 

Oslo, den 5.  desember 2005 

 

Marianne Butenschøn 
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HVA JEG VIL SI, HVORFOR OG HVORDAN 
 

Innledning 

 

’Toleranse’ -  et mangslungent, utskjelt, opphøyet og utfordrende begrep. Et  begrep så 

velbrukt gjennom hele vår historie –  men vel ikke utbrukt og utslitt? Noen vil hevde at det er 

det. I alle fall er det et begrep som ennå stadig er omstridt, viser det seg.  

Den nøkterne, leksikale definisjonen på ’toleranse’ lyder: 

 ”Toleranse (til tolerere), det å tåle, utholde. 

Anerkjennelse av andres rett til å mene noe annet enn det man selv eller flertallet 

mener, og anerkjennelse av andres rett til å leve i samsvar med sine meninger. 

(med.) Et uttrykk for hvor mye en person tåler av et medikament…. 

(tekn.) Betegnelse for tillatte avvik fra nøyaktige mål… 

(bygn. tekn.) Tillatte avvik i lengde… 

tolerant:  forståelsesfull, fordragelig, overbærende 

tolerere: (av lat.) tåle, finne seg i, ha toleranse for”
 1

 

 

Så besnærende og så bedragerisk enkelt sagt! Skjønt: skal man "tåle" noe og "anerkjenne" noe 

på en og samme gang, er det kanskje ikke så enkelt likevel?  

For meg er det antagelig den tyske dosent i filosofi Rainer Forst som mest 

overbevisende rettferdiggjør bruk av tid og krefter på temaet toleranse. Jeg lar ham få ordet: 

”Å beskjeftige seg med dette begrepet [toleranse] var og er en nødvendighet for en 

filosofi der det går om en forståelse av den samfunnsmessige realitet. For 

konflikter som ikke fremstiller seg som løsbare, hører åpenbart like mye til 

menneskelig samliv som ønsket om at de ikke fantes. (…)Toleranse er, for å bruke 

et stort ord, et menneskehetstema og ikke avgrenset til en bestemt epoke eller 

kultur.”
2
 

”Et menneskehetstema” – jeg blir ærbødig og litt lamslått. Hvordan gripe det an i en skarve 

hovedoppgave i idehistorie? Hvordan få mot og appetitt til å gå løs noe så stort og 

omfattende?  

 

                                                 
1
 Fra Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon (1998) 

2
 Forst, Rainer (2003).  Fra ”Einleitung: Toleranz im Konflikt”, s.12 . : ”Sich mit diesem Begriff zu beschäftigen, 

war und ist eine Notwendigkeit für eine Philosophie, der es um ein Verständnis der gesellschaftlichen Realität 

geht. Den Konflikte, die sich als nicht lösbar herausstellen, gehören offenbar ebenso zum menschlichen 

Zusammenleben wie der Wunsch, es möge sie nicht geben. (…) Toleranz ist, um ein grosses Wort zu verwenden, 

ein Menschheitsthema und nicht auf eine bestimmte Epoche oder Kultur beschränkt.” 



 10  

Appetittvekkere om toleranse 

Kanskje kan vår appetitt skjerpes og vår nysgjerrighet pirres for eksempel av 

homoforkjemperen Karen-Christine Frieles utsagn:  

"Toleranse er det ekleste begrep jeg vet! (...) Dette er et ledende begrep som 

forutsetter diskriminering. Hvis vi ikke diskriminerte, hva skulle vi med 

toleranse? Vi aksepterer, eller vi gjør det ikke. Punktum!"
3
  

 

Professor Bernt Hagtvet mildner med sitt utsagn om at  

”Vår felles menneskelighet viser seg i vår respekt for alles rett til å utpensle våre 

forskjeller. Disse ulikheter er vår felles arv, og det er denne rett vi må forsvare når 

en av oss blir angrepet for å hevde den. Denne tanke gjør toleranse til respekt for 

forskjellighet som noe mer enn å ”tåle” andres forskjellighet. Denne tanke gjør 

toleranse til et kjempende ideal, fordi den hevder at forskjellighet utgjør vår enhet. 

Her ligger menneskerettighetsideenes kjerne – og begynnelsen til en mental 

beredskap mot folkemordets fristelse.”
4
.  

Men ved en annen anledning skriver han at: ..”prøven på toleranse: å tåle uten å forulempe 

noe vi avskyr.”
5
   

 

Journalist John Olav Egeland kan provosere:  

” Før spurte vi hva folk mente. Nå spør vi om hva de føler. Et resultat av dette er 

den misforståtte toleranse som preger det offentlige liv. (…) Vi står overfor en 

falsk imøtekommenhet som er i slekt med en økende redsel for konflikter. 

Toleranse opphøyes til dyd av mangel på standpunkter.”
6
   

 

Og hva med professor Trond Berg Eriksens refleksjon:  

”Det finnes en toleranse som egentlig er en form for maktovergrep, hvor man er 

tolerant fordi man ikke tar den andre alvorlig. Toleransebegrepet er så merkelig og 

tvetydig. Du møter det i forbindelse med fenomener som omskjæring og 

flerkoneri.”
7
  

 

 

Vi runder av med forfatteren Arne Berggrens kraftsalve: 

                                                 
3
 Karen-Christine Friele, norsk homobevegelses kronede dronning, intervjuet i Aftenposten 21.05.2000 

4
 Hagtvet, Bernt (2002).  

5
 Hagtvet, Bernt (2004).  

6
 Egeland, John Olav (1999).  

7
 Eriksen, Trond Berg (2003 b)   
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 ”Vi er blitt så inn i hampen tolerante at det er blitt bedre for en politiker å være 

bevisst utydelig enn å si hva han eller hun faktisk mener. Vi er ikke tolerante for 

annet enn absolutt toleranse. (….) Er jeg intolerant om jeg vil nekte to mennesker 

å adoptere med begrunnelse i deres seksuelle legning? Er to lærhomser egnede 

foreldre? Transvestitter? Hvor tolerant må jeg være for ikke å bli steinet?”
8
 

 

Det er tydelig at mange av oss har et levende og intenst forhold til toleranse – eller snarere til 

våre mer eller mindre snevre oppfatninger  av hva toleranse er.  Jeg har i alle fall fått både 

kraft og appetitt til å gå løs på en flik av dette ”menneskehetstema”.   

 

 

Hovedproblemstillinger: hva og hvorfor  

Emnet for oppgaven  

Oppgaven er å søke en kartlegging av og et overblikk over utviklingstendenser i forståelsen 

av  og innholdet i toleransebegrepet i velferdsstatens epoke, nærmere bestemt i Norge siste 

halvdel av 1900-tallet. Perspektivet vil være begreps- og idehistorisk.  Oppgaven  innebærer 

også å foreta en historisk og tematisk fremstilling av toleransebegrepet mer generelt. 

Hensikten med den er todelt. For det første skal den gi et grunnlag for en innsikt i begrepets 

mange og motsigelesesfylte betydninger i nåtiden. For det annet å etablere en kunnskapsbasis 

solid nok til å undersøke og forstå  velferdsstatens og samfunnets  anvendelse og forståelse av 

begrepet slik det blir brukt særlig i offentlige dokumenter generelt, og spesielt  i forhold til 

lesbiske og homofiles situasjon. Undersøkelsen omfatter også lesbiske og homofiles egen 

forståelse og anvendelse av toleransebegrepet. 

Toleranse er i forskjellige sammenhenger uttrykt som en verdi som Norge slutter opp 

om, og som det er viktig å fremme både nasjonalt og internasjonalt (for eksempel ved 

tilslutning til og ratifisering av FN-konvensjoner og –erklæringer, med konsekvenser for vårt 

eget lovverk i mange forbindelser). 

 

Spørsmålene jeg vil  finne mer ut av 

 Har samfunnet / myndighetene reflektert over sin forståelse av begrepet og hva det eventuelt 

medfører av handlinger / tiltak fra samfunnets side for å fremme tolerante holdninger? I 

                                                 
8
 Berggren, Arne (2004).  
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hvilken grad har myndighetene  reflektert over dilemmaene som toleranse innebærer, og tatt 

inn over seg diskusjoner og problemstillinger som eventuelt er fremkommet i offentligheten?  

Det sies ofte at ”samfunnet er mer tolerant i dag enn for 50 år siden”. Jeg ønsker å 

undersøke denne antagelsen nærmere.  Hvordan kommer dette eventuelt til uttrykk i offentlig 

politikk overfor ”avvik” som homofili? Har innholdet i begrepet toleranse endret seg i løpet 

av disse 50 år? Eller bare bruksformene? Og hva med praktiseringen av toleranse?  

Har vi gått veien fra intoleransens tabu til toleransens taushet? Har vi gått veien fra en 

synlig intoleranse til en tilsynelatende toleranse?  Eksempelvis til lesbiske og homofile: vi 

tolererer dere hvis dere ikke synes, hvis dere ikke ”demonstrerer” deres homofili og krever en 

plass i det offentlige rom som homofile. Til innvandrere: vi tolererer dere hvis dere blir 

”hvite” inni selv om dere er fargede – dvs. hvis dere blir som oss.  Innebærer toleranse  

usynliggjøring? 

Jeg er blitt nysgjerrig på toleransebegrepet og dets innhold, dets dilemmaer som 

kommer til syne når toleranse skal konkretiseres, dets eventuelle forvandling over tid. Mange 

fnyser og mener ordet er gått ut på dato. Likevel kan vi nesten ikke åpne avisene en dag uten å 

se begrepet brukt – både negativt og positivt - i forskjellige sammenhenger. For tiden skjer det 

særlig i den høyrøstede debatten om innvandring, integrering, forholdet til islam og fremmede 

kulturer.  

En for tiden ikke så høyrøstet debatt er den som har dreid seg om homofili og homofil 

livsstil og leveform og  samfunnets  toleranse på dette området (de siste årene hovedsakelig  

med statskirken som ”motor” i debatten). Denne debatten har gått i bølger - og har toleranse 

vært et tema i denne sammenhengen? Bølgene har toppet seg når samfunnet / staten har måttet  

ta konkret stilling i spørsmål som har angått lesbiske og homofiles rettslige forhold og 

situasjon i samfunnet: 

 I begynnelsen av 1950-årene (1953-1954) om forslag om avkriminalisering av 

mannlig homoseksualitet og om lesbiske og homofiles forsamlingsrett  og 

organisering  

 I begynnelsen av 1970-årene om (fortsatt) kriminalisering av mannlig 

homoseksualitet (opphevelse av Straffelovens §213 i 1972) 

 I begynnelsen av 1980-årene om spesielt strafferettslig vern også av lesbiske 

og  homofile i lov om antidiskriminering (vedtatt i 1981)  
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 I begynnelsen av 1990-årene om homofiles rett til å inngå såkalt ”registrert 

partnerskap” med en del av de juridiske rettigheter og forpliktelser som gjelder 

i et heteroseksuelt ekteskap (Partnerskapsloven vedtatt i 1993)  

Disse milepælene i norsk homohistorie har jeg brukt som punktnedslag i perioden i mine søk 

etter materiale som kunne belyse og kanskje besvare mine spørsmål.  

Et betimelig spørsmål er så: hvorfor bruke akkurat gruppen lesbiske og homofile for å 

belyse mine spørsmål om velferdsstatens forståelse av toleranse? Det finnes jo mange andre  

grupper med kjennetegn som har vært eller fortsatt blir betraktet som et stigmatiserende avvik 

fra majoritetens ”norm”: Fargede, psykisk utviklingshemmede, tatere, alkoholmisbrukere, 

samer osv. osv.   

Det er flere grunner til mitt valg. Lesbiske og homofile er en gruppe som har vært, og 

fremdeles er stigmatisert og diskriminert  både formelt (lover og forskrifter) og uformelt. De 

har gjennom historien, også de siste 50 år, blitt  stigmatisert og diskriminert etter tur og på en 

gang både av kirken (synd), rettssystemet (forbrytelse) og medisinen/psykiatrien (sykdom). De 

symboliserer for mange ”Den Andre”, fienden, avvikerne, de som er annerledes. 

Det er i tillegg en gruppe der den enkelte kan skjule sitt avvik; gjøre seg mer eller 

mindre usynlig (leve skjult; ikke ”praktisere” synden og forbrytelsen) og derved delvis 

unnslippe den formelle stigmatisering og diskriminering. Lesbiske og homofiles muligheter 

for et liv i åpenhet på egne premisser kan derfor fungere som et følsomt ”termometer” som 

viser samfunnets toleranse i praksis. En lakmustest på hvor dypt samfunnets toleranse stikker, 

vil være hvordan det forholder seg i diskusjonen om for eksempel valg av homofil livsform: 

Vil samfunnet opprettholde formelle rettigheter og vern for personer som velger å leve 

homofilt, og som ikke bare er offer for en ”defekt” de ikke kan noe for? Er det lov å velge en 

avvikende livsform og subkultur og samtidig få opprettholde rettigheter på linje med 

majoriteten?  

Fokuset på en spesiell gruppe er nødvendig for å gi spenst og perspektiv til oppgaven.  

Gruppen lesbiske og homofile egner seg spesielt godt for dette formålet. Stigmatiseringen og 

diskrimineringen er bredspektret og mangeartet. Det spesielle perspektivet vil bli satt i 

sammenheng med hva jeg finner om velferdsstatens forståelse av toleranse generelt.  

Sist, men ikke minst: mitt liv og mine erfaringer som lesbisk de siste 25 år har gitt meg 

en innsikt og kunnskaper som gir meg et "innenfra-perspektiv" hvorfra mine spørsmål stilles 

og besvares. Der er mitt ståsted i skrivingen av denne oppgaven. Dette perspektivet bidrar 
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også til det engasjementet som gir driv og motivasjon og mulighet for en  spennende oppgave  

- i alle fall å skrive.  Mitt bevisste valg av ståsted bør kunne kombineres med saklig klarsyn 

og redelighet og vilje og evne til å oppfylle kravene til vitenskapelig holdbarhet. 

 

Hva jeg ikke skal skrive om 

Temaet toleranse og tilknytningen til lesbiske og homofiles situasjon åpner for et hav av 

underliggende og overlappende spørsmål, med dertil hørende hav av forskningsmateriale.  

Drukningsfaren har vært overhengende mer enn én gang – det er jo så viktig alt sammen. 

Hardtrening i avgrensningens vanskelige balansekunst har avklart at jeg primært ikke skal 

skrive om 

 De siste 50 års norske homohistorie  

 Sosialantropologisk om identitet og  stigmatisering, makt og avmakt 

 Drøfting av menneskerettigheter generelt og om de gjelder for lesbiske og homofile 

eller ikke. 

At temaene berøres i mange sammenhenger, er en ganske annen sak. At viktige aspekter ved 

de siste 50 års historie om lesbiske og homofile faktisk blir fremstilt gjennom tekstmaterialet, 

er en tredje sak. 

 

Hvilken betydning kan det ha å få svar på disse spørsmålene? 

Det er mye som tyder på at vi i beste fall har et ambivalent forhold til begrepet toleranse: både 

til betydningsinnholdet, og til hva det innebærer i praksis. Noen syns begrepet er klamt og 

ekkelt. Andre mener begrepet er ubrukelig, gått ut på dato og bør skiftes ut. Atter andre holder 

toleransens fane høyt som et av Europas viktigste bidrag i den universelle sivilisasjonsprosess, 

og fremhever toleransens betydning nettopp i vår globale tidsalder der kulturformer og 

religioner med (avgrunns)dype forskjeller skal leve i det samme samfunn, i samme by, i 

samme gate. De skal ikke bare leve side om side, men i det samme samfunnsmessige rom - 

der mangfoldet ideelt sett skal trives.  

Det må da være viktig å finne mer ut av denne ambivalensen og grunnene til den! Er 

det forholdet mellom retorikk og  festtaler på den ene siden, og vår tilkortkommenhet og 

praksis på den andre, som her avspeiler seg? Ved å belyse toleransebegrepet både i et 

historisk perspektiv  og i et praktisk / politisk perspektiv i velferdsstaten og dens epoke håper 

jeg å kunne bidra til å lyse opp en liten brikke i (selv)forståelsens store puslespill, og gi et lite 
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bidrag til et (mer) bevisst forhold til toleransen. Jeg har ikke klart å finne litteratur som har 

behandlet akkurat denne tematikken tidligere.  

 

Strukturen i oppgaven og i presentasjonen av forskningsmaterialet 

Det er komplekse temaer og problemstillinger som skal belyses. Jeg har søkt å bygge opp 

oppgaven i en struktur og med en sammenheng som gjør det mulig å følge de røde trådene 

uten at kompleksiteten tapes av syne. Innledningskapitlet med oppgavens hva, hvorfor og 

hvordan, etterfølges av en bred redegjørelse for begrepet toleranse i kapittel 2. Det begynner 

med en historisk gjennomgang som viser hvordan begrepets innhold i hovedtrekk har utviklet 

og endret seg fra antikken til våre dager. Gjennomgangen har en dobbel hensikt: for det første 

å avdekke sentrale elementer i toleransebegrepets komplekse betydningsinnhold; for det annet 

bidra til vår forståelse av hvorfor toleransebegrepet har fått et slikt innhold. Med dette som 

grunnlag er det så mulig å gå denne mangfoldigheten nærmere etter i sømmene. Det skjer i  

diskusjonen  av begrepet toleranse i teori og praksis. Her utreder jeg noen av utfordringene 

begrepsbruken innebærer i forskjellige sammenhenger, og hvilke motsigelser og dilemmaer 

man kan stilles overfor. Denne utredningen har verdi i seg selv - det er sjelden å møte en så 

bredspektret redegjørelse i annen litteratur om toleranse. Som regel er perspektivene noe 

snevrere ut fra en avgrenset tematikk.  

Den felles referanserammen som nå er etablert, danner grunnlaget for kapittel 3, der 

forskningsmaterialet kontekstualiseres, presenteres og kommenteres. Der kommer flere av 

toleransebegrepets omtalte motsigelser og dilemmaer til syne. Siden fokus her primært er 

toleranse i forhold til lesbiske og homofile, starter kapitlet med en kort innføring i deres 

historie før velferdsstatens epoke. Riss av deres historie i epoken innlemmes i 

kontekstualiseringen for øvrig. 

I tråd med problemstillingene og spørsmålene jeg stiller, vil jeg søke de lange linjer, 

det diakrone perspektiv når det gjelder samfunnets oppfatning av og bruken av 

toleransebegrepet generelt og med eventuell tilknytning til homofili. På samme måte søker jeg 

lesbiske og homofiles oppfatning av toleranse. I dette lengdesnittet foretar jeg så punktnedslag 

med et synkront perspektiv, og ser spesielt på tekster som omhandler begivenhetene som 

ligger til grunn for valget av punktnedslagene. Her gjelder det toleranse spesielt knyttet til 

homofili. Strukturen i presentasjonen av forskningsmaterialet kan illustreres slik: 

1950 1954   1972  1981  1993  2000 
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Oversikter over alt gjennomgått tekstmateriale finnes som vedlegg i oppgaven. 

I det fjerde og siste kapitlet forsøker jeg en overordnet analyse av funnene. Hva har de 

avdekket? Får jeg svar på mine spørsmål? Og hva med toleransebegrepet? Har det en fremtid? 

Har det fremdeles en funksjon? En konklusjon avrunder det hele.  

 

Begrepsavklaringer 

Velferdsstaten: epoke og begrep 

Det er på tide å se nærmere på noen begreper  jeg har tatt i bruk: ”Velferdsstaten” er et slikt 

begrep. Det er valgt fordi det  betegner både et begrep og en epoke. 

Den er noe mer enn en stat eller samfunn med en sosialpolitikk eller høy økonomisk 

velferd. En kort beskrivelse av dens visjoner og spesielle kjennetegn slik vi kjenner den i 

Norge (og Norden) fra ca 1950 og fremover, tjener også til en kontekstualisering av mitt tema 

og av epoken. Her er en mini-beskrivelse og periodisering av de 50 år som utgjør min epoke: 

”Etterkrigstiden og gjenoppbyggingen strekker seg frem til 1965. Frem til 1980 

foregår de store oppgjørene om gyldige politiske sannheter, og det 

sosialdemokratiske verdihegemoniet og styringssystemet går i oppløsning. Fra 

1980 til i dag har nyliberalismen og individualismen seiret på mange fronter, og 

hele partispekteret er flyttet flere hakk mot høyre. Tanker som var politisk 

utenkelige i 1960-årene, fremstår som innbegrepet av selve den sunne fornuft ved 

årtusenskiftet.”
9
 

Vi kan se hvordan dette gjenspeiles blant annet i Berge Furres refleksjoner nedenfor. Stein 

Kuhnle skriver  at ideen om velferdsordninger for forskjellige grupper ikke var ny etter annen 

verdenskrig  men i Skandinavia ble tidlig det universalistiske aspektet sentralt, og den 

utstrakte graden av universalisme har i nyere tid vært skandinavisk sosialpolitikks viktigste 

særpreg. Universalisme i denne sammenheng  vil si at ”i prinsippet [er] hele befolkningen, 

eller alle naturlig hjemmehørende i en befolkningskategori …omfattet av 

velferdsordningene.”
10

 ”I den norske og skandinaviske velferdsstaten har folk i sterkere grad 

enn i andre land fått en grunnleggende trygghet i kraft av det å være borger av og i landet. 

Rettighetene er i større grad uavhengige av arbeidsdeltakelse og innsats.” 
11

  Staten har spilt 

en større rolle her enn i flere andre land. Velferdsmodellene varierer, og ”de skandinaviske 

                                                 
9
 Trond Berg Eriksen, Andreas Hompland, Eivind Tjønneland (2003): Norsk Idehistorie 1950-2000. Et lite land i 

verden (bind VI 1950-2000 av verket Norsk Idéhistorie) fra innledningen ”Vår egen tid” s. 9-10 
10

 Stein Kuhnle (2001), s. 10-11  
11

 Ibid., s.20 
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land er blitt den prinsipielle, og samtidig generøse, universalismens høyborg.” 
12

  

Velferdsstatens pretensjon er et sterkt inkluderende aspekt: alle skal tas vare på.  

Historikeren og politikeren Berge Furre kan bidra til en mer konkret forståelse av 

visjonene og mentaliteten i perioden når han benevner perioden 1965 – 1990 som ”ein epoke i 

tumult”, og samtidig gi oss et bilde også av tiden både før 1965 og etter 1990. 

”…likevel skal det godt gjerast å finna ein epoke på tjuefem år  som kan måla seg 

med den siste i fortetta, dramatiske omskifte. Det gjeld både om vi ser på det 

norske samfunnet, vårt internasjonale omland - og norsk kvardagsliv. Verda rundt 

oss er så langt frå den same. Er vi dei same? Kva har endringane gjort med oss?” 
13

  

”Midt på sekstitallet kulminerte det norske industrisamfunnet” . Vi gikk inn i det som 

så ut som et eventyr, i olje-eventyret” –  og vi gikk ut av dette eventyret som etter hvert mistet 

sin glans. Eventyret hadde sine mørke sider, og vi ble en kort og godt en ”oljenasjon”.  

Eventyret om velferdsstaten har kanskje også sine mørke sider? Likesom de 25 årene er 

"fortettet", er Furres fremstilling av den samme viktige perioden så fortettet og pregnant  i sitt 

innhold at jeg lar hans egne ord få råde grunnen her:  

”Midt på sekstitallet stod ”velferdsstaten” ferdig, eit stolt byggverk av djerve og 

dyre reformer der partia saman la taket på og feira kranselag med 

folketrygdvedtaket i 1966.” (s53). ”Trua var fjellfast: alltid høgare, alltid betre 

neste år.” I dag har tvilen meldt seg: ”Maktar samfunnet bera det stolte 

byggverket?” (s.53)… 

”Mellom den gang og no - …- ligg ein utdanningseksplosjon fra sju års folkeskule 

til tolv års utdanning for det fleste, høgskular i kvar strandstad og ”målstyrte” 

masseproduserande kandidatfabrikkar i universitetsbyane.” (s.54) 

”I 1965 skifte fleirtalet i Stortinget. Einar Gerhardsens tid var ute. Statsministeren 

kom frå eit anna parti. Det kjendest svært unormalt. [… ] Eit kvart hundreår 

seinare har fleirtalsparti blitt eit ord i historia. … Veljarane, som før røysta slik far 

og bestefar hadde, vandrar som tilskodarar på ei maleriutstilling.” 

”Den gongen for tjuefem år sida var Europa i den kalde krigens grep mellom USA 

og USSR og den fyrste protestbylgja mot kjernefysisk utsletting båra gjennom 

gatene. No er USSR historie og skraphaugen ser ut til å venta dei fleste 

atomvåpna. Tryggleiken er truga frå andra kantar – visnande skogar, gift i hav og 

luft, ei sjuk jord, utpint av industrikulturens  styrlause Ragnarok.” 

”Tidlig på sekstitalet var ”medium” eit ord frå den okkulte verda og den eine 

lydkanalen frå Marienlyst i Oslo regulerte dagen og veka i dagsnytt og vermelding 

og show i store studio for svært mange. På åttitalet brast Dovre: Monopolet sveiv 

bort som eit luftig skrømt og ”mediesamfunnet” velta inn i stovene med 

kanalkøen som berre vert lengre.” 

                                                 
12

 Ibid., s.12 
13

 Berge Furre (1993),  s. 53 
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”Mellom den fyrste kvinneprest i Berg og Torsken i 1961  og den fyrste 

kvinnebisp i Hamar i 1993 ligg likevel det djervaste spranget i dette 

kvarthundreåret - kvinnene inn i det løna arbeidsliv, likestillingskampen, 

endringane i kjønsroller, familieliv, politisk liv.” 

”Industriens lukkelege sekstiår, oljealderens stormande syttiår, den lausslupne 

åttiårs jappetid, kva har det gjort med oss?” 

”Mange tal i dette verket viser at velferdsstaten som felles nasjonalt prosjekt heile 

tida har stått sterkt, men tilliten til at velferdsstaten ville sikra eigen tryggleik har 

minka…. Tillit trengst om eit samfunn skal verka, men noko tillitstap er til å bera 

og kan jamvel vera naudsynt….. Men det kan og vera ein del av eit mønster der 

tradisjonelle autoritetar ruggar på seg – om dei ikkje vaklar:…”  

”Usvekka er derimot støtten til sosiale verdiar og haldningar kring rettferd og 

sosial utjamning.” (Sekstitallet sml.m. åttitallet, min anm.) Gylne fallskjermer blir 

ikke godtatt – et resultat av langvarig etisk oppdragelse, iflg Furre. ”Oppdragarane 

har vore både kyrkja, bondereisinga, lekmannsrørsla, og arbeidarrørsla."  

Mye ”tyder på at ein del tradisjonelle individualetiske verdiar er svekka – verdiar 

særleg kyrkja har bore. Folk har kome til å sjå meir ”liberalt” på andres åtferd og 

etiske val – på godt og vondt.” 
14

  

 

Samfunnet 

Jeg har allerede omtalt og brukt ordet ”samfunnet" nesten synonymt med  "myndighetene” 

eller "staten”, jeg har nevnt ”samfunnets” holdninger. I referanselitteraturen brukes begrepet 

"samfunnet" stadig vekk uten nærmere presisering.  Trond Berg Eriksen m.fl. (2003) 

konstaterer riktignok at  ”[d]et er symptomatisk at den norske enigheten om verdispørsmål 

tidligere har vært så stor at ”stat” og ”samfunn” ofte er brukt som synonymer i Norge helt fra 

1950-tallet. ” 
15

  Til en viss grad gjør jeg også det. Det er en stadig vekselvirkning mellom 

enkeltborgernes menings- og debattproduksjonen i det offentlige rom på den ene siden, og 

myndigheter, storting og stat på den annen, med gjensidig påvirkning, slik det skal være i et 

demokrati. En slik prosess ligger bak de tiltak, lover og retningslinjer som vedtas 

gjennomført
16

.  Med ”samfunn” mener jeg da på den ene siden lovgivende og utøvende 

autoriteter og myndigheter i vid forstand, og på den annen side debatten om  samfunnet som 

foregår i det offentlige rom. 

                                                 
14

 Ibid., s.53-56 
15

 Eriksen, Trond Berg m.fl. (2003),  s. 248) 
16

 Jf. nedenfor i avsnittet om forskningsmateriale og bruk av skolens læreplaner som kilde. 
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Lesbiske og homofile  

I oppgaven vil jeg som regel bruke samlebetegnelsen ’lesbiske og homofile’. I den legger jeg 

betydningen ”kvinner og menn som opplever seksuell og / eller følelsesmessig tiltrekning til 

personer av samme kjønn, og som selv identifiserer seg som lesbiske og homofile”. Som alle 

”sekkebetegnelser” er den problematisk å bruke om en hel gruppe som er like lite enhetlig 

som enhver annen gruppe eller minoritet, i tillegg til at gruppens størrelse og omfang ikke lar 

seg fastslå eksakt.
17

 

Hvorfor velge det tungvinte ’lesbiske og homofile’ istedenfor ’homofile’? ’Homofile’ 

omfatter jo i utgangspunktet personer av begge kjønn. I praktisk språkbruk både innen 

forskning, medier og den dagligdagse bevisste og ubevisste bruk av ordet, betegner det 

imidlertid ofte homofile menn. Bare tenk på sammenkoblingen ”homofile” og ”AIDS”. 

Begrunnelsen er derfor å ikke ytterligere bidra til usynliggjøringen av lesbiske (og kvinner i 

det hele). Hvorfor ’homofil’ og ikke ’homoseksuell’? Ordet homoseksuell betyr å bli seksuelt 

tiltrukket av personer av samme kjønn, og kan også betegne den enkelte seksuelle handling. 

Betegnelsen ’homofil’ ble introdusert i begynnelsen av 1950-årene av lesbiske og homofile 

selv som en alternativ eller utfyllende betegnelse, nettopp for å understreke at det dreier seg 

om en følelsesmessig bredspektret tiltrekning som får betydning for ens livsorientering og 

levemåte, ut over det rent seksuelle.
18

  

 

 

Forskningsmateriale 

Hvor og hvordan finne materiale 

 Hvor kommer ”samfunnets” og myndighetenes holdninger og standpunkter til syne, generelt 

og spesielt mhp. toleranse ? Hvor uttrykkes lesbiske og homofiles holdninger og syn? Hvilke 

kilder og hva slags materiale og tekster kan være representative for en kartlegging, og gi et 

faglig forsvarlig bilde? Jeg fant flere gode ledetråder som hjalp meg i min søken om hva slags 

tekster som er relevante og som kunne legitimere mine endelige valg. 

                                                 
17

 Dette samsvarer med begrepsbruken i den såkalte "NOVA-undersøkelsen" fra 1999, s. 17, og  med  Levekår 

og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg. (St.meld. nr. 25 (2000-2001), s. 7 
18

 Jf. for eksempel Grodal, Finn (1957), s. 21 
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I begrepshistorisk forskning slik den bedrives i Geschichtliche Grundbegriffe, der 

Reinhart Koselleck er hovedredaktør (se også metode-avsnittet senere i dette kapitlet), er  

kildene delt i tre hovedgrupper:  1: Klassikerne innen filosofi, økonomi og rettslære, dessuten 

lærebokforfattere, diktere og teologer.  2:  Hverdagslivets kilder: aviser, tidsskrifter, politiske 

og departementale dokumenter, pamfletter, brev og dagbøker.  3: Større ordbøker, historiske 

leksika og encyklopedier. 
19

 

Innledningen ”Vår egen tid” i siste bind av Norsk Idéhistorie
20

 nevner hva slags kilder 

som er spesielt interessante for denne epoken, så vidt jeg kan skjønne både begrepshistorisk,  

idéhistorisk og mentalitetshistorisk sett: 

”..en norsk idéhistorie [kan] vanskelig  veves omkring betydningsfulle personer 

og deres ytringer alene. Karakteristisk for denne perioden er snarere fraværet av 

store idéer og dominerende idéprodusenter, og at store deler av 

meningsproduksjonen er blitt offisiell og profesjonalisert. Den dukker opp like 

ofte i ansiktsløse utredninger som i personlige utspill og ideologiske korstog. 

(…)”Mer enn tidligere er talemåtenes utforming og vandringer anonymisert i vår 

egen tid.” (…) ”Den idéhistorien vi her snakker om… er mer opptatt av de 

ideologier, forestillinger, mentaliteter og talemåter som kan leses ut av de ytringer 

som befinner seg et sted mellom de dagsaktuelle innlegg og de tekster som er 

komponert for å bli stående for evigheten. Kildene til denne fremstillingen er i 

høy grad de allmennkulturelle tidsskriftene – som Syn og Segn, Samtiden, Kirke 

og Kultur, Minerva, Nytt Norsk Tidsskrift og Kontrast – ved siden av debattbøker 

og offentlige dokumenter som har spilt en rolle i utviklingen og utvekslingen av 

idéer.” 
21

 

 

Forsker Asbjørn Eide har utdypet dette aspektet i sin drøfting av forskning om 

menneskerettigheter, spesielt i det han kaller ”idealiseringsprosessen”, nemlig ”den 

virksomhet som foregår på ulike plan i samfunnet ved at idéer, ideologier og holdninger i vid 

forstand skapes og bearbeides.”
22

 :  

”[Det er] grunn til å opprettholde den  relativistiske definisjonen av 

filosofibegrepet, slik at man ikke opprettholder skarpe grenser mellom den 

tradisjonelle filosofi på den ene side og tenkning omkring ideologier og verdier på 

den annen. Skal man bedrive forskning i og omkring idealiseringsprosessen, må 

man derfor ta med både den ”profesjonelle” filosofi (fagfilosofien), de politiske 

partiers debatt og vedtakelse av handlingsprogram foran et valg, den alminnelige 

samfunnsdebatt om verdispørsmål, et leserinnlegg i en avis som tar avstand fra 

visse typer holdninger i samfunnet osv.” 

                                                 
19

 Koselleck, Reinhart (1974),  s. XXIV 
20

 Eriksen, Trond Berg ,  Andreas Hompland, Eivind Tjønneland (2003). 
21

 Ibid., s. 11-12. 
22

 Menneskerettigheter. Behovet for informasjon, undervisning og forskning (NOU 1981:43) s.51 
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I mitt prosjekt har jeg valgt å gjennomsøke et ganske bredspektret tekstmateriale. Det 

mulige tekstmaterialet er omfattende.  Mitt tekstutvalg er ikke tilfeldig, men heller ikke 

uttømmende, det ligger i sakens natur. Jeg vil likevel mene at tekstene jeg har gjennomgått 

sikrer et representativt mangfold og til sammen er tilstrekkelig til å kunne avdekke holdbare 

svar på mine spørsmål. Her er oversikt over hva slags tekstmateriale jeg har gjennomgått
23

: 

1. De politiske partiprogrammene. Velferdsstaten og innbyggernes livsvilkår er i 

stor grad gjenstand for politikernes ønsker og vilje, som igjen er formet ut fra deres 

verdier og ideologi. Disse kan vi i alle fall delvis  finne uttrykt i 

partiprogrammene. De kan sies å utgjøre en normativ kilde: de uttrykker helst den 

politikken partiet  ønsker  å føre. Fordi partiene utarbeider slike programmer hvert 

fjerde år, skaper de grunnlag for sammenligninger mellom tidsperioder, og gir en 

unik mulighet for diakron analyse. 
24

 Her ville det også være sannsynlig å finne 

både toleranse og situasjonen for lesbiske og homofile tematisert. 

2. Skolens læreplaner og litteratur tilknyttet disse. Disse er en sentral kilde for 

mulig kunnskap om hva offentligheten og samfunnet har ment både om toleranse 

og homofili. Skolens formålsparagraf har siden 1969 stadfestet at en av oppgavene 

er å ”fremje åndsfridom og toleranse”. Britt Ulstrup Engelsen påpeker skolens, 

særlig grunnskolens, helt spesielle rolle og sentrale posisjon – den angår absolutt 

alle borgere.
25

 ”Alle” har en mening om skolen og dens innhold. Debatten om 

skolen er levende, omfattende og kontinuerlig; her blottlegges verdikonflikter. 

Politikere og interessegrupper, allmennhet, fagfolk og ”synsere” av alle slag deltar 

og påvirker hverandre gjensidig. Skolens læreplaner og (politisk) debatt og 

litteratur tilknyttet disse er derfor et viktig samfunnsspeil. Læreplanen informerer 

også om samfunnets prioriteringer. ”Læreplanen er på en måte skolens og lærernes 

kontrakt med samfunnet.” 
26

  

3. Dokumenter fra Den Norske UNESCO-kommisjonen og FN-rapporter fra 

tidlig etterkrigstid. Etter annen verdenskrig med nazismens redsler sluttet Norge 

ivrig opp om dannelsen av FN og etter hvert dens underorganisasjoner (UNESCO i 

denne sammenheng). Med FNs menneskerettserklæring fra 1948 og senere 

Europas menneskerettskonvensjon fra 1950 ble universelle menneskerettigheter og 

                                                 
23

 En fullstendig oversikt over gjennomgått primærtekstmateriale finnes som vedlegg til oppgaven. 
24

 Kjøl, Per Eivind og Alfred Oftedal Telhaug (1999). s. 18 og 20. 
25

 Engelsen, Britt Ulstrup (2003)  
26

 Ibid., s. 15 og 19 
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toleranse sentrale i den folkerettslige retorikken. I disse dokumentene ble kanskje 

toleranse og toleransens dilemmaer reflektert og drøftet. 

4. Myndighetenes utredninger og meldinger om menneskeretter generelt. Med 

stadig økende flyktningstrømmer og migrasjoner i globaliseringens tid, ville det 

antagelig også være sannsynlig å finne aktuelt stoff i disse utredningene. 

5. Myndighetenes utredninger og  meldinger om situasjonen for lesbiske og 

homofile og stortingsdebattene i sammenheng med  dem. Det disse 

dokumentene uttrykker, har gjennomgått en gedigen "filtrering" ut fra den 

generelle samfunnsdebatten. Det er nettopp de juridiske avgjørelsene fattet av 

Stortinget som danner utgangspunkt for punktnedslagene. Disse avgjørelsene kan 

sies å representere konkluderende uttrykk for politiske prosesser der særlig kirken 

og psykiatrien som samfunnsinstitusjoner har utøvet sin makt som "sakkyndige". 

Det spennende var om disse tekstene også trekker spørsmålet om toleranse inn i 

denne sammenhengen. 

6. Norske (fag) bøker om toleranse - finnes de? 

7. Allmennkulturelle tidsskrifter  fra hele perioden ville vel også reflektere 

oppfatninger om toleranse – kanskje også i sammenheng med samfunnets 

holdninger til lesbiske og homofile 

8. Homopolitiske skrifter utgitt av lesbiske og homofile selv eller deres 

organisasjoner  kunne muligens belyse hvordan lesbiske og homofile selv 

opplevde samfunnets (in)toleranse, og deres forståelse av toleransebegrepet. 

9. Karen-Christine Frieles presseklipparkiv. Her kunne jeg muligens finne avis-

stoff som ser toleranse og homofili i en sammenheng. 

 

Teori for analyse av materialet 

Om Kosellecks begrepshistorie 

Kosellecks forståelse av begrepenes betydning og rolle i (sosial)historien fascinerte meg da 

jeg stiftet bekjentskap med ham i tekster og forelesninger. Det slo meg raskt at her var en 

metodisk forståelse som ville være fruktbar for mitt prosjekt, og som det ville være utrolig 

spennende å få prøve seg på og dra nytte av.  
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En kort redegjørelse for viktige trekk ved Kosellecks begrepshistorie 

(begrepshistoriske metode) vil forhåpentligvis åpenbare hvorfor. Noen ord om kjempeverket 

Geschichtliche Grundbegriffe, frukten av det begrepshistoriske forskningsprogrammet som 

Koselleck ledet sammen med historikerne Otto Brunner og Werner Conze er også på sin 

plass. Artikkelen om begrepet toleranse er dessuten en av de lengste i dette verket. God 

støttelitteratur har bidratt til min forståelse: Thomas Krogh (2003), Niels Åkerstrøm Andersen 

(1999), Helge Jordheim (2001), Reinhart Koselleck (1976).  

I tillegg til å betegne forskningsprosjektet nedfelt i Geschichtliche Grundbegriffe, kan 

uttrykket begrepshistorie brukes til å beskrive “den genren for idéhistorie eller intellektuell 

historie som blir praktisert i dette verket, men selvsagt ikke bare der.“
27

 Det er en semantisk 

disiplin: en undersøkelse av begrepers utvikling over tid, en konstruksjon av deres historie, 

som igjen er nært forbundet med sosialhistorie, dvs. ikke-språklige forhold. Mennesket er et 

språklig vesen, og samfunnsmessige forhold får sin eksistens gjennom kommunikative 

forhold og begrepsmessige regler. „[B]egrep om ulike statsformer har derfor et dobbelt 

forhold til den politiske virkelighet, de både muliggjør dens eksistens og de tjener som midler 

til refleksjon over denne virkelighet. (...)   Endring i begrepsinnhold kan forstås som et utslag 

av endrede forhold selv, men også hvordan erfaringene av endringene og reaksjonene på dem 

ble nedfelt i endringer av begrepene for de politiske og sosiale forhold.
28

  

Begreper tjener ikke bare til å definere tingenes tilstand, de strekker seg inn i 

fremtiden. Posisjoner som skal vinnes må først formuleres lingvistisk. Semantikken som et 

lager av språkliggjort erfaring rommer betingelsene for mulige begivenheter. Formålet med 

begrepshistorie er å undersøke hvordan begrepsdannelse og de semantiske felts 

transformasjon beveger historien og rekker inn i vår fremtid.
29

 

Begrepshistorien skiller mellom en diakron og synkron analyse. Den diakrone er en 

analyse av enkeltbegrepers tilblivelses- og transformasjonshistorie. Den synkrone er en 

analyse av det semantiske felt som begreper opptrer på og der de inngår i sammenheng med 

andre begreper.
30

   

Koselleck understreker begrepets flertydighet og sier at et ords betydning kan 

bestemmes eksakt gjennom definisjon , men begreper kan bare fortolkes.
31

  Ord blir til 

                                                 
27

 Krogh, Thomas (2003).  s. 24 
28

 Ibid., s. 25-26 
29

 Andersen, Niels Åkerstrøm (1999). s. 66-67 
30

 Ibid., s. 68 
31

 Ibid.,  s. 69 
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begreper gjennom en kondensering av et mangfold av sosial og politisk mening, som gjør dem 

flertydige. Uten denne flertydighet ville begrepene slett ikke være i stand til å rekke inn i 

fremtiden. Et begrep åpner nettopp ved sin flertydighet et betydningsrom som kan fortolkes 

og gjøres til en semantisk slagmark. Begrepet rykker inn i saksforholdet ved å gi mening til 

det.  

I den synkrone analysen får  motbegrepet sin betydning. Det står i konstitutiv 

motsetning til et annet begrep og har også sin historie. Det er viktig ved studium av relasjoner 

mellom begreper på et felt. (Mann / kvinne, homofil / heterofil, toleranse / intoleranse osv.) Et 

begrep tar betydning etter sitt motbegrep. Koselleck parer ideen om motbegreper med 

spørsmålet om konstruksjonen av kollektive identiteter, særlig konstruksjon av politiske 

subjekter. Hans påstand er at konstruksjon av identiteter alltid involverer asymmetriske 

klassifikasjoner. Identiteter skapes alltid i asymmetriske relasjoner mellom oss og dem. 

Begreper behøves som noe en gruppe kan gjenkjenne seg og definere seg innenfor, for å 

kunne være en politisk- sosial aktør. Begrepet markerer og skaper enheten. Da må noen være 

utenfor. Begrepet er ikke bare et tegn for, men også en faktor i politisk- sosiale grupper. Uten 

et blikk for dette, oppnås ingen følsomhet for begrepsdannelsens sosialhistoriske effekter. 
32

 

Helge Jordheim påpeker i sin bok Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi at 

Koselleck overtar fra Gadamer tanken om at språket samler opp erfaringer –  og det foregriper 

kommende erfaringer når de innordnes i språklige sammenhenger som eksisterer forut for 

erfaringene selv. Det er disse to egenskapene ved språket Koselleck senere refererer til med 

begrepene ”erfaringsrom” og ”forventningshorisont”. Språket er i stand til å ta opp i seg den 

kunnskap, de handlingsmønstre og de handlingsledende utfordringer som kjennetegner en 

bestemt historisk situasjon. Jordheim påpeker begrepshistoriens fortrinn ved dens bevissthet 

om språkets formende funksjon i historiens prosesser og endringer: 

”Begrepene skaper sin egen fortid og sin egen framtid og åpner samtidig nåtiden 

som et rom for politisk handling. Dette er begrepshistoriens klareste fortrinn 

sammenlignet med diskursanalyse og talehandlingsteori: muligheten til å vise at 

språket er historisk ikke bare i kraft av å være utlevert historiens prosesser og 

endringer, men også gjennom å sette ord på – og dermed bidra til å styre – de 

samme prosessene og endringene.”
33

 

 

                                                 
32

 Ibid., s. 72-73 
33

 Ibid., s. 169 
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Om leksikonet Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 
politisch-sozialen Sprache in Deutschland34 

Koselleck fastslår at det politiske og sosiale språket kjenner til en mengde ledebegreper 

(Leitbegriffen) Noen forsvinner like fort som de dukker opp, andre har holdt stand fra 

antikken like til vår egen tid – om enn ofte med endret betydningsinnhold. Mangfoldet i den 

historiske erfaring i fortid eller nåtid har alltid hatt nedslag i de forskjellige språks begreper. 

Dette leksikonet konsentrerer seg om undersøkelse og fremstilling av ca 130 historiske 

grunnbegreper (geschichtlichen Grundbegriffen) – i denne sammenheng handler det om 

”ledebegreper i den historiske bevegelse som i tidens løp utgjør den historiske forskningens 

gjenstand”.
35

  Det er uttrykk som har en rekkevidde og anvendelse som åpner for strukturer og 

store begivenhetssammenhenger (grosse Ereigniszusammenhänge), som f.eks. sentrale 

forfatningsbegreper.
36

 Den ledende spørsmålsstilling er å undersøke oppløsningen av den 

gamle og fremveksten av den moderne verden i historien om hvordan den begrepsmessig er 

oppfattet.
37

 Tidsrommet fra rundt 1700 til terskelen til vår egen tid er sentralt. Det er nettopp 

overlappingene og forskyvningene i ”moderne” og ”gamle” ordbetydninger det blir spurt 

etter. Begrepene er tilsluttet den europeiske tradisjon (altså ikke begrenset til den tyske), og 

bare de begreper er analysert som er omfattet av den sosiale omveltningsprosess som fulgte av 

den politiske og industrielle revolusjon, og er blitt henholdsvis berørt, forvandlet, utstøtt eller 

provosert av den. Leksikonet er altså ladet av vår samtid for så vidt som det har som tema den 

språklige fatningen av den moderne verden, det at man blir seg den bevisst 

(Bewusstwerdung), og bevisstgjøring gjennom begreper som også er våre.
38

 Ledebegreper blir 

forfulgt fra den førrevolusjonære tid, via de revolusjonære begivenheter og forvandlinger 

videre inn i vårt språkrom.  

Artiklenes lengde varierer, med noen unntak, fra 20 til 60 sider
39

.  De er bygget over 

samme mal, i tre deler: I første del (der Vorspann) kommer antikken, og videre med kirkens 

tradisjon, renessanse, humanisme. Ofte viser det seg at begrepsinnholdet i disse 

”forhistoriene” rekker dypt inn i det 19. og 20. århundre, og gir et grunnlag for tydeligere å 

                                                 
34

 Første bind av leksikonet kom ut i 1972, det åttende og siste i 1992. 

Her referer og siterer jeg (min oversettelse) fra Kosellecks ”Einleitung” i leksikonets bind I (ss. XIII-XXVII) 

med spesiell vekt på det som har betydning for min fremstilling av begrepet ’toleranse’. 
35

 Koselleck, Reinhart (1976): ”Einleitung”, s. XIII: ”Vielmehr handelt es sich hier um Leitbegriffe der 

geschichtlichen Bewegung, die, in der Folge der Zeiten, den Gegenstand der historischen Forschung ausmacht.” 
36

 Ibid., s. XIV 
37

 Ibid., s. XIV: ”Die leitende Fragestellung ist, die Auflösung der alten und die Entstehung der modernen Welt 

in der Geschichte ihrer begrifflichen erfassung zu untersuchen.” 
38

 Ibid., s. XIV 
39

 Artikkelen om Toleranz står i bind 6 St – Vert. (1990) og er på 160 sider!  
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avdekke det moderne erfaringsinnhold som fremstilles i hoveddelen (der Hauptteil)
40

. I denne 

andre delen utfyller synkrone tverrsnittsanalyser og diakrone dybdebestemmelser hverandre. 

For fremstillingen blir den temporale rekkefølgen ledende. Begrepshistorie er, strengt tatt, 

begrepets ”tidshistorie”. Den tredje og siste delen, utsikten (der Ausblick), viser henimot 

begrepets betydninger i vår egen tid.
41

  

I min fremstilling av toleransebegrepet baserer jeg meg ikke først og fremst på 

artikkelen om toleranse i Geschichtliche Grundbegriffe. Poenget med å henvise til artikkelen 

her  er å påpeke at ’toleranse’, ut fra den omfattende behandlingen begrepet er undergitt i 

leksikonet, hører med blant de sentrale historiske grunnbegreper. Det huser i tillegg ekstremt 

komplekse politiske og sosiale erfaringer. 

De perspektivene som trekkes opp med Kosellecks begrepshistorie, og  som kan være  

fruktbare for mitt prosjekt, er særlig  sammenstillingen begrep/motbegrep og dannelsen av 

kollektiv identitet i asymmetrisk relasjon mellom et hegemonisk definerende oss og et 

definert dem. Her tenkes spesielt på majoritetens / maktens definisjon og forståelse / 

praktisering av ’toleranse’ og homofiles respons på dette i form av identifikatorisk 

selvforståelse og reaksjon på den samme toleransen. Har de (minoriteten) den samme 

forståelsen av ’toleranse’ som oss (majoriteten)? 

 

Begrepshistorie og funn i tekstene 

Kosellecks begrepshistorie, sammen med toleranselitteraturen jeg gjennomgår i kapittel 2,  

bidrar til å strukturere mine funn, til å avdekke den skjulte meningen, avdekke posisjonene, 

motsetningene og maktforholdet mellom tekstens eller talehandlingens  subjekt og objekt. 

Hva er et ”funn” med dette som utgangspunkt? Et funn er en tekst der bruken av 

begrepet ’toleranse’ skaper en sammenheng og avdekker innholdet og posisjonene i 

relasjonen mellom  toleransens ”vi” og  ”de Andre”. Det dreier seg i vid forstand om  ”de 

normale” / ”den kompakte majoritet”  versus de "avvikende" / de som er  "annerledes".   Et 

funn er en tekst som kan belyse at begrepet toleranse går ut over ordet toleranse – og som i 

analysen viser at ”vi forsnakker oss hver gang vi snakker”, som André Bjerke så treffende 

uttrykker det i sitt dikt ”Ordet”.  Det er å håpe at tekstene jeg har samlet oppfyller disse 

kravene og at jeg klarer å få frem hvordan de ”forsnakker” seg.  

                                                 
40

 Jeg syns dette er særdeles tydelig hva toleransebegrepet angår, derfor har jeg lagt relativt stor vekt på antikken 

og middelalderen i den historiske oversikten i kap. 2. 
41

 Ibid., s. XXVI - XXVII 
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Valget av referanselitteratur om toleransebegrepet 

Uten særlige forkunnskaper om begrepet toleranse og dets mangfoldighet trengte jeg litteratur 

som på den ene siden kunne gi meg en grei og pålitelig historisk oversikt over 

begrepsutviklingen, og som på den annen side kunne gi meg innsikt i begrepets innhold og 

hvordan fagfolk innen relevante disipliner i dag  forholder seg tematisk til begrepet og dets 

bruk. Den ”greie” historiske oversikten måtte jeg raskt oppgi håpet om – Geschichtliche 

Grundbegriffe bidrog sterkt til det med sitt hav av referanser og detaljer. Litteraturen om 

toleranse knyttet til et eller flere spørsmål innen historiske vitenskaper er enorm. For meg ble 

boken Tolerance between Intolerance and the Intolerable redigert av Paul Ricoeur (1996) et 

godt utgangspunkt. Den ble mye omtalt på det inspirerende Skjervheimseminaret 2002 med 

tema ”Det tolerante dilemma.”. Boken er en oppfølger til UNESCO’s Declaration of 

Principles on Tolerance fra 1995. Her var det mye å nøste videre på  i bibliotekhyllene og i  

bibliografiene. Med kritisk skjønnsomhet har jeg hentet stoff fra det jeg oppfatter er solid 

faglitteratur. Jeg fant ingen norske fagbøker som omhandlet toleransebegrepet historisk eller 

generelt tematisk. I den engelskspråklige litteraturen (i praksis den eneste tilgjengelige her)  

lette jeg med positivt resultat. Der var opptil flere Tordenskiolds soldater, dvs. et knippe 

fagfolk som har skrevet mye om toleranse, redigert antologier osv., og som bruker hverandre 

som autoritative referanser på temaet.  John Horton, Susan Mendus, David Heyd, Bernard 

Williams synes å være blant de mest sentrale. I antologiene de har redigert, er imidlertid 

mange flere forfattere representert. De kommer også til orde i dette kapitlet. Ingrid Creppells 

bok Toleration and Identity. Foundations in early modern thought
42

  lyste mot meg ved et 

tilfeldig sveip i bokhandelen – tittelen var i seg selv en aha-opplevelse, og innholdet er en 

stadig inspirasjon og fornyende kilde til min videre entusiasme for et overbevisende, 

dynamisk og konstruktivt begrep om toleranse. 

Det utvalget som legges frem i neste kapittel, er begrenset. Det baserer seg på en langt 

bredere lesning.  Denne referanselitteraturen er for det meste skrevet i løpet av de siste tyve år 

og gjenspeiler aktuelle, sentrale og analytisk nyanserende faglige bidrag i 

toleransediskusjonen slik den har pågått de siste årene. Lik en Vergil som ledet Dante ut av 

skogen han var gått vill, i og videre gjennom helvete, får denne litteraturen være vår fører 

gjennom toleransebegrepets villsomme landskap. 

                                                 
42

 Creppell, Ingrid (2003). Jeg nevner den spesielt her fordi den får betydning for min drøfting i siste kapittel av 

lesbiske og homofiles mulige mer konstruktive forhold  til toleranse. 
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BEGREPET TOLERANSE  

Innledning 

Begrepet toleranse har en lang og svært interessant historie. Jeg vil skissere den før jeg går 

nærmere inn på deler av faglitteraturen som drøfter begrepet tematisk fra forskjellige 

ståsteder. Tilsvarende Geschichtliche Grundbegriffe  tenker jeg at den begrepshistoriske 

gjennomgangen skal bidra til  forståelsen av hvorfor  toleransebegrepet er så komplekst med 

til dels motstridende betydninger som vi finner også i dagens bruk av begrepet. Den kan også 

klargjøre hvilket begrep og ideal om toleranse vi hadde som utgangspunkt etter annen 

verdenskrig da toleranse igjen kom på dagsordenen, proklamert  gjennom FN-erklæringen og 

senere FNs Universelle Erklæring om Menneskerettighetene fra 1948.  

 Som vi skal se, finner vi et vidt spenn i toleranselitteraturens konklusjoner: fra å finne 

begrepet modent for historiens skraphaug, via å mildt resignert konstatere at toleranse er 

vanskelig, ja nærmest umulig men likevel nødvendig, til å hylle en fornyet og visjonær utgave 

av idéen toleranse. Noen synspunkter og aspekter ved begrepet deles av flere av forfatterne.  

Det kan synes som om jeg i for stor grad forholder meg passivt og ukritisk refererende 

og i for liten grad tar stoffet i dette kapitlet opp til kritisk drøfting. Det har jeg gjort på 

forhånd, hadde jeg nær sagt: Jeg er aktivt  refererende etter å ha arbeidet meg gjennom en stor 

mengde litteratur,  der bare en brøkdel har funnet nåde for mine kritiske øyne og etter nøye 

overveielser presenteres her i bearbeidet og tematisk strukturert form.  Hele poenget er her å 

få frem relevante  sider og aspekter ved begrepet, slik at vi har felles referanser og kan følges 

ad  når jeg senere behandler –  drøfter og analyserer - tekstmaterialet.    

Nedenstående to sitater fra  Klaus Schreiners innledning til artikkelen om toleranse i 

Geschichtliche Grundbegriffe  løfter frem to viktige poeng, to røde tråder i hele historien: For 

det første toleransens sentrale rolle i forholdet mellom mennesker i et samfunn, og for det 

annet (det følger av det første) at toleransebegrepets utviklingshistorie  er uatskillelig fra vårt  

samfunns utviklingshistorie: 

”Begrepet ’toleranse’ er et relasjonsbegrep. Dets oppståen, historie og virke 

skyldes menneskenes  strev med å danne normative forhold seg i mellom. Med 

’tolerantia’, den latinske ekvivalent til ’toleranse’ og ’tålsomhet’, blir Guds 

tålmodighet (tolerantia Dei) beskrevet. Toleranse har å gjøre med den enkeltes 

lidelsesevne (patientia) og med dennes forhold til de andre (tolerantia mutua). 

Som motbegrep til ’intolerantia’ henviser ’tolerantia’ til den tålsomhetsberedskap 

som statlig anerkjente storkirker enten kunne møte hedninger, jøder og kjettere 

med, eller avslå å vise.”  
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”Begrepets historie ble avgjørende bestemt gjennom spenningsforholdet mellom 

passiv tålmodighet og aktiv tålsomhet, mellom evnen til å bære lidelse og 

anerkjennelsen av andre i deres aktuelle annerledeshet. Mangelen på en skjerpet 

entydighet ga anledning til å fastslå at begrepet ’toleranse’ var ”svampet”. Denne 

påståtte ”svampethet” søkes kompensert for ved å påvise at begrepets historie ikke 

forløp vilkårlig, men snarere konsekvent gjenspeiler åndelig-religiøse og politisk-

sosiale strukturendringer.”
43

  

Så kan vi ta fatt på historien. 

 

 

En historisk gjennomgang 

Antikken og Middelalderen 

I det følgende baserer jeg meg hovedsakelig på István Bejczy’s artikkel ”Tolerantia: A 

medieval concept” fra Journal of the History of Ideas 
44

. Bejczy peker på at forestillingen om 

toleranse vanligvis oppfattes som modernitetens, særlig opplysningstidens produkt, og at 

middelalderen på den annen side manglet dette. Den mektige Kirken undertrykket alle 

vesentlige avvik fra den eksklusive sannhet som den var overbevist om å inneha. Først med 

Reformasjonen, blir det ofte hevdet, ble Kirken tvunget til å endre holdning og redefinere sitt 

forhold til dissidenter. Som en følge av dette tar mange historiske studier av ideen om 

toleranse utgangspunkt først i det sekstende århundre.
45

  Dette er feilaktig, mener Bejczy, og 

hevder at den fremstillingen av toleransens historie er fordreid. Hans påstand er at i 

middelalderen var tolerantia et høyt utviklet politisk begrep, og det var utbredt i bruk både i 

den geistlige og den verdslige sfære. Middelalderens tolerantia er et fullt utviklet eksempel på 

                                                 
43

 ”Der Begriff ’Toleranz’ ist ein Relationsbegriff. Seine Entstehung, Geschichte und wirkung verdankt er dem 

Bemühen, Beziehungen unter Menschen normativ zu gestalten. Mit ’tolerantia’, dem lateinischen Äquivalent 

von ’Toleranz’ und ’Duldsamkeit’, wird die Geduld Gottes (tolerantia Dei) umschrieben. Toleranz hat es mit der 

Leidensfähigkeit (patientia) des einzelnen zu tun und seinem Verhalten gegenüber anderen (tolerantia mutua). 

Als Gegenbegriff von ’intolerantia’ verweist ’tolerantia’ auf die Duldungsbereitschaft, die staatlich anerkannte 

Grosskirchen Heiden, Juden und Ketzern entgegengebrachten oder verweigerten.” 

“Die Geschichte des Begriffs wurde massgeblich bestimmt durch das Spannungsverhältnis zwischen passiver 

Geduld und aktiver Duldung, zwishen der Fähigkeit Leiden zu ertragen, und der Anerkennung anderer in ihrem 

jeweiligen Anderssein. Der Mangel an geschärfter Eindeutigkeit gab zu der Feststellung Anlass, der Begriff 

‘Toleranz’ sei “schwammig”. Im folgenden wird versucht, die angebliche Schwammigkeit des Begriffs 

‘Toleranz’ zu ersetzen durch den Nachweis, dass die Geschichte des Begriffs nicht willkürlich verlief, sondern 

geistig-religiöse und politisch-soziale Strukturveränderungen konsequent widerspiegelt.” 

Begge sitatene er fra Klaus Schreiner (1990) “Einleitung” I Geschichtliche Grundbegriffe bd. 6, s. 446  
44

 Bejczy, István (1997), s. 365-384. Han har et forfriskende og såvidt jeg  kan sjønne, et utradisjonelt perspektiv 

på middelalderens toleransebegrep. Han polemiserer mot Klaus Schreiners oppfatning av (middelalderens) 

toleranse slik han fremstiller det i Geschichtliche Grundbegriffe.  Schreiner hevder at middelalderens kristendom 

var intolerant i sin essens, noe Bejczy er sterkt uenig i. I sin artikkel gir Bejczy  også sin oppfatning av vår egen 

tids forståelse av toleranse. 
45

 Bejczy (1997), s. 365 
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hva toleranse kunne være. Den har større sammenheng og kraft enn det han karakteriserer 

som ”den ganske løse oppfatningen av toleranse i moderne politisk diskurs”, nettopp fordi den 

ikke har noe å gjøre med religiøs frihet eller sannhetens mangfold.
46

 Bejczy hevder videre at 

arbeidet med å danne en flerfoldig (religiøs) sannhet i tidlig modernitet faktisk medførte et 

alvorlig tilbakeslag for middelalderens toleranse.  

I kilder fra middelalderen og tidlig modernitet skiller Bejczy  ut tre forskjellige 

betydninger av tolerantia. Disse betydningene har igjen sitt utspring i tre ulike kulturelle 

kontekster. I antikken, særlig de stoiske skrifter, finner vi den første betydningen: det å tåle 

det som var en byrde for kroppen, eller noe som nok forekom oftere, en byrde for 

menneskesinnet. Den andre betydningen har religiøse konnotasjoner i tillegg, og ble utviklet i 

tidlig kristendom: kristne individers dydige evne til rolig å holde ut jordelivets allehånde 

lidelser. I begge tilfellene dreier det seg om det personlige, individuelle liv. 

"Men som et sosialt og politisk begrep er tolerantia middelalderens oppfinnelse", 

hevder Bejczy: Da oppstod en tredje betydning av tolerantia der begrepet ble tilført et sosialt 

og politisk innhold. Det dreide seg ikke lenger bare om enkeltindivider. Toleransens objekt 

kunne nå være grupper av mennesker med dårlige vaner (for eksempel umoralske eller 

vantro), som ble ansett som en byrde for samfunnet. Samfunnet ble toleransens subjekt - nå et 

mektig kollektiv som kunne ødelegge de tolererte gruppene hvis de ville - men ikke burde.  

" Toleranse kom slik til å innebære selvbeherskelse fra den politiske maktens side, 

avholdenhet fra tukt og destruktiv makt fra samfunnets regjerende myndigheter. 

En felles basis for alle tre betydningene av tolerantia er en innforstått passiv 

holdning fra de godes og rettferdiges side overfor onde krefter.”
47

 

Denne betydningen av toleranse mener jeg vi finner igjen i alle fall som en holdning helt opp 

til vår egen tid. 

Kanonisk rett fremskyndet utviklingen av tolerantia som et politisk begrep fra 1100-

tallet av, skriver Bejczy videre. To vesentlige aspekter ved tolerantia kommer etter hvert til 

syne: For det første: toleranse blir anvendt mot det onde. (”applied to evil”). Toleranse ble 

oppfattet som en ikke-inngripen ved praksiser som likevel utvetydig ble ansett som 

avskyelige. For det andre: toleranse, ikke-inngripen, ble anvendt for å forhindre et større onde 

enn det tolererte. (Minus malum toleratur ut maius tollatur).
48
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De to viktigste sosiale gruppene som nøt godt av den anbefalte tolerantia, var jøder og 

prostituerte. Man unngikk da det større ondet det ville være å tvinge jødene til å endre tro, for 

å konvertere til kristendommen måtte skje ut fra den frie vilje. De prostituerte forhindret 

utroskap (med ærbare kvinner), voldtekt og sodomi.
49

 I senmiddelalderens Frankrike ble 

bordeller kalt maisons de tolérance!
50

 Det var marginaliserte, men dog tillatte grupper. 

På 1200-tallet, da toleransebegrepet fra kanonisk rett ble innført i skolastikken, ble 

toleranse som holdning anbefalt å antas ikke bare av kirken, men også av staten.
51

  Thomas 

Aquinas mente at toleranse var nødvendig for det gode som kunne komme ut av det tillatte 

ondet, eller som før nevnt for å forhindre et større onde. En forutsetning for toleranse var at 

det tolererte var ondt. Det var ikke fordi man likte jøder at man tolererte dem, snarere tvert i 

mot. Toleranse var ikke et kjærlighetsimperativ, men en beherskelse av ens hat. Med det 

thomistiske begrep var det nettopp takket være denne (selv)beherskelsen at jøder kunne leve 

sitt liv innenfor det kristne samfunn. 

To grupper som derimot ikke kunne tolereres, og som spesielt omtales av Thomas 

Aquinas, var kjettere og homoseksuelle. De var ikke engang tillatt å eksistere marginalisert i 

det kristne samfunn.
52

 De representerte et onde som samfunnet ikke kunne leve med. Kjetteri 

var en fare for selve kjernen i den kristne sivilisasjon, mens homoseksualitet ble følt som en 

trussel mot skillet mellom kjønnene, det som utgjorde hovedskillet i rangsystemet i den 

kristne sivilisasjonen (”the distinction between the sexes, the main distinction which Christian 

civilization maintained within its own ranks”
53

). Tolerantia var en måte å ærlig gå de 

utenforstående i møte på, men mot de innenforstående måtte hardheten råde. Her er et viktig 

poeng, hevder Bejczy: man må ikke anse marginalisering og avretting av sosiale 

avvikergrupper som to aspekter av en og samme ekskluderingsprosess. Paradoksalt nok var 

marginalisering i middelalderens kontekst en måte å inkorporere avvikergrupper i samfunnet 

på, om enn i dets ytre sfærer.
54

  

I motsetning til Klaus Schreiner hevder Bejczy at middelalderkirkens pretensjon om å 

representere den absolutte sannhet ikke impliserer en begrensning av toleransebegrepets 

meningsinnhold. Det var de indre fiendene (kjetterne) som ble forfulgt. De ytre fiendene ble 
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tilstått eksistensrett. De sterke bånd mellom kirke og stat i middelalderen svekket ikke, men 

styrket toleransens kraft. Historien viser oss at middelalderens toleranse sameksisterte med en 

ensartet sannhet, mens kampen for å få et flertall av religiøse sannheter i tidlig modernitet ble 

medfulgt av en minkende vilje til å tolerere sosialt avvik.
55

  

 

Renessansen og Reformasjonen 

Middelalderens tolerantia ga muligheten til å komme overens med verden utenfor 

kristenheten. Det var en måte å leve med vesentlige kulturelle forskjeller mellom det kristne 

samfunn og dets utenforstående på. De påståtte tolerante tendenser i renessansetenkningen 

definerer derimot bare forholdene innenfor den kristne sivilisasjon, hevder Bejczy.  

Han finner  at oppfatningen om en "Erasmisk toleranse" er en malplassert forestilling 

selv om Erasmus inntok en forsonende holdning i en tid med økende religiøs polarisering.
56

  

Også for Erasmus var tolerantia et valg av det minste av to onder. Han argumenterer for en 

relativ trosfrihet som noe normalt og akseptabelt, og dermed som irrelevant som et spørsmål 

om toleranse. Termen ”toleranse” er derfor ikke riktig å bruke på hans synspunkter, uansett 

hvor fortjenstfulle de kan ha vært. 

”Til forskjell fra tolerantia innebærer den erasmiske concordia motvilje mot å 

utstøte andre, men ikke mot å undertrykke den utstøtte andre. Concordia lærer oss 

å godta noe variasjon innen kulturens råderom; mens tolerantia lærer oss å leve 

med virkelige forskjeller." 
57

 

Ifølge Bejczy kritiserte Erasmus middelaldertradisjonen  for å utvise for mye, og ikke 

for lite toleranse. Men i sin polemikk mot protestantismens ødeleggelser i kampen for den 

perfekte kirke, appellerte han til toleranse: Det onde og menneskenes feilbarlighet var en 

uutryddelig del av den jordiske eksistens. Skulle man rette på dette, måtte man sørge for å 

fjerne ondene i angjeldende institusjon, ikke institusjonen selv. Han regnet den degenererte 

katolisismen som et mindre onde enn dem som  protestantismens anarki medførte. Selv et 

overtroens moderate tyranni syntes mer tolerabelt for ham enn en total revolusjon.
58
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1500-tallets skeptisisme nevnes ofte som en vesentlig forutsetning for utviklingen av 

den moderne toleransen, ja, noen forfekter en direkte årsakssammenheng her.  Ingrid Creppell 

tematiserer dette i sin bok Toleration and Identity. Foundations in early modern thought.
59

  

Hun mener at skeptisisme ikke nødvendigvis leder til toleranse – eller omvendt. Men 

skeptisismens fremvekst skapte grobunn for en ”spørrende kultur” (”a culture of 

questioning”). Våre trosforestillingers opphav og beskaffenhet  ble et anerkjent tema for 

reflekterende debatt.
60

 Michel de Montaigne med sitt Que scais-je? (Hva vet jeg?) er den 

tilsynelatende mest pregnante representant for den pyrrhonistiske skeptisismen.  Et mye sitert 

utsagn av Montaigne lyder: ”Den som steker et menneske levende på grunn av sine 

formodninger, setter disse svært høyt.”
61

 Creppell argumenterer for at Montaignes skeptisisme 

bare indirekte kan knyttes til hans forsvar for toleranse.  Selv om sannheten er relativ og 

ustadig, konkluderer han ikke ut fra det at alle ideer burde gis fritt spillerom.
62

   

 

1600- og 1700-tallet – Opplysningstiden 

Boktrykkerkunsten , den protestantiske reformasjonen og fyrsters og pavers reaksjon på 

reformasjonen frembrakte glødende politiske og teologiske kamper om samvittighet og tvang, 

tro og frihet. Grell og Porter skriver i boken Toleration in Enlightenment Europe  at Europa  

var urokkelig et  ’forfølgende’ samfunn gjennom både Reformasjonen og Motreformasjonen, 

selv om argumenter for toleranse ble fremmet både som prinsipp og som en politisk 

nødvendighet.
63

  

Det er tanker og ideer fra denne tiden som i stor grad preger utviklingen av begrepet 

frem mot moderne tid. Det er i denne perioden, særlig fra midten av 1700-tallet og videre, at 

overlappingene og forskyvningene i "moderne" og "gamle" ordbetydninger skjer, slik 

leksikonet Geschichtliche Grundbegriffe søker å vise. Die Sattelzeit kaller Koselleck denne 

perioden. Det er da den moderne verden blir seg selv bevisst, gjennom begreper som også er 

våre, og der toleransebegrepet spiller en stor rolle.  

Fra 1600-tallet og videre gjennom opplysningstiden  utvikles det moderne 

toleransebegrepet med et innhold slik Castellion, Spinoza, Locke og særlig Pierre Bayle 
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uttrykte det: å tolerere er å godta ideen om at i frihetens navn, i prinsippet anerkjent av alle, 

tenker og handler andre mennesker i henhold til prinsipper som vi ikke deler eller som vi er 

uenige i.
64

   

 John Locke blir ansett å ha levert det mest fullstendige forsvar for toleranse fra denne 

tiden gjennom sin bok : A Letter concerning  Toleration fra 1689.  Samtidig finner vi her også 

den mest overbevisende argumentasjon for nytteløsheten av forfølgelse: Man kan ikke tvinge 

noen til å endre trosoverbevisning; troen er ikke underlagt forsett eller overlegg. Generelt kan 

man si at det kampen for toleranse vil få frem, er hverken pluralismens fortrinn eller 

toleransens kraft som moralsk dyd, men irrasjonaliteten i religiøs forfølgelse. Vissheten om at 

toleransen må være ubegrenset i spørsmål om privat oppfatning og at tankefrihet må være 

fullstendig, er en arv fra denne kampen.
65

 

Opplysningstidens forfattere fortsatte det insisterende argumentasjonsarbeidet for 

toleranse som handlingstalende begrep, og i denne prosessen endret argumentasjonen 

karakter. De opprinnelig religiøse rasjonalene ble inkorporert i en bredere filosofisk tenkning 

om frihet, der frihet ble oppfattet som et grunnleggende menneskelig attributt og en 

forutsetning for et sivilisert samfunn. Dette arbeidet munnet blant annet ut i De forente staters 

konstitusjon fra 1776 og den franske Menneskerettserklæring fra 1789. 

I følge Grell og Porter kunne man ikke på 1700-tallet noen steder finne et 

uforbeholdent entydig forsvar for toleranse verken i teori eller praksis, og der den vant terreng 

var den skjør, delt, omstridt og ble stadig forsøkt forkastet. Ingen klar og tydelig metafysikk 

underbygde kravene om toleranse; der fantes heller ikke en eneste klassisk, grunnleggende 

tekst som kunne vinne universell anerkjennelse.
66

 

Grell og Porter understreker at religion ikke bare beholdt et mektig nærvær over hele 

1700-talls Europa, men var sentral for Opplysningsprosjektet selv. De fleste aktivister ønsket 

ingen avskaffelse av religionen, snarere en reformasjon av den, slik at den kunne forenes med 

vitenskap, morallære og borgerplikter. Toleransens sak var fundamental for fritenkere og 

deister, men veide også tungt for inderlig kristne.
67

 

Bejczy hevder i sin artikkel at den moderne sammenblandingen av ”overenskomst” 

(”concord”) og ”toleranse” kan være en arv fra opplysningsfilosofien. På 1700-tallet ble 
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kirkerettens skille mellom tolerare og approbare ikke lenger opprettholdt. Når Voltaire talte 

”toleransens” sak i religiøse spørsmål, tenkte han på den fredelige sameksistens av 

forskjellige trossystemer, som for ham ikke hadde noen virkelig betydning. ”Toleranse” kom 

derfor ikke til å bety noe særlig mer enn ”likegyldighet”
68

.  Som motvekt til denne påstanden 

følger et sitat fra Ernst Cassirers klassiker om opplysningsfilosofien, The Philosophy of 

Enlightenment. Cassirer  løfter frem nettopp religiøsitetens positive rolle og nye kraft i 

utviklingen av toleranse: 

 ”Det er klart at kravet om toleranse slik det ble fremsatt i opplysningsfilosofien, 

er helt misforstått hvis det bare blir gitt en negativ tolkning [nemlig en avvisning 

av religionen (min anm.)]. Toleranse betyr alt annet enn anbefaling av lunkenhet 

og likegyldighet til religionens fundamentale spørsmål. (...) Stort sett er den 

motsatte tendens fremherskende; prinsippet om tros- og samvittighetsfrihet er 

uttrykk for en ny og positiv religiøs kraft som er enestående for 

opplysningsårhundret. I dette prinsippet var inkorporert en ny religiøs forståelse 

som får et stadig sterkere feste. (…) Den avgjørende forandring skjedde da en 

genuin religiøs ethos overtok for den religiøse pathos som hadde drevet frem de 

foregående århundrers religiøse stridigheter.”
69

 

Med Voltaires Traité sur la Tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas fra 1763 

ble  prinsippet om etisk kritikk av Bibelen satt i høysetet, og etter hvert innlemmet i  

kunnskapstilfanget til et bredt publikum, selv om boken ble forbudt i Frankrike. Religion og 

filosofi er ”søstre” med sterk affinitet. Toleranse er ikke et enkelt filosofisk postulat, men 

selve essensen i filosofi. For Voltaire er toleransen ”l’apanage de la raison”  (”fornuftens 

tilbehør”), skriver Cassirer.
70

 

 I likhet med blant annet Montaigne og Pierre Bayle før ham (”Det innlysende er et 

relativt fenomen”
71

), appellerer Voltaire til ydmykhet i all vår menneskelige skrøpelighet – vi 

må bære over med hverandres svakheter.  

Men denne overbærende toleransen blir utsatt for vektig kritikk: Forfatteren Thomas 

Paine praktiserer mistankens hermeneutikk  i sin bok Rights of Man fra 1791. Han skriver: 
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”Toleranse er ikke det motsatte av intoleranse, men en falsk etterligning av den. 

Begge er voldsherredømmer. Det ene gir seg selv retten til å tilbakeholde 

samvittighetsfrihet, det andre innvilger den. Det ene er paven bevæpnet med bål 

og brann, og det andre er paven som selger eller innvilger avlat.”
72

 

To av samtidens største er heller ikke nådige: Kant taler i sin bok Was ist Aufklärung? om ” in 

der hochmüthigen Namen der Toleranz”  (”i toleransens hovmodige navn”). Fra dikteren 

Goethe har vi kanskje det mest berømte utsagn (i Maximen und Reflexionen) om toleransens 

begrensning: ”Toleranse bør bare være en midlertidig holdning: den må føre til anerkjennelse. 

Å tolerere betyr å fornærme.”
73

 

Toleranse og grunnleggende menneskerettigheter fikk sitt konkrete uttrykk i  

Erklæring om menneskets rettigheter  vedtatt av de deputerte i august 1789. Erklæringen 

innledet det franske kongedømmes konstitusjon. Det er særlig artikkel X og XI som er 

interessante i denne sammenheng. De omhandlet tros-, ytrings- og trykkefrihet. De postulerer 

den moderne formen for toleranse, eller konsekvensen av tankefrihet. Rabaut Saint-Etienne og 

Mirabeau hadde avgjørende innflytelse her. De insisterte på det faktum at når det dreide seg 

om ytringsfrihet, var det ikke tale om toleranse i tradisjonell forstand: Ulikhet i tro og 

overbevisninger måtte ikke lenger tilstås som en gunst, men anerkjennes i den ene frihetens 

navn. Retten til å ytre seg fritt ble sterkt understreket.
74

 

I fremstillingen av toleransebegrepets utvikling i denne perioden har jeg søkt å få frem 

hvordan begrepet nærmest har eksplodert og fått sitt innhold og betydning forskjøvet og 

overført til nye områder i det semantiske rom. Rettighetsaspektet, individets uinnskrenkede 

tanke- og ytringsfrihet, er kommet i forgrunnen. Men oppfatningen av toleranse som en gunst 

er stadig levende, slik  sitatene av Paine, Kant og Goethe viser. Den asymmetriske relasjonen 

mellom toleransens subjekt og objekt følger med videre. 

 

1800-tallet 

Med liberalismens fremvekst  blir individets frihet og suverenitet fremhevet. Skillet mellom 

den private og offentlige sfære, mellom individ og samfunn blir skarpere. Et verk som ruver i 

dette århundret som et av de best underbygde forsvar for og appell om toleranse som en 

                                                 
72

 ”Toleration is not the opposite of Intolerance, it is the counterfeit of it. Both are despotisms. The one assumes 

itself the right of withholding Liberty of Conscience, and the other granting it. The one is the pope armed with 

fire and faggot, and the other is the pope selling or granting indulgencies.” Sitert fra Hastrup, Kirsten (2002 c) , 

s. 75 
73

 "Toleranz sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heisst 

beleidigen." Begge sitatene er hentet fra Forst, Rainer (2003),  s. 14. 
74

 Her bygger jeg på Waterlot, Ghislain (1996),  ss. 53 – 54.. 



 38  

grunnforutsetning for liberalisme og pluralisme – og for frihet som verdi, er John Stuart Mills 

bok On Liberty som kom i 1859.
75

  Han fryktet det han så som tendenser i sin samtids Europa 

til  å påtvinge ensartethet enten ved lovrestriksjoner eller sosialt press. Bokens tema er å 

hevde ”ett meget enkelt prinsipp” (”one very simple principle”), med en positiv og en negativ 

komponent: På den positive siden et forsvar for individets frihet fra tvang og restriksjoner fra 

samfunnets side, og på den negative siden de nødvendige (men ikke tilstrekkelige) betingelser 

for å begrense denne friheten.
76

  Han definerer tre grunnformer for frihet: tankefrihet, 

ytringsfrihet, og friheten til å kunne leve sitt liv som det synes en best. Men Mill tar for gitt at 

utøvelsen av disse friheter ikke må skade andre – det er spesielt viktig med den siste formen 

for frihet. Dette er ingen uproblematisk betingelse som vi senere skal se. Mill raste også mot 

det han kalte ”the tyranny of public opinion”, og hevdet at dette kunne være en kilde til 

intoleranse like gjennomgripende og tyngende som noen lov.
77

 

 

1900-tallet 

1900-tallet opplever sammenbruddet av toleransebegrepet i innhold og praksis med nazismen 

og 2. verdenskrig. Etter krigen, med dannelsen av FN og formuleringen av FN’s 

Verdenserklæring om Menneskerettighetene fra 1948, ble toleranse igjen ansett som en 

nødvendighet av et flertall stater for å hindre lignende overgrep i å skje igjen. Paradoksalt ble 

det også hevdet (både da og tidligere) at det var en for stor grad av toleranse som hadde tillatt 

de totalitære bevegelsene  å vokse seg for store. Toleransen måtte også sette grenser. 

 I den forbindelse henter jeg igjen frem Geschichtliche Grundbegriffe  og kapitlet om 

”toleransens grenser i moderne teologiske, filosofiske og sosiologiske bevisføringer”  fra den 

omfattende toleranseartikkelen.
78

 Her kommer noen av 1900-tallets store navn til orde – de 

var seg svært bevisst at toleransebegrepet er et tveegget sverd:  

Blant ansette representanter for den såkalte ”dialektiske teologi”, toneangivende i 

første del av forrige århundre, hadde ’toleranse’ ingen god klang. Opp mot Hitlers intoleranse 

satte de den kristelige sannhets religiøse intoleranse. Hos teologen Emil Brunner (i Die 

christliche Lehre von Gott fra 1946) heter det: 
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 ”Sannheten selv er intolerant… og det Gode er intolerant… Det er derfor ingen 

tilfeldighet at de høyeste åndelige religioner er intolerante, – nemlig alle de som 

anerkjenner Gud som Herre -, at fremfor alt troen som alene kjenner den hellige 

Herre i høyeste grad er intolerant. Men fordi denne hellighet er identisk med 

kjærlighet, og denne herskervilje med selvhengivelse, kan ekte kristustro bare 

bevare sin intoleranse i den elskende misjonsvilje, som gir avkall på all makt, 

også den beskyttende.”
79

  

For filosofen Karl Jaspers har toleransebegrepet en positiv verdi. Han formulerer 

følgende i Vom Ursprung und Ziel der Geschichte fra 1949: 

”Veien mot en verdensorden kan bare lykkes når toleranse hersker. Intoleranse 

betyr makt, utstøting og erobring. Dog betyr ikke toleranse likegyldighet. 

Likegyldighet fødes tvert i mot av hovmodet i egen sannhet og intoleransens 

mildeste form: den skjulte forakt, - de andre får tro hva de vil, det angår ikke 

meg… Toleransens grense er bare ved den absolutte intoleranse. Men hvert eneste 

levende menneske, om det oppfører seg aldri så intolerant, må ha toleransens 

mulighet i seg fordi det er menneske.” 
80

 

For nypositivismen hører toleranse med til hovedbudene i den nye og naturlige 

sedelighet. Bertrand Russel omtaler (i ”Why men fight fra 1917) to prinsipper: prinsippet om 

respekt, der individenes og samfunnenes vitalitet skal fremmes så langt det er mulig; og 

prinsippet om toleranse, der et individs eller samfunns vekst i minst mulig grad skal skje på 

andres bekostning.
81

 

I tenkningen til grunnleggeren av ”kritisk rasjonalisme”, Karl R. Popper, spiller 

toleranse en avgjørende rolle. I 1981 holdt han et foredrag om ”Duldsamkeit und intellektuelle 

Verantwortlichkeit” (”Tålsomhet og intellektuell ansvarlighet”) der han formulerer: 

”Jeg kunne overfor relativismen stille en posisjon som nesten alltid blir forvekslet 

med relativismen, men som er grunnleggende forskjellig fra den. Jeg har ofte 

betegnet denne posisjonen som pluralisme, men det har ofte ført til hine 

misforståelser. Jeg vil derfor  her karakterisere den som en kritisk pluralisme. 

Mens relativismen, som springer ut av en slapp toleranse, fører til 

maktherredømme, kan den kritiske pluralismen bidra til temming av makten.”
82

 

                                                 
79

 “Die Wahrheit selbst ist intolerant…Und das Gute ist intolerant…Es ist darum kein Zufall, dass die höchsten 

geistigen Religionen intolerant sind – nämlich alle diejenigen, die Gott als Herrn anerkennen -, dass vor allem 

der Glaube der allein den heiligen Herrn kennt, im höchsten Grade intolerant ist. Aber weil diese Heiligkeit mit 

der Liebe, dieser Herrenwille mit der Selbsthingabe identisch ist, kann echter Christusglaube seine Intoleranz nur 

in liebenden Missionswillen bewähren, der auf alle, sogar die beschützende Gewalt verzichtet.” (s. 521-522) 
80

 “Der Weg zur Weltordnung kann nur gelingen, wenn Toleranz herrscht. Intoleranz bedeutet Gewalt, 

Abstossen, und Eroberung. Toleranz aber heisst nicht Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist vielmehr geboren aus 

dem Hochmut eigener Wahrheit und die mildeste Form der Intoleranz: die verborgene Verachtung, - mögen die 

anderen glauben, was sie wollen, es geht mich nicht an… Die Grenze der Toleranz ist nur an der absoluten 

Intoleranz. Aber jeder lebendiger Mensch, mag er noch so intolerant sich gebärden, muss die Möglichkeit der 

Toleranz in sich haben, weil er Mensch ist.”  (s. 521) 
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 Ibid., s. 522 
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 ”Ich möchte…dem Relativismus eine Position gegenüberstellen, die fast immer mit dem Relativismus 

verwechselt wird, die aber von diesem grundverschieden ist. Ich habe diese Position oft als Pluralismus 
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Her setter Popper fingeren på toleransens posisjon i forhold til både relativismen og 

pluralismen - og dette er en gjennomgående debatt i velferdsstatens epoke. 

Geschichtliche Grundbegriffe trekker også frem Herbert Marcuse for å definere den 

gjeldende toleransens grenser. I leksikonet påpekes det at en innvending mot Marcuse kan 

være at han fører en for abstrakt-teoretisk argumentasjon i sitt forsvar for en toleranse overfor 

(reform-) marxistiske anstrengelser og for en intoleranse overfor ”Establishment”. Likevel 

står det fast at han med rette gjør oppmerksom på farene ved en total ”laissez-faire” toleranse, 

som lar ethvert engasjement for ”sannhet” og ”verdier” gå til grunne i en likegyldighetens 

pluralisme.
83

 

La oss derfor se nærmere på Herbert Marcuses  essay ”Repressiv toleranse” fra 1965, 

som ble sterkt bemerket i sin samtid.
84

 Her forkaster Marcuse det tradisjonelle 

toleransebegrepet, på samme måte som han forkaster den demokratiske og pluralistiske 

("kapitalistiske og imperialistiske") samfunnsform, som har USA som eksempel. Jeg siterer 

fra hans innledning som uttrykker hans mening i et nøtteskall:  

”Dette essayet tar ideen om toleranse i vårt fremskredne industrisamfunn opp til 

granskning. Det kommer til den konklusjon at skulle toleransens mål bli nådd, 

ville det kreve intoleranse overfor de politiske strømninger, de holdninger og de 

meninger som råder i dag, og en utvidet toleranse overfor de politiske 

strømninger, de holdninger og de meninger som nå er ulovlige eller undertrykt. I 

dag viser med andre ord toleransen seg som det den var opprinnelig, i 

begynnelsen av den moderne tid – et partisk mål, et begrep og en praksis som er 

undergravende og frigjørende. Omvendt tjener i mange av sine mest effektive 

ytringer det som blir utropt og praktisert som toleranse i dag, undertrykkelsens 

sak.”
85

 

 

Som det fremgår av de utvalgte sitater, blir toleransebegrepet stadig mer komplekst og 

mangetydig. Desto vanskeligere å gi et samlet inntrykk i få setninger. Det vil komme enda 

tydeligere frem i den følgende tematiske fremstillingen av toleransebegrepet. Det blir 

vanskeligere å gripe hva det står for, med det resultat at vi kan fristes til å oppgi hele begrepet. 

I dag har vi et ”gjennomsiktig” samfunn, som teologen Jan Lindhart formulerer det. 

Toleransen forminskes, og det er vanskelig å være tolerant når alt sees og vises frem.
86

 Det 

                                                                                                                                                         
bezeichnet, aber das hat eben zu jenen Missverständnissen geführt. Ich will sie deshalb hier als einen kritischen 

Pluralismus charakterisieren. Während der Relativismus, der aus einer laxen Toleranz entspringt, zur Herrschaft 

der Gewalt führt, kann der kritische Pluralismus zur Zähmung der Gewalt beitragen.” (s. 522) 
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 Marcuse, Herbert (1965), s. 100. 
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kan kanskje stemme på moralens område.  På det politiske området har diskusjonen om 

toleransen og dens grenser fått fornyet aktualitet og kraft med de store utfordringene som 

både den kristne og den islamske politiske fundamentalisme gir de vestlige samfunn, og med 

stadig større folkegrupper fra fjerne kulturer som skal kunne leve sine liv i vårt felles rom. Er 

skillet mellom politikk og religion igjen i ferd med å viskes ut? 

1 1995 vedtar mange av FNs medlemsland UNESCO’s Erklæring om toleransens 

prinsipper. Den står som en slags toleransens apoteose, i erkjennelsen av at i denne 

globaliseringens tid er toleranse viktigere enn noen gang (artikkel 3 i erklæringen, se siste del 

av nedenstående sitat)
87

. Artikkel 1 er sentral  i forhold til den tematiske drøftingen av 

toleransebegrepet. Der står det blant annet: 

”1.1 Toleranse er å respektere, å godta og sette pris på det rike mangfoldet i vår 

verdens kulturer, våre uttrykksformer og måter å leve på som menneske. Den blir 

fremmet av kunnskap, åpenhet, kommunikasjon og tanke-, samvittighets- og 

trosfrihet. Toleranse er harmoni i ulikhet. Den er ikke bare en moralsk plikt, den 

er også en politisk og legal nødvendighet. Toleranse, den dyden som gjør fred 

mulig, bidrar til å erstatte krigskulturen med en fredskultur. 

1.2  Toleranse er ikke å gå med på, å nedlate seg til eller å bære over med. 

Toleranse er, fremfor alt, en aktiv holdning fremkalt av anerkjennelsen av de 

universelle menneskerettene og andres fundamentale friheter. (…) Toleranse skal 

utøves av individer, grupper og stater. 

 ………. 

3.1  I den moderne verden er toleranse nødvendigere enn noen gang tidligere. Det 

er en epoke preget av økonomiens globalisering og av raskt økende mobilitet, 

kommunikasjon, integrasjon og gjensidig avhengighet, migrasjoner og 

folkeforflytninger i stor skala, urbanisering og endrede sosiale mønstre. (…)” 

 

Som en slags motsats til denne uforbeholdne hyllest til toleransen, vil en litt 

provokatorisk avslutning av den historiske gjennomgangen av begrepet kunne være å referere 

István Bejczys konklusjon i artikkelen om middelalderens tolerantia
88

: Når vi i dag 

inntrengende appellerer til toleranse, mener vi i virkeligheten en likegyldig holdning. Vi må 

innse det relative i våre sannheter, og da må vi være tilbakeholdne med å fordømme de 

handlinger og overbevisninger hos våre medmennesker som avviker fra våre egne – det er den 

grunnleggende idé i vår ”såkalte toleranse”.  
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 Erklæringen i engelsk språkdrakt finnes som vedlegg  til oppgaven. Mitt referanseverk Tolerance between 

intolerance and the intolerable. Paul Ricoeur (red.) 1996, er en frukt av denne erklæringen som også er trykt 

som vedlegg der. 
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”[Denne ideen] gjør oss moralsk forsvarsløse hvis det rene onde dukker opp; det 

er dessuten en idé som burde få oss til å be en bønn om at vi aldri må finne den 

absolutte sannhet igjen, for det ville tilsynelatende innebære toleransens endelikt. 

Fra middelalderens toleransetradisjon kunne vi lære at den oppfatningen er 

feilaktig. Middelalderens tenkere tvilte aldri på at de innehadde den absolutte 

sannhet, men de utviklet begrepet om tolerantia for å komme overens med det 

usanne. Middelalderens tenkere var ikke forsvarsløse overfor det genuint onde, og 

fordømte det overalt der de mente å finne det, men anbefalte likevel å ikke gripe 

inn mot det hvis det syntes opportunt. Det er klart at vi ikke har de samme fiender 

som middelalderens mennesker. Likevel, men henblikk på spørsmålet om hvordan 

behandle de fiendene vi har uten å ty til ekstremer som tyranni og apati, 

inneholder middelalderens toleransedoktrine en læring også for vår tidsalder.”
89

 

 

Toleranse i teori og praksis: en diskusjon av begrepet 

Toleransebegrepets konfliktfylte mangfoldighet 

Etter at toleranse ble innlemmet i den franske menneskerettserklæringen i 1789, ble begrepet 

og dets innhold tematisert politisk og juridisk i stadig større grad, og utvidet til andre områder 

enn det religiøse. Med toleranse som grunnleggende handlingsnorm i de internasjonale FN-

konvensjonene, ble det tydelig at toleranseutøvelsen ikke kunne være universell og 

altomfattende – den måtte begrenses for at den selv og samfunnet skulle overleve. Toleranse 

var vanskelig å praktisere. Innen filosofi, moralfilosofi, statsvitenskap har vi fått en 

omfangsrik litteratur, der toleransens motsigelsesfylte dilemmaer stadig engasjerer.  

Den korte historiske oversikten har allerede vist at det er en utfordrende labyrint vi går 

inn i når vi nå skal se nærmere på diskusjonene om og av toleransebegrepet.  Mitt poeng ved i 

det følgende å referere en del faglitteratur er å få frem sentrale nyanser, dilemmaer og 

motsigelser i begrepet;  få frem forskjellige perspektiver og kontekster det settes inn i, og som 

det er diskusjon – for ikke å si konflikt - om. Hensikten er, som før nevnt, å få en forståelse 

for den bruken av toleransebegrepet som forekommer i mitt tekstmateriale.  

                                                 
89

 ..”An idea that makes us morally defenceless if outright evil shows up; an idea , moreover, that should make 

us pray never to find the absolute truth again, for that would apparently imply the end of tolerance. 

From the medieval tradition of tolerance we could learn that these last impressions are wrong. Medieval authors 

never doubted that they possessed the absolute truth, but they developed the concept of  tolerantia as a way of 

getting along with the untrue. Medieval authors were never morally defenceless against outright evil and 

condemned it wherever they believed to find it, but still they advocated not to interfere with it if  this seemed to 

be opportune. Obviously we do not have the same enemies as medieval people. Still, with regard to the question 

of how to handle the enemies we do have without going to the extremes of tyranny and inertia, the medieval 

doctrine of tolerance contains a lesson for our age as well.” s. 384. 
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Rainer Forst går rett på sak i sin bok Toleranz im Konflikt.
90

 Tittelen har en firedelt  

betydning:  

For det første er toleransebegrepet et konfliktbegrep ved det at toleranse er en 

holdning eller praksis som bare er nødvendig i en konflikt.  Det spesielle er at toleransen ikke 

oppløser stridens kjerne, men motsetningsforholdene mister sin destruktivitet ved at partene 

tar bestemte overveielser i bruk og inntar en tolerant holdning. ”Toleransens løfte lyder at et 

”med-hverandre” i  dissens er mulig”. (”Das Versprechen der Toleranz lautet, dass ein 

Miteinander im Dissens möglich ist.”
91

). Der menneskers verdioverbevisninger konfronteres i 

motstrid  med andre menneskers verdioverbevisninger, dannes en utfordring som ikke alltid 

lar seg løse ut fra de verdier det er spørsmål om. ’Intoleranse’ synes å være et mer opprinnelig 

fenomen enn ’toleranse’. Intoleransen ”higer etter en fredsfremmende, utjevnende, endog 

moralsk reaksjon.”
92

 

”Toleranse i konflikt” betyr da, for det andre, at kravet om toleranse oppstår midt i, 

og ikke hinsides motsetningene i et samfunn. Konkretisert er toleransen alltid 

situasjonsbundet. Toleransen står selv i konflikt, den er parti: det kan være å ta parti for 

upartiskhet;  en annen gang å tilstå frihet i forsøk på å opprettholde bestående maktforhold. 

Toleransens historie og nåtid  er alltid en historie og samtid om sosiale kamper.
93

  

For det tredje: I tillegg til at toleranse fordres i konflikter og innebærer en utfordring 

for de stridende parter, er begrepet selv en gjenstand for konflikter. Både i begrepets historie 

og nåtid er betydningen av toleranse ikke bare uklar, men også dypt omstridt: 

”Det forekommer at en og samme politikk eller enkelthandling blir ansett av den 

ene som et uttrykk for toleranse, av den annen derimot som en intolerant handling. 

Og enda alvorligere: det er omstridt om toleranse overhodet er et gode. Mens 

toleranse for noen er en dyd som fordres av Gud, moralen, fornuften eller i det 

minste av klokskap, er den for andre en overlegen og paternalistisk, potensielt 

repressiv gest; for noen er den uttrykk for selvsikkerhet og karakterstyrke, for 

andre en holdning av usikkerhet, permissivitet og svakhet; for noen er den et tegn 

på respekt for andre eller til og med en verdsetting av det fremmede, for andre en 

holdning av likegyldighet, uvitenhet og avstengthet.”
94
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Dette sitatet gir faktisk i stikkords form et konsentrat av resten av toleransekapitlet. 

For det fjerde: ”Toleranse i konflikt”  kan også bety at slike meningsforskjeller om 

bruken og verdsettelsen av begrepet oppstår fordi vi har  ett begrep (Konzept) men flere 

forestillinger (Konzeptionen) om toleranse, som har dannet seg historisk og som ligger i strid 

med hverandre. Konflikten innenfor begrepet toleranse selv, står under overbegrepene ”makt” 

og ”moral”.  Rekken av ulike toleransebegrunnelser er lang: religiøse og politisk-pragmatiske 

begrunnelser; erkjennelsesteoretiske, etiske og moral-deontologiske begrunnelser. Alle disse 

står også i konflikt med hverandre.
95

 

Bruken av toleransebegrepet i dagligspråk og fagspråk  avspeiler ulike bruksformer 

som viser kompleksiteten på en annen måte. De setter ’toleranse’ inn i forskjellige 

kontekstrammer. I sin bok Toleration and Identity gir Ingrid Creppell  følgende oversikt over 

eksisterende former for bruk av 'toleranse'
96

: 

1. Sosial/kulturell samhandlingspraksis 

2. Kjennetegn ved en personlighetstype 

3. En klase holdninger med ikke-vold, vidsyn og verdsettelse av mangfold som 

kjennetegn 

4. Pragmatisk kompromiss mellom grupper – et  modus vivendi 

5. Rettslig struktur 

6. Politisk overbevisning 

7. Prinsipp om individets rett 

8. Individuell moralsk dyd 

’Toleranse’ kan altså både være en politisk ide som gir seg et juridisk uttrykk, en politisk 

overbevisning med et moralsk uttrykk, en moralsk dyd, en psykologisk personlighetstype. Det 

skilles gjerne mellom toleranse som  ”overordnet prinsipp” (”high principle”) (politisk og 

moralsk) om individets rettigheter, og toleranse som en pragmatisk politisk norm.
97

  

 

Toleransens paradokser og dilemmaer 

I tillegg til at begrepet ’toleranse’ er både omstridt, komplekst og konfliktfylt, kan det også 

føre til nesten uløselige paradokser når det kommer til praktisering og utøvelse av toleranse. 

Paradoksene henger ofte sammen med det problematiske faktum at toleranseutøvelse må ha 

en grense. Moderne argumentasjon for toleranse tar uten unntak for gitt at et markant innslag 

av toleranse er vesentlig for et fritt og demokratisk samfunn. Uenighet dreier seg vanligvis om 

                                                                                                                                                         
Selbstsicherheit und Charakterstärke, für die anderen eine Haltung der Unsicherheit, Permissivität und 

Schwäche; für die einen ist sie ein Zeichen des Respekts für andere oder gar der Wertschätzung des Fremden, für 

die anderen eine Haltung von Indifferenz, Ignoranz und Abschottung.”  
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hvor, og på hvilket grunnlag, grensene for toleranse skal trekkes. Karl Popper har i tråd med 

dette spissformulert et av de vesentligste paradoksene i sin bok Det åpne samfunn og dets 

fiender:  

”Hvis vi er absolutt tolerante, selv mot de intolerante, og vi ikke forsvarer det 

tolerante samfunn mot deres angrep, vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen 

med dem.” 
98

                  

I boken Toleration and the Limits of Liberalism  beskriver Susan Mendus et annet 

grunnleggende paradoks slik: 

 ”Paradokset er dette: normalt regner vi toleranse som en dyd i individer og en 

forpliktelse i samfunn. Imidlertid, der hvor toleranse er basert på moralsk 

avstandtagen, innebærer det at forholdet som blir tolerert er galt og ikke burde 

eksistere. Spørsmålet som da reiser seg, gitt påstanden om objektivitet innebygget 

i den snevre betydningen av toleranse, er hvorfor dette forholdet da skulle 

tolereres.”
99

 

Vi kan nå begynne å sirkle inn og kartlegge de grunnleggende problemstillingene som 

toleransebegrepet stiller oss overfor. Susan Mendus skriver mer om dette i introduksjonen i 

Justifying Toleration. Conceptual and historical perspectives.
100

 I likhet med Forst og 

Koselleck, konstaterer også hun at skriftene om toleranse blant annet av Locke, Mill og 

Arendt, er historisk spesifikke, utløst av samtidens konflikter og forfatternes erfaringer. Men 

de er stadig allment viktige fordi den generelle egenart ved toleransens problem forsvinner 

ikke selv om den spesifikke historiske situasjonen er tilbakelagt.
101

  

Hvis vi mener at toleranse er en viktig moralsk og politisk verdi, må vi ifølge Mendus 

redegjøre for dens berettigelse i det vi samtidig må skille den fra ”den blotte likegyldighet og 

den tøylesløse rett til utfoldelse”.
102

 Mendus stiller så opp en omfattende spørsmåls- og 

argumentasjonsrekke, og spør først: 

Hva er grunnlaget for toleranse? 

To forskjellige svaralternativer fremkommer.  Tematisk atskilt utgjør de en respons på det 

begrepsmessige problem som oppstår av toleransebegrepet selv
103

: 
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1. Toleranse er rotfestet i moralsk og religiøs skeptisisme. Denne koblingen mellom 

skeptisisme og toleranse har holdt seg fra 1600-tallet like til vår tid, først og fremst i 

liberalismen som ofte baserer sin overbevisning om toleranse nettopp på moralsk 

skeptisisme. Denne forbindelsen er ikke uproblematisk, det er ingen direkte bevegelse 

fra en slik skeptisisme til toleranse. Et problem er også at skeptisismen i beste fall 

avgir et pragmatisk forsvar for toleranse (for å opprettholde ro og orden i samfunnet), 

og ikke et prinsipielt.  

2. Toleranse er rotfestet i respekten for mennesket som person på et prinsipielt og 

moralsk grunnlag, og må ansees som et gode i seg selv. Et slikt prinsipp innebærer en 

verdsetting av mangfold, i det minste innen visse grenser. I tillegg antyder det hva 

toleransens grenser kunne være. Hvis toleranse er et gode i den grad den viser respekt 

for andre, så er også toleransens grense satt av hensyn til respekten for andre. 

Toleranse er på sin plass i alle og bare de tilfellene der andres handlinger, skjønt 

moralsk uriktige, ikke krenker rettigheter. 

Mendus spør videre: 

Hva er så toleranse? Hvilke er dens begrensninger? 

Svarene som hun utpensler i det følgende, gjenspeiler kompleksiteten i spørsmålene.  

Toleranse er altså noe annet enn, og forskjellig fra både den rene likegyldighet og retten til 

tøylesløs utfoldelse. Toleranse impliserer moralsk avstandtagen fra det vi tolererer, og dermed 

at vi synes at det som tolereres er galt. 

Med dette utgangspunktet innebærer toleranse å avstå fra å forhindre det som med 

rette burde forhindres. Dette synes å være det samme som påstanden om at det noen ganger 

ansees tilbørlig å ikke hindre det som burde hindres, og heri ligger det toleransens paradoks 

som nevnt ovenfor. Mendus mener at brodden av dette paradokset kan fjernes på tre måter:
 104

  

1) Fremholde at moralsk avstandtagen ikke nødvendigvis medfører å berettiget forhindre.  

Dette kan igjen begrunnes på tre måter: Man kan benekte at det finnes noe sånt som moralsk 

sannhet (skeptisisme og moralsk relativisme). Man kan også benekte at det finnes rasjonalitet 

i forsøk på å tvinge andre til sannhet i religiøse og etiske spørsmål (eksempel: John Locke). 

Eller man kan benekte at sannhet kan fremkomme på annet vis enn ved å praktisere toleranse 

(eksempel: John Stuart Mill). Mendus hevder at disse begrunnelsene likevel er problematiske 
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i den forstand at de ikke utløser et konsistent forsvar for toleranse. Det er nødvendig med et 

ikke-instrumentelt syn på urett som gjøres mot andre ved intolerant behandling. Vi må derfor 

se på alternativ 2) nedenfor: 

2)     En annen, ekstern begrunnelse for toleranse er å tro på at personer i sitt vesen er 

selvstendige aktører, med rett til å stake ut sin egen livskurs. Ut fra denne overbevisning 

følger en toleranse som noe annet enn skeptisisme eller likegyldighet, i det en slik etikk 

fordrer at jeg handler moralsk godt når jeg tillater andre å bestemme egne handlinger selv om 

jeg moralsk tar avstand fra disse handlingene. Argumentasjonen ut fra personers autonomi 

tenderer mot å tolke toleranse som en rettighet for den tolererte, ikke bare som en dyd hos den 

som tolererer.  

Der alternativ 1) fokuserer på toleransesubjektets status, konsentrerer alternativ 2) seg 

om statusen til intoleransens offer. Mendus nevner så den tredje måten å fjerne brodden av 

paradokset på: 

3) Toleranse er ikke et gode når alt kommer til alt. Dette alternativet blir gjerne hevdet av 

forfattere utenfor den liberale tradisjon, særlig marxister. Sosialistiske/marxistiske og 

liberalistiske samfunn(smodeller) blir gjerne ansett som motpoler med henblikk på    

toleranse. 
105

 

Mendus bringer frem noen sentrale poeng til slutt i sin introduksjon: 

”I alle fall er toleranse forskjellig fra likegyldighet: den impliserer moralsk 

engasjement og vurderinger som både tjener til å forklare toleransens natur som et 

gode, og sette begrensninger for dens bruk. Der basisverdiene er ulike, slik de er 

mellom sosialisme og liberalisme, vil også arten og omfanget av det som tolereres 

være ulike, og dette viser oss at stridighetene om toleranse er stridigheter om mål 

og ikke bare om midler.”
106

 

Mendus’ konklusjon etter gjennomgangen av de grunnleggende aspektene ved en 

mulig toleranse viser oss hvor beskjedent innholdet må være i holdbare påstander om hva 

toleranse er. Hun påpeker at det dreier seg om målene i samfunnsspørsmål: hva slags samfunn 

vil vi ha? Hva slags toleranse kan fremme og reflektere våre mål? Hun nevner sosialisme og 
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liberalisme som eksempler på samfunnssystemer med ulike mål og verdier, og dermed med 

ulike oppfatninger av toleranse.  

Forholdet mellom toleranse og liberalisme 

En interessant problemstilling er nettopp forholdet mellom toleranse og liberalisme, fordi det i 

følge John Horton synes ukontroversielt å hevde at i det minste historisk er liberalismen den 

politiske teorien som spesielt har forsvart toleransens verdi
107

. Horton reflekterer videre over 

kritikernes imøtegåelse av denne påstanden som de mener har noe falsk ved seg. Satt litt 

unyansert på spissen kan det iflg. Horton sies at kritikerne hevder at liberalismen (i noen av 

dens former) i virkeligheten bare er tolerant overfor det som de liberale ikke har noen motvilje 

mot. Nøkternt og konsist påpeker Horton her en subtil form for definisjonsmakt, som ikke 

bare definerte liberalister, men noen hver i vårt samfunn bør føle seg truffet av: 

 ”Hva liberalistene faktisk gjør seg til talsmenn for, er at andre bør være tolerante 

overfor praksiser og handlinger som liberalistene ikke har noe i mot, men at 

liberalistene ikke har noen tilsvarende forpliktelse til å tolerere praksiser og 

handlinger som kolliderer med liberalismens verdier.”
108

  

Også fra en annen synsvinkel stiller Horton spørsmål ved liberalismens påstand om 

egen særlige toleranse: Hvis vi ser nøytralitet vis à vis konkurrerende oppfatninger av det 

gode som sentral i liberalismen, så kan vi rimeligvis spørre om liberalismen virkelig kan 

beskrives som tolerant selv mot oppfatninger den tillater. Kort sagt: hvis det bare er mulig å 

være tolerant overfor noe som på en eller annen måte er negativt vurdert, kan selve åpenheten 

i den liberale nøytraliteten frembringe begrepsmessige vansker med å karakterisere den som 

tolerant. Mens den første innvendingen mot liberalismen gikk på at den var mindre tolerant 

enn den gav seg ut for fordi den er mindre tillatende, går den andre innvendingen på at den er 

mindre tolerant (men ikke derfor intolerant) nettopp fordi den er så ettergivende. Liberalismen 

tenderer enten mot likegyldighet eller intoleranse.
109

 Her syns jeg vi får demonstrert flere av 

toleransebegrepets – og også liberalismens - mange mulige ansikter og masker. 

 

Toleranse som dyd 

Susan Mendus har flere ganger omtalt toleranse som en dyd hos den som tolererer.  I 

toleranselitteraturen er dette en sentral oppfatning. Boken Toleration. An elusive virtue, 
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redigert av David Heyd er en sentral kilde i den videre redegjørelsen
110

. To hovedlinjer preger 

de fleste artiklene: Toleranseideens problematiske status i et pluralistisk samfunn, og 

spenningen mellom den offentlige bruk som politisk praksis og den private manifestasjonen 

som en personlig dyd.
111

 

I realiteten er disse hovedlinjene helt sentrale, og vi skal se at de også preger mye av 

innholdet i tekstmaterialet i kapittel 3. En orientering om innholdet i disse artiklene vil vise 

variasjonen i tilnærmingsmåter, og mangfoldet av problemstillinger og livsområder de gjør 

seg gjeldende på. Som bokens tittel indikerer, er ikke toleranse som dyd og som filosofisk 

begrep lett å (be)gripe. Vår faste overbevisning om toleransens verdi har ingen analog 

teoretisk visshet. Den er flyktig og ubestemmelig: når er det vi egentlig utøver toleranse? 

Under hvilke forutsetninger? Er toleransens område så snevert at vi likegodt kan klare oss 

uten? Er pluralistisk skeptisisme toleransens sluttprodukt? Heyds ”Introduction” til og 

gjennomgang av bokens artikler utdyper disse spørsmålene. Den bringer oss stadig lenger inn 

i toleransebegrepets irrganger, og til stadig mer nyansert innsikt i hvilke komplekse moralske 

avveininger vi står overfor.   

 Det synes for Heyd som om ideen om toleranse har undergått en gradvis 

kompresjonsprosess mellom kravet om ikke å tolerere det umoralske (absolutisme) og kravet 

om legitimering av det moralsk  forskjellige (pluralisme). Begrepet må avgrenses både fra et 

pragmatisk kompromiss med det ellers ”intolerable” og fra en moralsk likegyldighet. 

Avholdenhet fra tilsvar til en annens overbevisning eller handling må baseres på et spesifikt 

moralsk grunnlag. De ulike minoriteter og grupper skal ikke lenger være gjenstand for 

toleranse iflg. Heyd, fordi det nå er et spørsmål om (selvfølgelige) rettigheter eller om en 

”none of my business”- holdning. Heyd spør seg om vi kan finne brukbare, ennå gyldige 

eksempler på denne avgrensede formen for toleranse.
112

 Vi trenger med andre ord ikke lenger 

toleranse?   

Bernard Williams’ artikkel
113

 slår an en skeptisk grunntone for hele samlingen, mener 

Heyd. Williams fremmer den påstand at toleranse er paradoksal fordi den både er nødvendig 

og umulig! Det vil si, pluralisme og verdikonflikter nødvendiggjør toleranse, men toleranse 
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behøves bare for det som synes intolerabelt! Dagens form for liberalisme hviler mer på 

prinsippet om skeptisk pluralisme enn på prinsippet om toleranse som den klassiske 

liberalisme gjorde.
114

 Williams undrer om nåtidens tilsynelatende avslappede aksept av 

livsstilsmangfold kanskje i fremtiden vil vise at toleranse var en form for ”interim verdi”? 

Altså en holdning som kjennetegnet politisk moral mellom absolutismens tidsalder, der 

ethvert avvik fra den ene sannhet ble undertrykt, og pluralismens tidsalder der intet anses som 

avvik. 

Dette med toleranse som en form for overgangstilstand (ofte svært lang, riktignok), er 

tematisert av flere, blant annet Comte-Sponville som jeg kommer tilbake til. Minoriteter må 

leve med toleranse i mangel av noe bedre, i en prosess fra intoleranse og diskriminering, via 

toleranse til likeverd og full aksept.  

John Horton deler i sin artikkel på mange måter Williams’ skeptisisme,
115

 og 

innsnevrer toleransens virkeområde til bare å gjelde det feltet med overbevisninger og 

handlinger som man med rette tar avstand fra, men som ikke er fullstendig ”intolerabelt”
116

. 

Denne posisjonen fordrer en etisk objektivisme: vi gjør ingen fremskritt i studiet av moralsk 

sannhet uten fri flyt av ideer og overbevisninger, og verdien av en slik tolerant holdning til 

ideer og overbevisninger har ingen mening uten antagelsen om at det eksisterer et rett svar i 

moralske spørsmål.
117

  

Pluralisme kan utgjøre en trussel mot sosial stabilitet. Dette er et poeng hos Barbara 

Herman 
118

. Hun avgrenser toleranse til å gjelde på det politiske, offentlige området som et 

”negativt”, avholdende prinsipp, som mangler det positive, følelsesmessige, felles 

engasjement som et stabilt samfunn krever. Toleranse i seg selv kan ikke sikre forståelsen av 

andres synspunkter. 

Toleransens historie er nært forbundet med oppkomsten av individet som locus for 

naturlige rettigheter og personlig autonomi. Men toleranseidealets begynnelse er ikke desto 

mindre knyttet til religionskrigene og henstillingen om en holdning av tilbakeholdenhet 

overfor religiøse grupper. Gruppeaspektet er temaet i Will Kymlickas artikkel.
119

 Det er en 

spenning mellom de to nivåene for den angivelige rett til å bli tolerert: personlig frihet på den 
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ene siden, og en gruppes rett til å opprettholde sin kollektive identitet på den andre siden: 

gruppetoleranse kan innebære å ofre individuelle rettigheter, særlig ved å gi en gruppe 

immunitet fra ytre inngripen i den måten den forholder seg til interne ”avvik” av medlemmer 

på.  Spenningen mellom individets selvstendighet og dets sterke fellesskapsinteresser er et 

følsomt tema som personer med tilhørighet til minoriteter og undertrykte grupper konfronteres 

med: medlemmer av fellesskapet kan både ha behov for å forsterke skillet mellom dem og den 

større samfunnsmessige sammenheng, og for å bli en integrert del av storsamfunnet.
120

 

George P. Fletcher
121

 hevder i sin artikkel at toleransens hovedvirkeområder er 

religion, sex og ytringer. Han analyserer ”ustadigheten” i forestillingen om toleranse i dens 

ubestemmelige spennvidde mellom skadens ”tak” (som krever inngripen) og likegladhetens 

”gulv” (ting som ikke kommer meg ved). Toleransegrunnlaget varierer i de tre områdene. I 

religiøse forhold er det den indre dimensjonen i den personlige overbevisningen som gjør 

inngripen kontraproduktiv. Hva ytringsfriheten angår, er ”skråplanets” (”the slippery slope”) 

fare stor, derfor kreves det toleranse for fenomener som flaggbrenning eller fornektelse av 

Holocaust. Og på den seksuelle adferdens område kreves beskyttelse fra intolerant inngripen 

ut fra verdien av privatlivets fred og den høye pris en inngripen her vil ha. Fletcher hevder at 

alle disse argumentene for toleranse likevel sår tvil om dens påståtte iboende verdi, eller 

rettferdiggjørelsen av den som en uavhengig verdi. 

Joshua Cohen drøfter det velkjente og svært viktige dilemmaet mellom beskyttelse av 

ytringsfriheten og for eksempel minoriteters behov for beskyttelse mot krenkende og 

diskriminerende hat-ytringer.
122

  

T. M. Scanlons artikkel
123

  er artikkelsamlingens siste bidrag, og tar opp risikoen ved 

en tolerant holdning hos samfunnsmedlemmer som ikke stiller seg likegyldig til hvordan 

deres samfunn utvikler seg: Jeg kan innta en tolerant holdning til en enkelt medborger, men 

det betyr ikke at jeg gir slipp på min rett til å kjempe mot den videre innflytelse denne 

personens livsstil har på det samfunnet vi alle lever i.  Beskyttet av ”retten til å bli tolerert” 

(”under the umbrella of the right to be tolerated”) kan visse grupper i samfunnet føre det til 

                                                 
120

 Dette er heller ingen ukjent problemstilling i homobevegelsen. Den kan gi seg utslag som den såkalte 

”skikkelighetsdebatten”, nemlig om hva slags ”typer” lesbiske og homofile som kan representere gruppen: bør 

de se ”normale” og ”skikkelige” ut, eller tvert i mot få frem det alternative, avvikende i livsstilen? Hvor viktig er 

det for medlemmene å kunne identifisere seg med deres ”offisielle” representanter? Hvor stor er toleransen innen 

gruppen?  
121

 ”The Instability of tolerance” 
122

 I artikkelen ”Freedom of expression.” Dette var  naturlig nok også et sentralt tema i myndighetenes 

behandling  i 1981 av om anti-diskrimineringsloven også skulle gjelde for lesbiske og homofile. 
123

 ”The Difficulty of tolerance” 



 52  

uønskede endringer i dets identitet og karakter. Scanlon understreker spenningen mellom 

toleranse som et ideal for ”generelle” individer (i formal forstand) og den dype, legitime 

interessen som samfunnsmedlemmene har i å delta i ”det sosiale livs uformelle politikk” og 

slik bidra til å forme samfunnet. Han konkluderer med at denne indre spenningen i toleranse 

krever et kompromiss eller en tilpasning som i sin natur nettopp er kjennetegnet av mangel på 

stabilitet eller fasthet.
124

  

Heyd må konstatere at den røde tråd gjennom alle artiklene i antologien er en dyp 

teoretisk tvil om det er mulig å gi idealet om toleranse et urokkelig filosofisk grunnlag, et 

grunnlag hinsides den omfattende moralske forpliktelse som liberale borgere i pluralistiske 

samfunn har overfor dette idealet. 
125

 

 

To tanker i hodet samtidig – et dobbelt sett av overveielser 

Utøveren av toleranse som dyd går altså gjennom en toleddet prosess. Den kan starte med en 

avsky for personers praksis eller overbevisning, og deretter følger en overveielse som fører til 

at man avstår fra å vise sin negative reaksjon, og man søker ikke å forhindre den aktuelle 

praksis eller overbevisning. Det er flere perspektiver på denne prosessen og hva den  

innebærer. For å forstå  denne prosessen ut fra ulike perspektiver kan vi se nærmere på 

synspunktene til David Heyd, John Horton og George P.Fletcher, slik de forfektes i boken 

Toleration. An elusive virtue. 

David Heyd foretar en begrepsavgrensning, og vil drøfte et ”trangt” begrep 'toleranse', 

som atskiller seg fra andre typer tilbakeholdenhet som likegyldighet eller pragmatisk 

kompromiss.
126

 Han fokuserer på den etiske (snarere enn den politiske) kontekst, det vil si på 

toleranse som en dyd hos individer i relasjon til andre individer. Heyd vil skissere en 

oppfatning han kaller ”perseptuell” (”perceptual”) Her innebærer toleranse en perseptuell 

forskyvning, et perspektivskifte med ”personalisering” som et vesentlig element. Det vil si at 

synspunkter, praksiser, handlinger ikke sees frittsvevende løsrevet fra subjekter, men blir 

ansett som hevdet med integritet, fritt valgt og etterlevd autentisk. Toleranse er knyttet til 

vurdering der denne personlige dimensjonen, den nære relasjonen er sentral – i tillegg til det å 
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skille mellom tro og troende, handlinger og aktører. Dette ser Heyd som hjørnestenen i alle 

toleranseteorier fra Locke, via Kant og Mill, til Rawls, Dworkin og Raz.
127

  

Det perspektivet Heyd skisserer her gjenkjennes kanskje i den norske kirkens holdning 

til lesbiske og homofile i dag: den "aksepterer synderen men ikke synden", den homofile 

"legningen" men ikke "praksisen". 

Oppmerksomheten forskyves i følge Heyd fra avskyens objekt til subjektets humanitet 

eller moralske stilling. Toleranse er en perseptuell dyd fordi den får en til å oppfatte den 

annen som mer enn bare subjektet for en overbevisning eller handling. Handlinger og 

overbevisninger hører til et personlig kognitivt system eller til en livsform, og sees forankret i 

ens personlige bakgrunn av motiver, intensjoner eller overbevisninger i det samme kognitive 

system. Utøveren av toleranse har minst ”to tanker i hodet samtidig”, dvs. toleransen er 

rasjonelt motivert fordi den negative vurderingen av den andres tro eller handling har ikke 

mistet sin kraft. Toleransen må henvise til begrunnelser som menneskelig respekt, 

autonomiens iboende verdi osv. Det positive tanke-elementet må vinne over det negative. 

Innenfor disse har toleransen sine grenser, og den er reversibel.
128

  Men Heyd må likevel 

konstatere at selv om det perseptuelle synspunkt danner et rammeverk som synes å løse det 

opprinnelige paradoks, forblir det ”trange” toleransebegrepets gyldighetsområde flyktig og 

ubestemt (”elusive”). 

John Horton tar for seg to andre sett av overveielser som er involvert i toleranse
129

: 

begrunnelser for å vise beherskelse overfor det som anses støtende; og begrunnelser (eller 

følelser) som gjør noe frastøtende – overveielsene som gjør det rett å støtte inngrep eller 

forbud i utgangspunktet. Begge sett med begrunnelser er relevante for vurderinger om 

toleranse, og begge kan motsies og forkastes. Det finnes ikke noe fullstendig objektivt, 

upersonlig fasitperspektiv på toleranse; men den handlendes eget perspektiv og dom er ikke 

nødvendigvis overbevisende. Horton vil derfor avvise at det å ha en moralsk god grunn for å 

vise beherskelse i seg selv er tilstrekkelig til å definere en person som tolerant. I tillegg må 

begrunnelsen ha en verdi eller være rimelig – og her er det legitimt med både uenighet og 

diskusjon. En spesifikk moralkontekst som kan gi substans til toleranse som dyd, er en 

forutsetning for, eller ligger implisitt i, en utlegning av hva som kan regnes som et eksempel 

på toleranse som dyd.
130

 Horton synes å ane enda et toleransens paradoks: Personer som viser 
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beherskelse fra å gripe inn overfor adferd de finner forkastelig, kan sies å motstå det å handle 

intolerant, men utøver ikke nødvendigvis toleransens dyd!
131

 

George P. Fletcher karakteriserer toleranse som en ustabil dyd, og begrunner det med 

at toleranse forutsetter sammensetning av to følelser: den første er en impuls til å gripe inn i 

og regulere andres liv, den andre er et imperativ – enten logisk eller moralsk – som skal holde 

tilbake den impulsen.
132

 Som den rake motsetning til intoleranse finner vi en innstilling av 

likegyldighet med hva andre mennesker gjør. Toleranse kommer i spill mellom et tak av 

skade som setter til side tålsomheten, og en terskel av interesse ("concern") for en annens 

adferd som noe jeg har noe med. Fletcher vil argumentere for at det i noen situasjoner er 

verdifullt å opprettholde en tolerant innstilling som motsats til både likegyldighet og respekt, 

som begge er enkle holdninger av første orden ("simple, first-order attitudes"). Toleranse 

strever med kompleksiteten i det å være en totrinns dydsholdning til en første ordens holdning 

av misbilligelse og forkastelse. På det andre nivå bestemmer den tolerante seg for – av 

grunner som det gjenstår å avdekke – ikke å følge sine instinkter av første orden. Toleransens 

kjerne ligger i den tolerantes indre konflikt. Elementet av lidende tålsomhet skaper 

toleransens ustadighet, iflg. Fletcher.
133

 Ingen ønsker å tolerere når inngripen er mulig – eller 

sett fra den andres side, å bli tolerert når noe bedre er mulig å oppnå. Toleranse er alltid det 

nest beste. Dette kommer vi tilbake til i drøftingen av tekstmaterialet i kapittel 3. 

Paul Ricoeur og toleranse som asketisk dyd 

Filosofen Paul Ricoeur er også opptatt av toleranse som dyd – som han betegner som askese, 

idet man avstår fra å følge dype impulser.
134

 Toleranse er å avstå fra noe. Toleranse er frukten 

av en askese i utøvelse av makt. Den er en dyd – en privat, og en kollektiv dyd. Intoleransen 

ligger som en tilbøyelighet i våre hjerter, sier Ricoeur, rettferdiggjort som den er (for 

utøveren) ut fra overbevisningens legitimitet. Dette er igjen resultat av en avstandtagen fra en 

annerledes tro, livsførsel osv. og makt til å hindre den andre i utøvelsen av disse. 

Ricoeur etablerer en toleransens trinnvise askese, som er interessant fordi den samtidig 

fremhever den historiske bevegelsen i denne utviklingen av toleransebegrepets innhold
135

: I 

følge ham har toleransens askese 5 trinn:  
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1. Jeg holder ut mot min vilje det jeg tar avstand fra – for jeg har ikke makt til å hindre det. 

Avståelse fra makt, men ikke fra avstandtagen. Herfra går en bevegelse henimot 

Westfalerfreden med sitt cujus regio, ejus religio og senere det Nantiske Edikt. 

2. Jeg tar avstand fra din livsførsel, men jeg gjør en anstrengelse for å forstå den, uten å bli 

en tilhenger av den. Her finner vi en indre splittelse, en parallell til den overbevisningen 

som er splittet mellom den kritiske tradisjon fra grekerne, og trostradisjonen arvet fra 

jødedom og kristendom. 

3. Jeg tar avstand fra din livsførsel, men jeg respekterer din frihet til å leve som du finner det 

for godt, og jeg erkjenner din rett til å vise det offentlig; Her tas det avgjørende skritt: 

forsøket på å overskride kløften som nedbryter troen. Så langt er man ikke kommet, i alle 

fall ikke eksplisitt, i Opplysningstiden. En sann tros- og livsstilspluralisme (egentlig: 

visjoner om det gode) er vanskelig å anta på en ikke-skeptisk måte, dvs. uten å miste noe 

av et rotfeste i en overbevisning. Dette steget er tatt til fordel for å splitte sannhet fra 

rettferdighet, idet man ser den annens like rett til å leve sitt liv som han finner best. Det er 

denne åndelige bevegelse som Hegel beskriver i Åndens Fenomenologi med Herre-Knekt-

dialektikken. Den opprinnelige ulikhet mellom disse to figurer blir dialektisk overvunnet 

av ”anerkjennelsen”. Fra den Andres like rett som min til å uttrykke sin handlingskraft, 

utledes hele listen av fundamentale rettigheter og friheter – tanke-, tros- og ytringsfrihet, 

politisk frihet. I demokratiske samfunn er toleranse virkningsfull i den utstrekning 

allmenne rettigheter er beskyttet og fremmet av en stat som selv ikke forkynner en spesiell 

oppfatning av det Gode.  

4. Jeg hverken anerkjenner eller tar avstand fra grunnene til at du lever ulikt det jeg gjør: 

men kanskje uttrykker disse grunnene et forhold til det Gode som jeg ikke fatter ut fra 

begrensninger i den menneskelige fatteevne; Her befinner vi oss i en slags konfliktuell 

konsensus. Her er det ikke bare makten som berøres, men overbevisningen selv. Mestrer 

jeg dette trinnet, har jeg konvertert toleranse fra passiv til aktiv, fra det tålende til det 

aksepterende. 

5. Jeg anerkjenner alle livsstiler, så lenge de ikke skader en tredjepart; kort sagt, jeg lar alle 

typer livsførsel være fordi de er uttrykk for menneskelig mangfoldighet og variasjon. Vive 

la différence! Her bekjennes implisitt eller eksplisitt, en likegyldighet (”indifference”). Hit 

er vi kommet i dag. Vi anerkjenner alt, for alt er det samme.
136
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Det er en foruroligende forbindelse mellom den ultimate askesen på trinn 4 og fallet til 

likegyldigheten i trinn 5. Toleransens historiske kraft synes for Ricoeur å ha smuldret opp.  

Ricoeur synes å ha et inderlig, nesten nostalgisk forhold til toleranse. Han håper på en 

gjenopplivning av toleransen, og ser redningen i det intolerable som er det vi ikke ønsker å 

tolerere selv om vi kunne og kanskje burde. Hva er det som kan være intolerabelt i vår tid? Vi 

må kanskje konsentrere oss om det ene ordet: skade ("harm"). Jf. trinn 5: ”jeg anerkjenner alle 

former for livsførsel så lenge de ikke tydelig skader tredje part.” "Ikke skade, minimal etikk. 

Hindre skade, minimal politikk", som Ricoeur så presist uttrykker det. Skade er alt det som 

bidrar til å minske livskraften, livsmakten til den Andre, det som hindrer den Andres vokster, 

hevder han. 

Det intolerable avsløres og gjenkjennes ved lidenskapen i indignasjonens moralske 

sinne. For at den ikke skal gå over i intoleranse og repressiv adferd, appellerer Ricoeur til en 

sindighetens ånd – en praktisk visdom i beste phronesis-tradisjon. Sindigheten veier for og i 

mot en ubegrenset toleranse som kunne la de mest sårbare lide skade i frihetens navn, og som 

kunne medføre en tilbakevending til intoleranse under dekke av moralsk orden. Et 

hoveduttrykk for denne sindighet ville være å oppgi gjeninnsetting av en moralsk konsensus 

som ikke kan eksistere i et pluralistisk samfunn. En visdom som er fornøyd med skjøre 

kompromisser, og som begrenser indignasjonen og dens raseri.  

 

André Comte-Sponville og toleranse som en liten, men nødvendig dyd 

Den franske filosofen André Comte-Sponville viser noe av den samme holdningen og det 

inderlige engasjementet for toleranse som et positivt ladet begrep når han spør ”om ordet 

toleranse virkelig er det riktige”
 137

. Det nedlatende og foraktfulle som kan ligge i det å 

tolerere andres oppfatning, impliserer vel å betrakte dem som mindreverdige eller feilaktige? 

Comte-Sponville frykter et nytt toleransens paradoks som fratar hele begrepet dets gyldighet. 

For hvis oppfatningene er frie, slik de bør være, hører de ikke inn under toleransen!  

Men vi har jo grunn til å mene det vi mener, og hvis noen mener noe annet, må jo de ta 

feil hvis vi har rett! Sannheten godtar feilene nettopp ved hjelp av toleransen. Derfor er 

toleranse det riktige ordet – inntil videre. Som et varig provisorium.  Comte-Sponville får 

avslutte temaet toleranse som dyd. Tanken om at toleranse er alltid det nest beste (jf. Fletcher 

ovenfor), får her et forsonlighetens skjær, et menneskelig ansikt, så å si.  
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”Derfor kaller vi også toleranse det som heller burde kalles respekt, medfølelse 

eller kjærlighet, hvis vi bare hadde vært mer klarsynte, mer storsinnede og mer 

rettferdige. Det er altså det riktige ordet, ettersom kjærligheten  mangler, 

medfølelsen mangler og respekten mangler.(…) I påvente at toleransen en vakker 

dag skal bli kjærlig vil jeg si at toleransen, den prosaiske toleransen, er det beste 

vi kan få til! (…) ”I påvente av noe bedre, det vil si i påvente av at menneskene 

skal kunne elske hverandre eller bare kjenne og forstå hverandre, bør vi anse oss 

lykkelige over at de begynner å holde hverandre ut. Toleransen er altså et 

provisorium.” (V. Jankélévitch) At dette provisoriet er skapt for å vare, er 

temmelig klart: Hvis det skulle opphøre, må vi frykte at det snarere blir barbariet 

enn kjærligheten som etterfølger det! Toleransen er altså en liten dyd; kanskje den 

spiller samme rolle i det kollektive liv som høfligheten i det mellommenneskelige: 

den er bare en begynnelse, men en begynnelse er den. (…) Denne lille dyden 

passer oss: den er innen rekkevidde, og det skjer ikke så ofte. Dessuten har vi 

inntrykk av at våre motstandere ikke fortjener stort mer… Mens enkelheten er de 

klokes dyd og helgenenes visdom, er toleransen visdom og dyd for dem – vi alle – 

som verken er kloke eller helgener. En liten, men nødvendig dyd. En liten, men 

tilgjengelig visdom.”
138

 

 

I denne gjennomgangen av toleranse som dyd har vi forblitt på det personlige, etiske, 

for ikke å si moralske, mellommenneskelige plan. Nå beveger vi oss fra ”moralen” til 

”makten” (jf. Forst), fra individ til politikk og jus. ”Prinsippet om individets rett”, jf. 

Creppells oversikt over toleransens bruksformer, gjør seg imidlertid gjeldende i begge disse 

sfærene. Her er ingen vanntette skott. Toleranse kan strengt tatt bare utøves av individer, men 

må være politisk forankret og ”kvalitetssikret” i et demokratisk samfunns juridiske og 

politiske struktur. Og over det hele svever ”menneskerettighetene” og FN’s  

Menneskerettserklæring fra 1948. 

 

Toleranse og menneskerettighetene  

I hvilken grad er toleranse reflektert eksplisitt eller implisitt i FN’s Universelle Erklæring om 

Menneskets Rettigheter, avgitt i desember 1948? Og hva slags former for toleranse er det 

eventuelt tale om? Kan for eksempel homobevegelsen se menneskerettighetene som en mulig 

støtte i sine krav om ikke-diskriminering og likeverd? 

 

Underliggende verdi og overordnet prinsipp 
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I det grunnleggende prinsippet i hele menneskerettserklæringen er primatet gitt til individets 

tanke- samvittighets- og trosfrihet fremfor kollektivt press.
139

 Artikkel 18 i erklæringen 

omtaler dette – men ordet toleranse forekommer ikke. Det beror ikke på tekstforfatternes 

glemsomhet, men på at toleranse strengt tatt ikke er en grunnrett, men snarere et tenke- og 

handlingsbestemmende verdibegrep: ”en uuttalt tenke- og handlingsnorm”, skriver Klaus 

Schreiner
140

. Toleranse må oppfattes som et grunnleggende demokratiprinsipp, mener han. 

Eksplisitt brukes ordet toleranse i artikkel 26 om undervisning, uten at det tematiseres 

nærmere:  

"Hver og en har rett til undervisning (...) Undervisning må tilstrebe 

personlighetens fulle blomstring (...). Den må fremheve forståelse, toleranse og 

vennskap mellom alle nasjoner og alle etniske og religiøse grupper..."
 141

 

Kan vi si at etter 400 år er kampen for toleranse kronet med seier? Erklæringen kan ikke sette 

juridisk makt bak sine ord, men likevel…  

 

 

 

Universelle rettigheter kontra kulturspesifikke normer  

Menneskerettighetene er universelle – men kan de virke og hevdes på samme måte uansett 

land og kulturell kontekst? Kan ”respekt for menneskerettene” kombineres med ”respekt for 

alle kulturer”? Det er et meget følsomt og diskutert tema, der Vestens kulturelle og politiske 

hegemoni og definisjonsmakt blir utfordret, men der kulturrelativismen også kan ha 

ødeleggende konsekvenser. Et eksempel på dette er den behandlingen seksuelle minoriteter 

utsettes for av en del regimer. Eric Heinze hevder at i dag er disse minoritetene blitt en brikke 

i det han skarpt ironisk kaller "det internasjonale sensitivitetsspillet"
142

. Når eneveldige 

regimer iverksetter kampanjer mot manifestasjoner av vestlig dekadanse som 

homoseksualitet, og viser til ”gammel tradisjon” om seksuell renhet, er vestlige regjeringer 

ivrige etter å vise at de ikke vil valse over tradisjonene i ”tradisjonelle” samfunn. De bruker 
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anledningen til å vise hvor sensitive de er for ’gamle’ overbevisninger, og unnlater derfor å 

øve press for seksuelle minoriteters rettigheter.
143

  

 Ioanna Cucuradi drøfter spesielt toleranse i den vanskelige balansegangen mellom 

menneskerettenes universelle normer  og kulturspesifikke, begrensede normer
144

. Kravene 

som disse normene stiller, står ofte i motsetning til hverandre. Hvordan håndtere disse uten at 

det går på grunnleggende friheter løs? Vi må innse at toleranse som prinsipp for ”offentlige 

saker” (”public affairs”) må ha noen grenser. Grensen må trekkes mot det intolerable – og 

intolerable fenomener har som fellestrekk ”det som et menneske ikke skal finne seg i eller 

tåle” (”what should not be tolerated for the human being”)
145

. Og hvordan blir vi enige om 

hva det er? Cucuradi understreker at det er kunnskap, og ikke synspunkter som må trekke 

grensene for det utålelige. 

 

Menneskerettene for individer eller for grupper 

Arne Johan Vetlesen løfter frem noen sentrale dilemmaer som i stor grad angår lesbiske og 

homofile. Han problematiserer glidningen fra individnivå til gruppenivå i bruken av 

Menneskerettserklæringen fra 1948
146

: Rettighetene heftet i utgangspunktet til individet qua 

individ, men det gikk ikke lenge før de ble knyttet til rettigheter på gruppenivå. Et voksende 

antall distinkte grupper og gruppeidentiteter står antagonistisk overfor hverandre. De 

posisjonerer seg på samme arena og slåss om  knappe ressurser. Vi har gått fra det universelle 

til noe gruppespesifikt – det vil si til å fremheve en valgt side ved den enkeltes identitet, mener 

Vetlesen. 

Dette er kan hende et resultat av at det er majoriteten, ofte sammenfallende med dem 

som har makt både definitorisk og politisk, som nettopp velger å fremheve ett aspekt ved 

individer, som for eksempel rase eller seksuell orientering. Dette aspektet anses av 

majoriteten for negativt, og individene påføres dermed et stigma med diskriminering som 

konsekvens. For å bekjempe denne diskrimineringen må individene gruppere seg med andre 

individer som deler det samme stigmaet, og dermed har vi en selvforsterkende prosess 

gående. Dette temaet blir drøftet nærmere i kapittel 4. 
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Toleranse, menneskerettigheter og (anti)diskriminering  

Fenomenet og begrepet diskriminering er nært knyttet til toleranse og menneskerettighetene. 

Kirsten Hastrup drøfter dette og for så vidt selve språkets begrensninger i denne 

sammenhengen
147

.  En eller annen form for diskriminering er en forutsetning for klassifisering 

og vurdering, ja for selve bruken av språk i første hånd, påpeker hun. Forholdet mellom 

klassifisering og persepsjon, og likeledes forbindelsen mellom språklige og sosiale klasser er 

et klassisk tema, diskutert i tiår. Kosellecks begrepshistoriske analyse er i seg selv et 

eksempel på dette.   

Hastrup hevder videre at en fremmedgjøringsmekanisme synes å være virksom når 

menneskerettighetene brytes;  fra folkemord til mishandling i hjemmet og til svakere utslag av 

diskriminering. Ofrene blir vanligvis redusert til noe ”mindre menneskelig” (”lesser 

humans”). Å fullt ut anerkjenne menneskeretter er å innse den annens rettigheter og 

vedlikeholde en dyptgripende idé om ikke-diskriminering. Det dreier seg ikke bare om den 

andres rett til å være ulik meg; det er også å anerkjenne retten til å si ’nei’. Denne forskjellen 

tvinger oss til å desentrere vårt eget synspunkt, og det er dette toleranse går ut på, mener 

Hastrup.
148

 Ikke-diskriminering er bare første skritt.  

Hastrup påpeker også, slik vi har sett flere andre gjøre, spenningen, eller den direkte 

konflikten mellom den erklærte viljen til toleranse og den tolerertes implisitte underordnete 

status.  For om mulig å overkomme det asymmetriske forholdet mellom de utøvende og de 

som nyter godt av det, betoner hun betydningen av ”shared spaces” – ”de felles rom” – der 

subjekter og objekter hele tiden skifter plass og posisjon. Jeg er første person bare for meg 

selv. I andres øyne er jeg for det meste en tredje person.
 149

   

 

Toleranse og lovgivning 

Rettigheter og beskyttelse mot diskriminering er nært forbundet med et samfunns lovgivning. 

Antoine Garapon setter søkelyset på tankevekkende problemstillinger når han tar opp 

toleransens rolle i et samfunn der loven og rettsvesenet har overtatt religionens og de religiøse 
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institusjoners funksjon
150

.  Toleranse i dag står overfor nye utfordringer. Demokratiske 

samfunn opplever ikke bare konflikter mellom institusjonaliserte kulturer: i dag er det kanskje 

mer konfliktskapende at grupper og individer – for eksempel lesbiske og homofile (min anm.) 

- krever en rett til å være annerledes, krever å kunne velge livsstil. De felles skikker og normer 

blir svakere i demokratiske samfunn. De mister sin hegemoniske pretensjon om å tjene som 

referanse, hevder Garapon
151

 . Det som før ble ansett som en frihet, blir nå omdannet til en 

(legal) rett. Hvis den tolererte adferd bare blir ansett som et forstadium til den anerkjente rett, 

hva blir det da igjen av toleranse som politisk dyd? Hva blir toleransens gjenstand?  

 

Toleranse og sannhet 

Et spørsmål er om også sannheten forsvinner når våre felles normer og referanser smuldres 

opp? 

Flere forfattere har problematisert forholdet mellom toleranse og sannhet. Paul 

Ricoeur spør like ut
 152

: Hvordan skal vi unnslippe sannhetens intoleranse? For Ricoeur synes 

det umulig å ha en overbevisning uten troen på dens sannhet – og dermed er intoleransen et 

faktum.  

André Comte-Sponville løser dette dilemmaet ved å argumentere for at sannhet 

hverken er gjenstand for toleranse eller intoleranse, i og med at toleransens problem bare 

oppstår i spørsmål som har med oppfatninger å gjøre  - og det vil si nesten alltid.
153

: ”Når vi 

kjenner sannheten med visshet, har ikke toleransen noen gjenstand.” , skriver han, og 

presiserer at subjektiv visshet ikke er det samme som sannhet! Som dyd bygger toleransen på 

vår manglende evne til å nå det absolutte. Han peker også på den gjensidige uavhengigheten 

mellom det gode og det sanne, mellom verdi og sannhet. Sannheten henger sammen med 

kunnskap, verdier med ønske og vilje. Hvis verdiene er sanne og kjent, vil vi hverken kunne 

diskutere dem eller velge dem; og de som da ikke deler våre verdier, tar feil.
154

 Dogmatisme, 

politisk eller religiøs, tenker verdien som en sannhet og munner ut i intoleransen. Ricoeur 

appellerer til en form for mildhet, og Comte-Sponville appellerer til ydmykhet. 
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Toleranse – en verdi for vår tid? 

Kan en toleranse basert på mildhet og ydmykhet fungere i vårt samfunn, med våre konflikter 

– i vår tid?  De avsluttende linjene i artikkelen om toleranse i Geschichtliche Grundbegriffe 

åpenbarer ingen tvil om at politisk toleranse er nødvendig. Forfatteren  reserverer seg 

imidlertid mot den bombastiske grunnsetningen  som enkelt fastslår følgende: det ville være 

toleransens selvmord å tolerere folk som benekter at den menneskelige person som bærer av 

rettigheter og plikter, er ukrenkelig.
 155

  Det påpekes at det er vokst frem en sensibilitet for at 

det ikke finnes en vanntett, interesseløs juridisk dogmatikk som presist og entydig kan bidra 

til å bestemme grensene for politisk toleranse. En stat med frihetlig forfatning som må ty til 

makt og kontroll  for å opprettholde de åndelige, sedelige og sosialpolitiske 

verdioverbevisninger som den lever av, mister sin frihetlige grunnkarakter og deformeres til 

en politistat. Lojalitet er en grunnforutsetning for  samholdet og funksjonsdyktigheten i et 

demokratisk fellesskap. Den kan ikke være gjenstand for statlig lovgivning og kontroll.   

Toleranse som betingelse for personlig og kollektiv frihet må ha sitt grunnlag i 

besluttsomheten om å bære frem interessemotsetninger på grunnlag av felles 

verdioverbevisninger. Så langt Geschichtliche Grundbegriffe. 

Store og viktige ord! Utfordringen blir igjen å omdanne dem til handling, til praksis. 

Etter denne gjennomgangen av toleransebegrepets historie og mulige innhold, synes det som 

om toleransen på mange måter er å ligne med Bøygen. Flyktig, umulig å avgrense, men også 

umulig å komme utenom. Der stopper også likheten. Bøygen vil vi unngå, men et samfunn 

der toleranse ikke behøves, er dét ønskelig?  Det ser ut til at vi litt desillusjonert må  gripe til 

en mild ydmykhet og sindighet og nærmest håpe det beste. Toleransen forblir på mange måter 

et ideal – og et ideal kan vel aldri realiseres fullt ut.  

En som forsøker å konkretisere toleranseidealet og fornye toleransebegrepet, er Ingrid 

Creppell. Hennes bok Toleration and Identiy. Foundations in early Modern Thought ble  

fremhevet som en inspirerende og engasjerende bok i oppgavens innledningskapittel (1.6.4 

valg av referanselitteratur). Hennes idé om en fornyelse av toleransebegrepet og toleransens 

funksjon vil bli brukt som et sentralt element i det fjerde sammenfattende kapittel. Her skal 

bare en kort omtale gis av hennes tilnærming til toleransebegrepet.
 156

 
 
Hun tar  utgangspunkt i 

toleransens idéhistorie og dilemmaer slik vi nå er blitt kjent med dem. I sin bok går hun både 

idéhistorisk og tematisk til verks.  Creppell tar for seg fire tenkere i den idehistoriske (dog tett 
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knyttet opp mot den tematiske) sammenhengen:  Jean Bodin og Michel de Montaigne i 1500-

tallets Frankrike, John Locke og Daniel Defoe på 1600-tallets og 1700-tallets England. De var 

alle dypt engasjert i sin samtids konflikter, og kaster lys over forholdet mellom politisk-

kulturelle mønstre og endringer i oppfatninger og språk. De bidro til frembringelsen og 

utviklingen av et toleransens språk i den tidlig-moderne verden, hevder Creppell. På hver sin 

måte danner disse tenkerne forestillinger om selvet og om en identitet som direkte støtter opp 

om toleranse og som søker å knytte identiteten til ”de andre” – ikke som fiende, men som 

forutsetning for egen eksistens. Disse forestillingene videreutvikler Creppell i sin drøfting av 

et fornyet toleransebegrep. Identitet som en sosio-politisk størrelse knyttes opp som en 

forutsetning for et toleransens språk og en toleransens politikk. Identitet og politikk virker 

gjensidig på hverandre. Creppell påpeker at den iboende forbindelsen mellom politisk liv og 

selvets natur, er en gammel idé – i gresk filosofi stod den sentralt.
157

 Hele denne tematikken 

vil som nevnt bli behørig omtalt og drøftet i siste kapittel. 

Etter denne gjennomgangen av toleransebegrepets historikk, teori og praksis står vi vel 

rustet til å møte toleransebegrepet igjen i vår velferdsstat og dens tekster.  Denne gang i aktiv 

bruk, i ulike bruksformer og sammenhenger. I teori og i praksis. I klare ord og med uklar 

mening. Med "forsnakkelser" vi kanskje forstår mer av enn før. 
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TOLERANSE I VELFERDSSTATENS TEKSTER                                                  

Innledning 

Funn i tekst 

For å få en noenlunde representativ idé om hvordan samfunnet i velferdsstaten har forholdt 

seg til toleranse som begrep og som praksis, uttrykt i tekst, har jeg måttet gjennomsøke en stor 

tekstmengde.
158

  Perspektivet er som nevnt, samfunnets, velferdsstatens, oppfatning av 

toleranse primært i forhold til lesbiske og homofile. I mengden av tekster er det derfor først og 

fremst de tekstene som i toleranse-sammenheng forholder seg til denne gruppen, som jeg ser 

som sentrale –  som ”funn”.  I tråd med dette er da også lesbiske og homofiles egne skrifter 

som omhandler deres oppfatning av og opplevelse av toleranse, å betrakte som "funn". 

I innledningskapitlet  (1.6.3) beskrev jeg  ”funn” i dette perspektivet som en tekst der 

bruken av begrepet ’toleranse’ skaper en sammenheng og avdekker innholdet og posisjonene i 

relasjonen mellom toleransens ”vi” (de "normale") og ”de andre” (de som er "annerledes").  

En tekst som belyser at begrepet toleranse går ut over ordet toleranse - og som viser at "vi 

forsnakker oss hver gang vi snakker".  

Man vil fort oppdage at det er et forholdsvis lite antall tekster som oppfyller disse 

kriteriene for "funn" i snever forstand. Temaene toleranse og homofili synes praktisk talt å 

være to gjensidig utelukkende størrelser i tekstene - unntatt i lesbiske og homofiles egne 

skrifter. Man vil også oppdage at faglitterære tekster glimrer med sitt fravær i tekstmaterialet. 

Jeg har ikke klart å spore opp norsk faglitteratur (innen for eksempel filosofi, idehistorie, 

statsvitenskap, antropologi) i artikkel- eller bokform som kobler  temaene toleranse og 

homofili, og ingen norske fagbøker om toleranse.  Jeg har ingen forklaring på hvorfor det er 

slik.  

Jeg har valgt en bred presentasjon av det gjennomgåtte tekstmaterialet, med fyldige 

sitater fra enkelte tekster som i varierende grad oppfyller ovennevnte kriterier for  "funn". 

Alle tekstene som siteres bidrar til å tydeliggjøre konteksten. De konkretiserer og får frem 

livet, engasjementet  og følelsene i temaet - om det er i en stortingsmelding eller i et  

kampskrift. For i alle tekstene er det liv - her utkjempes en kamp der begrepet toleranse 

paradoksalt nok blir et våpen, et semantisk våpen.  
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 Jeg viser til  første kapittel  for omtale av arten tekster som er aktuelle som forskningsmateriale. 
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 'Toleranse' bringes på banen ofte bare i forbifarten i en del tekster - men kan likevel i 

sin kontekst avsløre "forsnakkelser" . Jeg mener at disse tekstene med sin mangfoldige bruk 

av toleransebegrepet til sammen gir oss et ganske representativt bilde av toleransebegrepets 

innhold og bruk i velferdsstaten Norge.   

 

Presentasjonen av tekstmaterialet  

Alle tekstene er utgitt i tidsrommet 1949 - 2000 og alle har sin plass i "det offentlige rom", de 

er tilgjengelige for allmennheten. 

Lesbiske og homofiles egne skrifter er beregnet på allmennheten, skrevet eller redigert 

av lesbiske og homofile, om lesbiske og homofiles oppfatning av og opplevelse av sin egen 

situasjon i samfunnet, og med en tematisering av toleranse relatert til denne situasjonen. De 

uttrykker "innenfra"-perspektivet, perspektivet til  dem som nedenfra erfarer toleransen 

ovenfra. Deres tekster kan sies å være erfaringseksempler. 

Alle de andre tekstene, om det er offentlige planer og utredninger, politiske 

partiprogrammer eller tidsskriftartikler, representerer i denne sammenhengen samfunnets 

"utenfra"-perspektiv, noen ganger "ovenfra"-perspektiv.  

Tidsskriftene er valgt ut fordi de er allmennkulturelle og har eksistert det meste av 

epoken. De må anses som egnede fora for artikler om toleranse og om minoriteters og 

avvikergruppers situasjon. Norsk filosofisk tidsskrift er vel å regne for et spesialtidsskrift,  

egnet for begrepsteoretisk stoff om toleranse.  Det fantes imidlertid ingen artikler om 

toleranse i noen av årgangene. 

De politiske partiprogrammene er gjennomsøkt på CD-rom  for perioden 1949-2001 

for de større partiene  som har eksistert i alle fall det meste av epoken: Høyre (H), 

Arbeiderpartiet (A), Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), 

Fremskrittspartiet (Frp), Rød Valgallianse (RV) og Sosialistisk Venstreparti (SV). RV er et 

unntak både i alder og størrelse. Partiet ble dannet tidlig på 1970-tallet, og forble marginalt 

som parti, men tilhengerne var svært aktive i den politiske debatten. Partiet har hele tiden 

nedfelt klare standpunkter om homofili i sine programmer. Det ville derfor være interessant å 

se om toleranse noen gang ble tematisert i den forbindelse.  



 66  

Karen-Christine Frieles presseklipparkiv er det gjort punktvise søk i etter klipp som 

omtaler toleranse i forbindelse med begivenhetene omtalt i punknedslagene, og i forbindelse 

med utgivelsen av Finn Grodals bok Vi som føler annerledes. 

For lettere å holde oversikten og kunne påpeke utviklingstrekk og endringer i 

oppfatningene av toleranse generelt og knyttet til homofili spesielt, har jeg valgt å lage avsnitt 

i overensstemmelse med periodiseringen jeg foretok i innledningskapitlet: 1950-1965, 1965-

1980(1981), 1980-2000. Periodeavsnittene innledes med en kontekstualisering, og avsluttes 

med sammenfattende kommentarer. Tekstene kommenteres i noen grad fortløpende, og 

presenteres gruppert innen de tre periodene med en innbyrdes kronologi: 

 Allmennkulturelle tidsskrifter  (Samtiden, Kirke og Kultur, Syn og Segn, 

Kontrast, Nytt Norsk Tidsskrift, Norsk filosofisk tidsskrift) 

 Politiske partiprogrammer   

 Andre offentlige dokumenter, primært om menneskerettigheter / 

diskriminering og lignende 

 Skoledokumenter (læreplaner, litteratur om disse, offentlige utredninger, 

stortingsforhandlinger) 

 Lesbiske og homofiles egne skrifter 

 Offentlige dokumenter om homofilisakene ved punktnedslagene 

Tekstene som omhandler begivenhetene som ligger til grunn for punktnedslagene, er samlet 

for seg innen hver periode. Dette for å lette den synkrone gjennomgangen og analysen.
159

 

Mange steder i tekstsitatene er ordet toleranse understreket. Det er mine understrekninger, 

gjort for å hjelpe øyet å gå rett på sak. 
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 Jeg vil innstendig henvise til oppgavens vedlegg, som foruten å være en fullstendig bibliografisk oversikt 

over alt gjennomgått tekstmateriale, også inneholder korte kommentarer om det materialet som ikke er nærmere 

omtalt i oppgaven. 
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Lesbiske og homofile – kort innføring i deres historie 

Innledning 
 

Tekstmaterialet som skal omhandles gir naturligvis i seg selv en innsikt i lesbiske og 

homofiles situasjon i velferdsstatens epoke. Følgende riss av lesbiske og homofiles historie 

før vår epoke har til hensikt å etablere en forståelseshorisont og en innsikt i deres ståsted  og 

posisjon i velferdsstaten som basis for den videre forståelse og analyse av tekstene.
 160

  Et 

spørsmål som melder seg raskt, er: Hvem sin historie? Eller: Hvem har skrevet deres historie? 

Eller: Har lesbiske og homofile en historie?  

Identitet uten historie – historie uten identitet 

"Homofile har ingen historie. Vår fortid består av andres reaksjoner på oss! (…) Å være uten 

historie er å være identitetsløs, uten fremtid,"
 161

 fastslår Karen-Christine Friele. Hun påpeker 

her en grunnleggende innsikt om historiens (og fremstillingen av historiens) betydning for 

våre liv som individer og som deltagere i et fellesskap, for vår identitet og vårt selvbilde. 

Denne innsikten  kompliserer forholdet mellom toleranse og identitet: hvordan tolerere 

toleranse uten en egendefinert identitet - en identitet som åpent kan formes og utvikles i 

dialog med andre? 

Friele er ingen hvem som helst. Hun er den mest fremtredende representant og 

forkjemper for lesbiske og homofile i vår epoke. I boken De forsvant bare…Fragmenter av 

homofiles historie (1985) har hun  så å si tatt historien i egne hender i et forsøk på å  la fortids 

grufulle erfaring gi lesbiske og homofile et konstruktivt sinne og kraft til selv å skape en 

lysere fremtids forventning – både på antropologisk og historisk nivå. 

På samme måte som for Friele vil et innenfra-perspektiv være mitt utgangspunkt i den 

videre historiske fremstillingen og i behandlingen av tekstmaterialet. Men hvordan fremstille 

de historieløses historie? Fortielsen, eller snarere "fornektelsen av homofile har fratatt oss vår 

historie, (…)gjort oss historieløse" skriver Friele, og fortsetter: 

"Vår historie er for det meste fremstilt i form av kapitler i leksika under stikkord 

som ”seksuelt avvik” og ”seksuelle perversjoner”, i sykejournaler og 

rettsprotokoller. Hvem snakker høyt om at homofile konsentrasjonsleirfanger er 
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 For denne fremstillingen av homofiles historie, baserer jeg meg på: Øystein Rian (2001); "NOVA-

undersøkelsen", 1999: ”Historisk tilbakeblikk”; Karen-Christine Friele (1997); Levekår og livskvalitet for 

lesbiske og homofile i Noreg (St.meld. nr. 25 (2000-2001) 
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 Friele, Karen-Christine (1985), i forordet s.11-12. 



 68  

de eneste fanger som etter krigen ikke har fått erstatning? Hvem omtaler homofile 

i høytidelige minnetaler 8. mai?"
162

 

Disse ”andre” med "deres reaksjoner på oss" har gjennom århundrene vært tunge, mektige  

samfunnsinstitusjoner: kirken, rettsvesenet, medisinen og psykiatrien. De har til tider inngått 

sterke, nesten uovervinnelige allianser og samspill, og påvirket folkemeningen i stor grad, 

dermed også lesbiske og homofiles selvoppfatning.  

 

"De andres reaksjoner på oss" 

Kirken har fordømt homoseksualitet gjennom hele sin historie. Denne fordømmelsen 

har gjenspeilet seg i vårt lovverk, der ”Omgjængelse som er imod Naturen straffis med Baal 

og Brand” 
163

 inntil 1842, da vi fikk en ny kriminallov som innførte straffearbeid istedenfor 

dødsstraff. I 1902 fikk vi vår nåværende straffelov, med en ny §213: 

”Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der 

heri gjør seg skyldige, eller medvirker dertil, med fængsel indtil 1 år. Med samme 

straff ansees den, som har utugtig omgjængelse med dyr, eller som medvirker 

dertil. Påtale finder alene sted, når det er påkrevet af almene hensyn.” 

Lovbestemmelsen gjelder som vi ser, bare "personer af mandkjøn". Kjennskap til kvinners 

seksualitet og dens mulige utfoldelse var tydeligvis ikke allment utbredt. Det fremgår av 

Stortingsdebatten om lovparagrafen i februar 1902, der representanten Graarud mente at 

forbudet burde gjelde begge kjønn. Justisminister Qvam protesterte: 

”Legemlig omgjængelse, kjønslig omgjængelse mellem to kvinder – har man hørt 

noget sådant? Det hører jo til de umulige ting…”
164

 

Fra 1860-årene blir de som bedriver homoseksualitet  gjort til gjenstand for 

legevitenskapen. ”Den homoseksuelle” blir en særegen mennesketype, og mennesker med 

dette "kjennetegn" danner en egen homoseksuell subkultur i flere europeiske storbyer.
165

  I 

1930-årene skrev  legene Karl Evang og Torgeir Kasa nøkterne artikler om temaet i Populært 

tidsskrift for seksuell opplysning. De var hederlige unntagelser fra psykiatrien og 

psykoanalysen generelt, der oppfatningen av homoseksualitet som sykdom ble stadig sterkere. 

Sykdomsstempelet ble et nytt stigma, men dempet kanskje den offentlige fordømmelsen og 
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 Sitatene er fra Rian, Øystein (2001) s.40 og 41 
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forfølgelsen.  Myndighetene var nokså forsiktige, med en lav frekvens av tiltaler og straff og 

en nokså lavmælt fordømmelse av homoseksualiteten.
 166

 

Tysklands Tredje Rike og nazismen hadde straffeforbud mot homoseksualitet, og 

titusener av homoseksuelle ble sendt i konsentrasjonsleirene og utstyrt med rosa trekant.
167

 

Disse fangene befant seg på absolutt nederste trinn i leirenes fangehierarki.  

Etter krigen øynet lesbiske og homofile nytt håp om mer levelige forhold. Men 

fordømmelsen og avskyen fra samfunnet og "folk flest" forble fremtredende i mange år ennå. 

Den første spede organisering startet i 1950 her i landet, under svært vanskelige forhold som 

vi skal se i den følgende gjennomgang og analyse av tekstmaterialet. 

 

Organisering og protest 

Friele gir en sammenfattende karakteristikk av forholdene gjennom ti-årene i vår epoke fra 

1950 – 2000: 

”Mens 1950- og 60-årene hadde stått i fortielsens og fornektelsens tegn, sto 1970-

årene i synlighetens og opprørets. Nytenkningen skjedde under ganske andre 

sosiale, økonomiske og politiske samfunnsforhold enn vi hadde levd under i de 

foregående to tiår… 1970-årene var avdiagnostiseringens og aksjonenes epoke, 

mens 80- og 90-årene sto i rettssikkerhetens, likeverdets og likestillingens 

tegn.”
168

 

De rettighetene som lesbiske og homofile oppnådde etter 50 års hard og lang kamp, er 

sammenfattet i Stortingsmelding nr. 25 (2000-2001) i avsnittet om ”den organiserte 

verksemda” i samme epoke: 

"Det tok likevel tid før organisasjonen verkelig skulle få gjennomslag for arbeidet 

sitt. Først på slutten av 1960-talet og tidleg på 1970-talet, og som ein del av ei 

større mobilisering av protestrørsler…, skulle DNF-48 [Det Norske Forbundet av 

1948, lesbiske og homofiles egen organisasjon fra 1950. (min anm.)] bli ein 

sentral politisk aktør. Arbeidet til organisasjonen førte til at §213 i straffelova blei 

teken bort i april 1972, at Norsk Psykiatrisk Forening fjerna homoseksualitet som 

sjukdomsdiagnose i 1978, at fulle rettar for homofile og lesbiske blei innførte i 

skolen og i forsvaret, og at særskilt straffevern for lesbiske og homofile blei 

innført i 1981 (§§135 a og 349 a). …I 1993 (sic) blei …Landsforeningen for 

lesbisk og homofil frigjøring (LLH) skipa gjennom ei samanslåing av DNF-48 og 
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 Sitert fra: Eriksen, Trond Berg, Andreas Hompland,  Eivind Tjønneland (2003), s. 390) 
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FHO. Året etter (sic) vedtok Stortinget partnerskapslova, som i høg grad også var 

eit resultat av verksemda til LLH."
169

 

Mer knapt og nøkternt kan det neppe sies, utgangspunktet tatt i betraktning! 

Med dette historiske risset og dets innenfra-perspektiv i minnet, skal i det følgende det 

utvalgte tekstmaterialet presenteres og kommenteres.
 170

  

 

Perioden 1950 - 1964  Velferdsstaten vokser frem 

Kontekst 

Etterkrigstiden var sterkt preget av gjenreisning og sosialdemokratiets verdier og ideer om 

velstandsutvikling. Staten spilte en aktiv rolle på mange områder. Perioden var preget av en 

sterk enhetskultur og nasjonal konsensus. Et eksempel er ideen om enhetsskolen.  I 1960 kom 

en læreplan for forsøk med 9-årig skole, med forslag om en differensiering. I 

stortingsdebatten kom det sterke reaksjoner på dette, nettopp ut fra denne ideen. En 

differensiering måtte ikke gjenspeile sosiale skillelinjer i samfunnet.
171

 Den nasjonale 

konsensus ble underbygget og forsterket blant annet av NRK som monopolkringkasting med 

stor autoritet. De første debattprogrammene kom ikke før godt ut i 1960-årene, og da 

fjernsynet ble introdusert rundt 1960 bidro det ytterligere til å definere hva som var godt og 

gyldig. ”Det som ikke ble nevnt og vist på fjernsynet, tilhørte virkelighetens ytterkanter.”
172

 

Ikke lett for avvikere og minoriteter å komme til orde da! For lesbiske og homofile står som 

nevnt perioden i fortielsens og fornektelsens tegn. Sitatene i tekstmaterialet taler sitt klare 

språk som vi skal se. 

Som et grunnlag under temaet toleranse sett i sammenheng med menneskerettigheter 

ligger for det første FN’s  Verdenserklæring om menneskerettighetene av 10. desember 1948,  

der artikkel 26 stadfester at undervisningen ”skal fremme forståelse, toleranse og vennskap 

mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper (…)”. For det annet den 

Europeiske Menneskerettskonvensjon fra 1950 der det i artikkel 14 står  at de rettigheter og 
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 Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg, s. 17  Partnerskapsloven ble vedtatt i 1993, ikke 

1994. 
170

 Se kapittel 1 avsnittet om "hvor og hvordan finne forskningsmateriale".Jeg minner om at oversikt over alt 

gjennomgått primærtekstmateriale for hele epoken finnes som egne vedlegg til oppgaven. Der står også i hvilken 
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friheter som er anerkjent i konvensjonen skal ”sikres uten noen som helst diskriminering på 

grunn av (...) rase, hudfarge, (…) opprinnelse, fødsel eller noe annet forhold.”
173

  

En uskyldig barnebok som utkom i denne perioden, må nevnes: Torbjørn Egners Folk 

og røvere i Kardemomme by fra 1955. Den skulle komme til å prege barns oppvekst i nesten 

20 år, og ble folke-eie i unik grad - og er det til dags dato. "Alle"  norske barn (og voksne) 

stiftet bekjentskap med den, også som grammofonplate, og gjennom radio og teater. Innholdet 

ble raskt hele nasjonens felleseie. Kardemommelovens bud om å ikke plage andre, men være 

grei og snill - og for øvrig kunne gjøre som man vil, ble nærmest en del av vår grunnlov.  I 

boken får de tre røverne som står utenfor samfunnet med sin sære måte å leve på,  sin livsstil 

og tilværelse snudd opp - ned av tante Sofie som kompromissløst setter klare krav til 

livsførselen deres. Røverne blir integrert  i byens samfunn - når de slutter å være det de er, 

nemlig røvere.  Kardemomme by ble på mange måter et sinnbilde på velferdsstaten der alle - 

på visse betingelser - integreres og har sin funksjon i lykkelig samspill og fellesskap.  Tante 

Sofie er en frittalende dame og synger bokstavelig talt ut om alt hun syns er galt i samfunnet. 

Hun tar  vår alles dype impuls til  intoleranse på kornet når hun synger:  

"Hvis bare alle var som jeg - så ville alt bli bra.                                                                   

Men ingen andre er som meg - å langt i langt i fra. Huff!"
174

 

 

I denne perioden gjør jeg det første punktnedslaget (1954) i forbindelse med at man 

tok opp til politisk behandling spørsmålet om å oppheve straffebudet for homoseksuelle 

handlinger og i stedet innføre en begrensning i lesbiske og homofiles muligheter til å møtes 

og til å organisere seg. 

 

Tekster og funn fra perioden som helhet 

Tidsskrifter 

I alt ti artikler i de tre tidsskriftene fra denne perioden har toleranse som sentralt tema.
175

 Så 

godt som alle artiklene tar opp det komplekse og problematiske ved toleranse, og hvor lett det 

er å gå seg vill i toleransens grenseland.  
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Halvparten av artiklene drøfter toleranse i forhold til kristendommen og kirken.  

Autoriteten i Bibel, frelsessannheter og bekjennelse må ikke trekkes i tvil. En av artiklene 

påpeker det sterke kravet til kirken som statskirke om toleranse, i form av  åndelig romslighet. 

Men kirken kan ikke oppgi bevisstheten om å kjenne sannheten - og formidle den. (Ole 

Sæverud (1962)) 

Flere artikler drøfter toleranse i forhold til politikk og samfunn. De er nokså like i sitt 

innhold: Den politiske toleranse har demokrati som kjennetegn  - men frykten er der for at 

toleranse glir over i likegyldighet med oppløsning av absolutte normer, som igjen fører til 

utbredelse av totalitære ideologier. Toleransen er kjempende, ikke likegyldig og tannløs, slik 

også all sann humanisme er det. Den kjemper for overbevisninger, ikke den absolutte sannhet 

- for den kan vi ikke erkjenne.  

Noen av artiklene er tydelig preget av sporene etter annen verdenskrig og den kalde 

krigen, og  toleransens maktesløshet i en  situasjon med krig  eller der ekstreme ideologier 

råder grunnen alene. 

Ingen artikler tar for seg forslaget om avkriminalisering av homoseksualitet. 

Ingen av artiklene berører homofili som tema, eller som noe man eventuelt bør eller 

ikke bør tolerere, heller ikke i perioden for punktnedslaget (1953-1955). Ingen artikler berører 

heller en mulig asymmetri i begrepet toleranse og vår bruk av det. 

 

Politiske partiprogrammer 

Toleranse blir første gang nevnt i 1953 (i Arbeiderpartiets partiprogram), der det gjaldt å 

fremme toleranse og fredelig samvirke mellom nasjoner; og toleranse og vidsyn i 

lærerutdanningen. Senere finner vi det også hos de andre partiene, men aldri tematisert 

nærmere, og aldri i sammenheng med homofili, som for øvrig overhodet ikke blir nevnt i 

partiprogrammene i denne perioden. Toleranse knyttes sammen med fred, åndsfrihet, 

gjensidig respekt, humanitet, ulike livssyn og livsformer uten nærmere spesifisering av disse. 
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Lesbiske og homofiles egne skrifter 

Her finner vi to tekster, en før og en etter punktnedslaget. Begge forholder seg eksplisitt til 

toleranse. 

Hva vi vil utgitt i 1951av Forbundet av 1948 den norske seksjon.
176

   

Det er en liten 8 siders brosjyre, og ble distribuert til avisredaksjoner og myndigheter. Der 

redegjøres for behovet for en felles organisasjon for homofile og bifile, nemlig som en 

konsekvens av samfunnets manglende beskyttelse av minoritetenes rett og dets neglisjering av 

homofiles problemer og manglende bekjempelse av fordommene ”omkring våre forhold”.  

Sitatet viser en bevissthet om intoleransens betydning for eget selvbilde og identitet - og 

betydningen av å kunne hente styrke hos likesinnede: 

"For å kunne bekjempe all den uvitenhet, fordomsfullhet og intoleranse som 

fremdeles preger de flestes oppfatninger, vil vi fremholde sannheten og intet annet 

enn sannheten om våre problemer. (…) vi vet at vi stort sett hverken er bedre eller 

verre enn folk flest, vi er bare annerledes på et enkelt område." (…) 

"For vår menneskelykke er det nødvendig at vi som motvekt mot omverdenens 

intoleranse får fortrolige venner blant våre egne. Det tjener ingen god hensikt når 

samfunnet nå nærmest søker å hindre samkvem mellom de homofile."
177

  

 

Den fremste oppgaven for Forbundet er den sosiale kampen for humanitær likestilling. Et ledd 

i denne er å oppmuntre og støtte vitenskapelig forsking som ikke er bundet av ”samfunnets 

”moralske” vrangforestillinger”. 

"Vi som har tatt på oss det vanskelige verv å lede Forbundets virksomhet, har 

mange gode venner blant de heteroseksuelle, venner som kanskje ville støte oss 

fra seg hvis de fikk kjennskap til vår erotiske innstilling. Vi er tvunget til å arbeide 

anonymt og i det skjulte for ikke å ødelegge vår egen tilværelse (for eksempel ved 

tap av våre stillinger). (…) 

Vi vil håpe på forståelse. Toleranse vil vi ikke tigge om – vi må kunne vente 

toleranse av et samfunn som kaller seg humant og demokratisk."
178

  

Sitatet viser at aksept og respekt var helt urealistisk å ha forventninger om på den tiden - så 

toleranse som det "nest beste" var i alle fall bedre enn intoleranse. 

Dernest omtales noen av de mest utbredte fordommene om hva homoseksualitet er: en 

forbrytelse, last, sykdom, perversitet, naturstridighet, degenerasjonsfenomen, ervervet 

egenskap, ”smittsom” egenskap.  Når samfunnet har påført homofile alle disse ekstremt 
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negative egenskapene, kunne det antagelig være fristende å melde seg ut av hele systemet.  

Men en slik tanke er fjern for utgiverne av brosjyren:  

"Vi anser oss for like samfunns-oppbyggende som andre. Samfunnets interesser er 

også våre, blant annet fordi vi selv er en del av samfunnet. Spredt på forskjellige 

steder og i forskjellige yrker er vi hver eneste dag med på å holde det oppe – det 

samfunn som fordømmer oss. Vi ønsker ikke å rokke ved samfunnets 

grunnpillarer – det vanlige familieliv basert på kjærlighet mellom mann og 

kvinne. Det vil vi fortsatt holde i ære. Vi ønsker imidlertid at dette samfunn også 

vil gi en plass for oss – men ikke i mørket!"
179

  

I Frieles presseklipparkiv  fremgår det at utgivelsen av brosjyren ble enkelt referert i 

flere aviser uten videre kommentarer, for eksempel: "Norske homoseksuelle danner forbund. 

Vil bekjempe uvitenheten og intoleransen".
180

 

 

Vi som føler annerledes. Homoseksualiteten og samfunnet av Finn Grodal.
181

 

  Denne boken er den andre teksten. Den vakte oppsikt da den utkom i 1957, få år etter at 

forslaget om avkriminalisering ble henlagt.  For første gang i Norge forelå et omfattende skrift 

om homoseksualitet og samfunnet, beregnet på allmennheten – både heteroseksuelle og 

homoseksuelle - og ”ikke bare akademikere, men til enhver som eier intellektuell 

nysgjerrighet overfor menneskesinnet”, både legfolk og fagfolk.  Forfatteren er selv homofil, 

”med sin personlige opplevelse av problemet og sine personlige erfaringer og iakttagelser 

innen den homoseksuelle verden – supplert med lesning og meningsutveksling med 

sakkyndige.”
182

  

Grodal hevder, slik mange har gjort både før og etter ham, at homoseksuelle er som de 

er fordi de ikke kan være annerledes – og de har ikke bedt om å bli homofile! Det er 

vanskeligere å si hva homoseksualitet er enn hva det ikke er, annet enn å betegne det som ”en 

avvikende erotisk følemåte”
183

.  

I kapitlet om ”almenhetens holdning til homoseksualiteten” konstateres det i avsnittet 

om kjensgjerningene at: 
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"Den vanlige holdningen til homofili hos den jevne mann innen vår kulturkrets 

kan karakteriseres med to ord: fordømmelse og forakt."  

"I intellektuelle og kunstneriske kretser er det mange som tolererer oss – og en del 

som aksepterer vår egenart uten forbehold og viser full forståelse for våre 

problemer. (…) Men det er nok bare de færreste av oss som opplever å komme på 

talefot med slike fullkommen fordomsfrie heterofile. (…) Vi må innstille oss på at 

vi er gjort til en paria-kaste i samfunnet. En uunngåelig følge av paria-stillingen er 

at det blir en livsnødvendighet for den gjennomsnittlige homofile å holde sin 

avvikelse strengt hemmelig.  (…) Gjennom sin diskriminering tvinger flertallet 

ham til å skjule sitt virkelige jeg bak en ugjennomtrengelig maske. Om han en dag 

kastet masken for godt, ville han dermed risikere å bli frosset ut av sin familie, å 

bli forlatt av sine venner, å miste medborgerlig aktelse, å bli oppsagt fra sin 

stilling; eventuelt også å bli kastet ut av sin bolig. På denne måten er den enkelte 

homofile fullstendig avskåret fra å tale sin og sine følelsesfrenders sak. (…) En 

uinnvidd leser vil saktens spørre hvorfor ikke noen av de helt forståelsesfulle 

heterofile kan ta opp kampen. Svaret er enkelt: ”homofil-hetsen” er så sterk at den 

også setter munnkurv på dem (på noen ganske få unntak nær). De ville selv bli 

mistenkt for å høre til i vår leir, dersom de gikk til det skritt å forsvare oss 

offentlig. Og det tør de ikke risikere." 
184

 

 

Denne teksten er et betydningsfullt førstehånds vitnesbyrd om forholdene, derfor er sitatet så 

fyldig. Det taler sitt tydelige språk om en bastant fordømmelse og intoleranse fra samfunnets 

side, og om homofiles egenopplevelse av dette. Sitatet bidrar også til vår forståelse av hvor 

uforskammet freidig det var å "forvente" samfunnets toleranse (jf. Hva vi vil ).  Det synes ikke 

som den politiske behandlingen av forslaget om avkriminalisering i 1953-1955 har hatt noen 

som helst positiv virkning i opinionen og på folks holdninger til homofili. Sitatet står i  grell 

kontrast til de offentlige dokumentenes omtale av fenomenet homofili og homoseksuelle.  

Pressens omtale av boken er variert, og tilkjennegir en holdning vis à vis homofile 

som spenner fra faktisk å forkaste den "nedlatende toleransen", til å til nød tolerere og avfinne 

seg med dette fenomenet som faktisk finnes i verden. I nedenstående sitater kommer 

asymmetrien tydelig frem, og viser helt ulike måter å forholde seg til boken på.  Nissen ser det 

overlegne nedlatende som toleranse kan innebære, mens Riisøen fremhever toleransen som en 

gunst som aller nådigst kan innvilges. 

Dagbladet, 7.10.57: Kronikk av Ingjald Nissen: ”De som er avvikende”. ”Hans 

bok er et av de verker som uttrykker overgangen fra en epoke til en annen. Man 

hadde jo nå arbeidet seg fram til en slags nedlatende toleranse overfor homofilien. 

Man så på den som en slags ”kummerform”, og man ble selv den store ved å stille 

seg overbærende. Denne holdning er allerede foreldet. Homofilien er et fenomen 
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som virkeligheten stiller oss overfor som en kjensgjerning som vi må ta stilling til 

og finne plass til uten overlegenhetsfakter.”  

Aktuell, 14.9.57: Overskrift: ”Brennbart om tabu” ”En modig bok er ”Vi som føler 

annerledes”. Det er dessuten en klok og sympatisk bok, holdt i en nøktern, saklig 

tone.”  

Bladet bringer så et intervju med forfatteren, som må være anonym, og bilde av en 

mann med ryggen til som holder boken. 

Morgenposten, 7.10.57: Kronikk av lege John Haug: ”Homoseksualitet og 

fordommer” ...”En slik tilværelse som Grodal beskriver, ønsker vi færrest mulig 

skal dele, og legalisert og åpenlys homoseksualitet kan virke provoserende på 

unge mennesker med usikker kjønnsidentifisering.” 

Morgenavisen (Bergen), 27.9.57: Innlegg av Sverre Riisøen: ”De homoseksuelle. 

En utfordring til debatt” Om Finn Grodals bok. ”Vi må være forberedt på 

dyptgripende meningsforskjeller. Ett er å tolerere, et annet er å lovfeste hva vi 

tolererer. Det er i spenningen mellom det tillatte og det godtatte at problemet 

spisser seg til..... Det er noe som heter norm, og som neppe tillater reform med 

motsatt fortegn.”  

 

Første punktnedslag:   1954 - Forslag om avkriminalisering av 
homoseksuelle handlinger 

De offentlige dokumentene som her omhandles er alle direkte relatert til den politiske 

behandlingen av forslaget om å avkriminalisere homoseksuelle handlinger.  

I disse dokumentene tematiseres aldri toleranse, og når begrepet brukes i forhold til 

homofile, bare i betydningen "tåle", "avfinne seg med" – altså den førmoderne betydning av 

begrepet. Denne bruken står i kontrast til homofiles bruk av begrepet for sin egen del, slik vi 

finner den for eksempel i Hva vi vil. Der knyttes toleranse opp mot humanisme og demokrati - 

altså den moderne betydningen fra slutten av 1700-tallet. 

 

Odelstingsproposisjon nr. 41 fra 1954
185

  

Proposisjonen inneholder redegjørelse fra justisdepartementet og innstilling fra 

Straffelovrådet om å lempe på den straffelovens §213
186

 og om opprettelse av en ny §379 om 

sammenkomster uten utførlig kontroll, for å hindre personer under 21 år adgang (til disse 

sammenkomstene). En slik ny paragraf ville i praksis bety et ytrings- og organisasjonsforbud 

for lesbiske og homofile. 
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Hovedsynspunktene i innstillingen fra Straffelovrådet er at straffebestemmelsen for 

homoseksuelle handlinger (§213 første ledd) bør oppheves – man bør ”ikke straffe noen for 

handlinger som er en egenskap og ikke kan legges ham til last.”
187

  Straffbarheten har ingen 

betydning for  utbredelse, men det har derimot ”det infamerende ved handlingen som henger 

sammen med dens perverse natur” .
188

  Selv om handlingene avkriminaliseres for voksne 

personer, er det etter departementets mening ”grunn til å fastholde at de perverterte utslag av 

seksualdriften man her står overfor, bør motarbeides også ved lovgivningens hjelp..”.
189

 Det 

beklages at man egentlig vet lite om homoseksualitetens natur og årsaker, også om  en 

eventuell effekt av homoseksuell påvirkning, men denne har man ikke rett til å overse. 

Straffelovrådet foreslo derfor en ny § 379 om sammenkomster uten utførlig kontroll for å 

hindre personer under 21 år adgang. Den skulle likeledes hindre kunngjøring av møter utenfor 

de innviddes krets.
190

  Det er i denne forbindelse departementet bringer inn spørsmålet om hva 

som skal tolereres:  

"..departementet er tilbøyelig til å se det slik at lovgiveren iallfall på det 

nåværende tidspunkt overhodet ikke bør befatte seg særskilt med 

sammenslutninger av homoseksuelle og den virksomhet de i tilfelle måtte drive. 

Rent prinsipielt kan det sies at det her dreier seg om foreteelser av en slik art at de 

enn ikke på denne indirekte måte bør gis et særlig legalt stempel, men at 

spørsmålet om i hvilken utstrekning denne slags virksomhet skal tolereres, her 

som ellers bør bero på om den antar slike ytringsformer at den overskrider de 

grenser lovgivningen i sin alminnelighet setter for individets handlingsfrihet."
191

  

Her ser vi både en eksplisitt og en implisitt form for toleranse. Den eksplisitte formen har 

betydningen å tåle / tolerere en virksomhet man avskyr og helst vil forby, uten på noen måte å 

gi den et "legalt stempel". Et forbud mot sammenkomster  slik straffelovrådet foreslo, ville i  

praksis bety et ytrings- og organisasjonsforbud. Snilt tolket kan man se det som at hensynet til 

ytringsfriheten vant - og dermed en implisitt toleranse - som jo er nært knyttet nettopp til 

ytringsfriheten. Men ved finlesing ser vi at teksten egentlig uttrykker en motstand mot å gi 

homoseksuelles sammenkomster et indirekte legalt stempel - selv gjennom en lov som i 

praksis ville gjøre det umulig for homoseksuelle å arrangere slike sammenkomster. 
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Grodal omtaler i sin bok disse nye lovutkastene, og konstaterer at offentliggjørelsen av 

dem medførte et par skarpt kritiske meningsytringer i Oslo-aviser uten noen videre debatt, og 

uten noe standpunkt fra avisene selv.
192

 

Aftenposten, 16.11.53 skrev under overskriften ”Toleranse mot de 

homoseksuelle”: ”Toleranse overfor homoseksuelles samvær med likesinnede må 

være en selvsagt ting. Når mennesker i en vanskelig situasjon søker en rimelig 

utvei, bør dette også anerkjennes, fremholder magister Ingjald Nissen i en kronikk 

side 3 i dag.”...”Lovens og samfunnets holdning overfor disse ”fagforeninger” for 

homoseksuelle er fremdeles slik at en organisasjon i høy grad er påkrevd, påpeker 

magister Nissen, som hevder at det egentlig farlige moment ved den aktive 

homoseksualitet ligger i at den ekte homoseksuelle – hvis han vil virkeliggjøre det 

som for ham er idealforholdet – har en tendens til å søke den  n o r m a l e  

yngling.” 

 

Landets biskoper derimot, reagerte sterkt på odelstingsproposisjonen med 

Straffelovrådets innstilling om avkriminalisering. I 1954 uttaler de seg samlet om 

homoseksualitet for første gang, etter behandling av saken på bispemøtet.  Jeg siterer fra:  

 

Bispemøtet 1954 Sak nr. 24. Opphevelse av Straffelovens §§213 og 379: 

…”Og vi er videre klar over at det i sin alminnelighet kan være forskjellig syn på 

nødvendigheten eller nytten av å ha straffebestemmelser i forhold av denne art, 

særlig når bestemmelsene sjelden vil komme til anvendelse. (...) En ting er den 

almensannhet at loven selvsagt ikke billiger alt den ikke setter straff for, men noe 

annet er at det å avskaffe bestående straffebestemmelser uunngåelig vil signalisere 

og fremme et nytt moral- og rettssyn på de områder det her gjelder. 

Hva de enkelte paragrafer angår, vil en bemerke: Ad §213. Biskopene er 

merksamme på at loven i den endrede §213 vil verne ungdom under en viss alder 

mot homoseksuell omgang, men finner allikevel å måtte advare mot at forslaget 

blir vedtatt. (…) På tross av de straffebestemmelser som den nye §213 inneholder, 

kan en ikke komme bort fra at lovforslaget i realiteten vil virke som en 

legalisering av et perverst og nedbrytende forhold som er i strid både med 

samfunnets interesser og med kristent moralsyn. (…) Homoseksuelle handlinger 

bør få gjelde som de perverse og forkastelige ting de er, og skulle de i prinsippet 

være straffefri, da er det ikke mulig å nekte at et nytt moral- og rettssyn er på 

ferde. (…) En må være merksam på at vi her står overfor en samfunnsfare av 

verdensdimensjoner. Det er en kjent sak at  homoseksualitet har fått et uhyggelig 

omfang i mange land. Omfattende organisasjoner med egne presseorganer 

arbeider for en størst mulig frihet på dette området. (…) Etter alt det som 

foreligger, finner Den norske kirkes biskoper at en her står overfor et så alvorlig 

samfunnsproblem at det ikke under noen omstendighet bør bli tale om å løsne på 

de krav som den nåværende lov stiller. Den nåværende §213 må bli stående, men 
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gjøres gjeldende for begge kjønn og med innføring av skjerpet straff for forgåelse 

mot ungdom under 21 år.” 
193

 (min kursivering) 

Uttalelsen inneholder intet om toleranse, men inneholder i vår sammenheng interessante 

meninger om forholdet moral – jus, om hvilke konsekvenser endringer i lovverket kan ha for 

folks "moral- og rettssyn".  Indirekte har dette forholdet betydning for oppfatningen av og 

innholdet i toleranse som dyd. Bispemøtet erkjenner her lovens innflytelse på 

moraloppfatningen i samfunnet, og at kirken ikke er den eneste normbevarende autoritet. 

Biskopene deler antagelig Antoine Garapons bekymring for hva som skjer i samfunnet når 

loven og rettsvesenet overtar religionens og de religiøse institusjonenes funksjon. Hvilke 

konflikter kan oppstå hvis enhver får rett til å leve som de vil?
194

 

 I uttalelsen finnes ingen teologiske overveielser og begrunnelser eller henvisning til 

bibel-tekster, slik man finner i bispemøte-uttalelser  om homofili 20 og 30 år senere. 

Uttalelsen uttrykker usedvanlig klart og entydig  statskirkens mening om forholdene. 

Statskirken er en instans som hadde stor innflytelse på myndigheter og samfunn for øvrig. I 

parentes bemerket er det derfor grunn å undre seg over at denne uttalelsen ikke er referert 

eller sitert hverken i Norsk Idéhistorie 1950 – 2000 eller i Norsk tro og tanke 1940 – 2000, 

men derimot bispemøtets uttalelser om homofili både fra 1977 og 1995. Begge verkene 

tematiserer imidlertid kirkens forhold til homofili.
195

 

Til slutt foreligger så justiskomiteens tilråding i:  

Innst. O. III (1955).
196

 

Innstillingen drøfter det som er fremkommet fra departementet, Straffelovrådet og gjennom 

ordskiftet. Komiteen konkluderer slik: 

"Både Straffelovrådet og departementet mener at bl.a. de opplysninger som 

foreligger om rettspraksis gjennom lang tid, taler for at paragrafen bør gå ut av 

loven. Men både de henvendelser til justiskomiteen som er nevnt foran [det vises 

spesielt til henvendelsen fra Bispemøtet 1954 (min anm.)] og ordskiftet omkring 

paragrafen for øvrig har vist at det er delte meninger om paragrafen bør oppheves. 

Ordskiftet har også vist at det kan være fare for at opphevelse av paragrafen kan 

bli mistydet. Komiteen finner derfor at det på det nåværende tidspunkt ikke er 

grunn til å røre ved lovbestemmelsen.  
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Komiteen tar etter dette ikke opp proposisjonen når det gjelder disse 

paragrafer."
197

 

Hverken Straffelovrådet med både juridisk og psykiatrisk tung kompetanse, eller 

departementet  klarte altså å nå frem med sine syn. Biskopene vant. Om toleranse var det aldri 

tale. 

Sammenfattende kommentarer  

I denne perioden er på en måte posisjonene rendyrket når det gjelder velferdsstatens forhold 

til lesbiske og homofile. "Forsnakkelsene" synes få. Samfunnets toleranse er den snevrest 

mulige, og bruken av 'toleranse' i de offentlige dokumentene synes å samsvare med den 

negative holdningen som fremkommer i tekstene for øvrig. Jeg finner ingen uttrykk for en 

proklamatorisk toleranse som slår seg selv på munnen.  Intoleransen er villet og overlagt fra 

samfunnets side. Myndighetene reagerer ikke på homofiles påpeking av den udemokratiske 

intoleransen - og homofiles forventning om og forståelse av toleranse i den begrepshistorisk 

moderne betydningen.  

Ser vi ikke her et eksempel på en semantisk kamp i Kosellecks mening? Han mener jo 

at begrepets flertydighet åpner for et betydningsrom som kan fortolkes og gjøres til en 

"semantisk slagmark". "Begrepet rykker inn i saksforholdet ved å gi mening til det". 
198

   Den 

semantiske kampen representerer en sosialpolitisk realitet. I kapittel 4 utdypes dette forholdet. 

Toleransebegrepet definerer ingen gruppe i og for seg, men definerer relasjonene og 

klassifikasjonene, som i denne perioden har en klar asymmetri mellom oss og dem. Om 

bruken av toleranse i denne perioden ikke konstituerer en kollektiv identitet  med benevnelsen 

"homoseksuelle" (den fantes fra tidligere), må man i alle fall kunne si at den forsterkes og 

konsolideres gjennom denne asymmetrien. 

John Horton utdyper prosessen som intoleransens objekt (i ovenstående tekst: 

homoseksuelle) ofte gjennomgår
199

:  Vanligvis er det  å være toleransens objekt en 

kjærkommen forbedring fra det å være objekt for intoleranse, men det er typisk at folk ikke vil 

være objekter hverken for det ene eller det andre. Bare når noen selv går med på at deres 

handlinger på et eller annet vis er forkastelige, kan de tenkes å godta toleransen, hevder 

Horton. Ellers ville de ikke ønske å være beheftet med det negative omdømmet som synes 

uunngåelig knyttet til toleranse.  Man  ser derfor ofte dette mønsteret: Det som starter som et 

krav om toleranse der noen møter intoleranse, utvikler seg til et krav om mer enn bare 
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toleranse når intoleranse ikke lenger er en trussel. Kravet om mer enn bare toleranse er kravet 

om at hva man er eller gjør, ikke lenger skal være gjenstand for den negative vurderingen som 

er en vesentlig ingrediens i toleranse, mener Horton.   

Hortons tolkning av toleranse som dyd gjelder handlinger man med rette tar avstand 

fra - innenfor en definert (sosial)moralsk kontekst. Nøyer noen seg med toleranse, skriver han, 

er de beheftet med noe forkastelig som også de selv erkjenner er forkastelig, og de "fortjener" 

ikke noe mer. Hvem som fortjener hva, bør selvfølgelig alltid være gjenstand for diskusjon. 

Horton forholder seg ikke til i hvilken grad folks fordommer preger synet på hva som er 

legitimt og ikke. Stigmatiserte grupper, i likhet med de fleste andre, internaliserer den 

herskende majoritetens normer , og utvikler en negativ selvoppfatning i tråd med dem . I 

lesbiske og homofiles egne skrifter fra hele epoken  ser vi hvordan dette har preget deres liv 

faktisk helt opp til  denne dag, med skamfølelse over egen seksualitet og følelsesliv
200

. I deres 

skrifter fra denne perioden står særlig kampen mot fordommene sentralt - eller rettere: kampen 

for muligheten til å bekjempe fordommer og uvitenhet, kampen for anerkjennelsen av retten 

til  være innenfor uten å måtte skjule hvem de er. 

 

 

Perioden 1965 – 1980 (1981) De store oppgjørene og opprørene 

Kontekst 

Dette er en periode med store politiske og ideologiske brytninger. Den preges av 

ungdomsopprør, studentopprør, så mange slags opprør. Det er de store demonstrasjonstogs 

periode, mot Vietnamkrig, mot atomvåpen, mot EF (EEC), for kvinnekamp, likestilling og 

selvbestemt abort. Radikale og anti-kapitalistiske strømninger i 1970-årene rusker opp i det 

selvtilfredse sosialdemokratiet. I randsonen finner det sted en begynnende og stadig økende 

innvandring fra fjerne land, særlig fra Pakistan.   

Helse og velferd ble nært sammenknyttet i 1970-årene. I Norsk Idehistorie hevdes det 

at "Helsevesenet var det primære uttrykk for statens omsorg" i "velferdsstaten"
201

.  Den 

tradisjonelle moralske retorikken som hadde hersket i rettssalene når det gjaldt kriminelle, ble 

fortrengt av en terapeutisk retorikk - de som kom på kant med loven og samfunnet, var hjelpe- 
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og behandlingstrengende.
202

 Realiteter og idealer stemte ikke alltid overens. "Myten om 

velferdsstaten" er en typisk boktittel i mengden av kritisk litteratur utgitt i denne perioden.
203

  

Situasjonen og forholdene for lesbiske og homofile bedret seg formelt innen politikk, 

jus, psykiatri og teologi i denne perioden – ikke minst gjennom et stedig, kontinuerlig og 

tålmodig arbeid fra homo-organisasjonens side. I takt med de andre opprør og oppgjør som 

fant sted i denne perioden, bredte det seg en radikalt endret egenoppfatning blant lesbiske og 

homofile. Som Friele uttrykker det: 

 "Homser og lesber var kollektivt undertrykt, ikke individuelt forstyrret! Denne 

erkjennelsen omgjorde fortidens  underdanige og kuede til verbale rebeller i kamp 

for en fremtid uten skyld, skam og frykt."
204

  

Lesbiske ble mer synlige i og med at mange var aktive feminister og kvinnesaksforkjempere. 

Det å leve lesbisk ble fremholdt som et livgivende alternativ til enslighet og ekteskap. 

Men til godt ut i 1960-tallet var situasjonen for lesbiske og homofile fortsatt preget av 

taushet, frykt og redsel for avsløring. Fra siste del av 1960-årene begynte en lang, hard og 

målrettet kamp særlig mot §213 og mot psykiatrien og dens forklaringer på og ”behandling” 

av det homoseksuelle ”problem”. Kriminaliseringen av homoseksualitet var opphevet i de 

aller fleste europeiske land. Men samfunnsklimaet generelt var ikke videre gunstig for 

lesbiskes og homofiles livsutfoldelse og livskvalitet. 

I 1967 ble den mest omfattende holdningsundersøkelsen i Norge gjennomført av 

Norsk Gallup.  Arnold Havelin, som ledet undersøkelsen, oppsummerer i sin tolkning av 

undersøkelsens resultater allmennhetens holdninger til homoseksualitet slik: 

"Man er stor sett villig til å akseptere den homofile som medborger og synes ikke 

at homoseksuelle forhold mellom voksne bør være straffbare, under forutsetning 

av at den homofile i sitt privatliv opptrer som om vedkommende ikke er homofil 

og ikke omtaler sin legning eller har noe seksualliv."
 205

 

Litt av en "aksept"!  Oppsummeringen kan fungere som et nøkkeluttrykk for folks holdninger 

både før og etter dette tidspunktet.  Innholdet er utrolig sentralt for problemstillingene i denne 

oppgaven. Innholdet og dets konsekvenser for lesbiske og homofiles forhold reflekteres i alle 

de refererte tekstene fra deres hånd.  .  

En begivenhet i USA fikk stor symbolsk betydning for homofile verden over: det 

såkalte ”Stonewall-opprøret” i New York 27. juni 1969, der homofile for første gang i 

                                                 
202

 Man kan godt si at en parallell utvikling skjedde i forhold til lesbiske og homofile. 
203

 Eriksen, Trond Berg, Andreas Hompland, Eivind Tjønneland (203), s. 372. 
204

 sitert fra Ibid., s.390. 
205

 Referert i "NOVA-undersøkelsen", 1999, ss. 32-33 



 83  

historien ytet fysisk motstand mot politiet ved en av dets utallige razziaer mot homobaren  

Stonewall Inn på Christopher Street. Motstanden lyktes. 27. juni feires årlig av lesbiske og 

homofile over hele verden. Hendelsen skapte en ny bevissthet om den kollektive 

undertrykkelsen av lesbiske og homofile generelt, noe som igjen fikk betydning for 

utviklingen av en kollektiv identitet - med et stoltere innhold enn tidligere. 

Etter utrettelig og intens lobbyvirksomhet og gode medspillere på Stortinget, 

ustoppelig korrespondanse med departementet, utgivelse den lille debattboken §213 – Onde 

eller nødvendighet (som omtales nærmere i tekstmaterialet), ble §213 opphevet i april 1972. 

Denne gangen støttet biskopene avkriminaliseringen.
206

 

Kampen mot psykiatrien  ble kronet med en formell seier da Norsk Psykiatrisk 

Forening i 1977 vedtok at ”[Det er] urimelig å anvende begrepet homofili/homoseksualitet 

som en psykiatrisk diagnose” og anbefalte å ikke lenger benytte dette som en diagnose.
207

 

Kirken ble i 1970-årene mer aktiv med uttalelser om homofili. I 1973 ble det såkalte 

Hygen-utvalget nedsatt, som leverte sin innstilling i 1977 ”Om homofili”. Bispemøtet 1977 

avga en uttalelse med en spaltet konklusjon: ”Kirken kan verken ”fastholde den tradisjonelle, 

entydige fordømmelse eller gi homofile forhold kirkelig godkjennelse og velsignelse” . 

Kirken løste tilsynelatende et dilemma ved å ikke fordømme homofil ”legning”, men avvise 

homofil ”praksis”. Dette ble stående som den dominerende fortolkningen, inntil den ble forlatt 

på 1990-tallet.
208

 

Ettersom diskriminering og (ofte voldelig) trakassering fortsatt var utbredt, krevde 

DNF-48 i 1974 at homofile og lesbiske måtte bli inkludert i Straffelovens 

antidiskrimineringsparagrafer 135a og 349a, ut fra et følt behov for et særlig strafferettslig 

vern. Justiskomitéen mente at virkeområdet for disse paragrafene burde ”begrenses til utsatte 

minoritetsgrupper med særlig behov for vern. Etter flertallets mening representerer de 

homofile en slik gruppe.”
209

 Etter forslag fra regjeringen i 1981 ble så homofile vedtatt 

inkludert, men ikke uten motstand. Hensynet til ytringsfriheten og til den kristne 

forkynnelsens frihet lå til grunn for blant annet Kristelig folkepartis motstand mot forslaget.
210
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Tekster og funn fra perioden som helhet 

Tidsskrifter 

I de fem tidsskriftene fra perioden finnes bare én artikkel (fra 1965) om toleranse
211

, eller 

snarere om intoleransen og dens oppkomst som psykologisk fenomen - sett fra en undertrykt 

minoritets (homofiles) side. Tidsskriftet opplyser spesielt at artikkelen er skrevet under 

psevdonym - Finn Grodal (som skrev Vi som føler annerledes). 

Det er bemerkelsesverdig at det i denne turbulente politiske perioden ikke er skrevet 

flere artikler om toleranse! Boken med Herbert Marcuses  artikkel "Repressiv toleranse" kom 

på norsk i 1965.
212

  Uttrykket "repressiv toleranse" ble brukt i den politiske debatt i årene som 

fulgte, men jeg har ikke funnet tidsskriftartikler eller annen norsk faglitteratur om toleranse 

med utgangspunkt i den boken. Kan det være at hans idé om den undertrykkende toleransen i 

de kapitalistiske samfunn bidrog til at den tolererende majoritet rett og slett la begrepet bort 

for en periode? Det er ikke godt å vite. Lesbiske og homofile opplevde i alle fall 

velferdsstatens toleranse som undertrykkende. I denne perioden kommer de kraftigste 

angrepene på toleranse fra dem. 

 

Politiske partiprogrammer 

I 1969  finnes det første treffet overhodet på "homofili", under avsnittet "Kriminalomsorg" i 

Venstres valgprogram: Venstre vil: "… oppheve avgjerdene i straffelova om mannleg 

homofili." Fra siste halvdel av 1970-årene følger et par partier etter, og støtter i alle fall 

verbalt homofiles kamp mot diskriminering og undertrykking. Ingen partier knytter toleranse 

sammen med homofili. Programmene omtaler toleranse helt generelt, og knytter den til 

åndsfrihet, demokrati, forståelse og vennskap mellom nasjoner, rasegrupper og religioner, 

gjensidig respekt for ulike livssyn.  

Hverken SV's eller RV's programmer har treff på 'toleranse' i denne perioden.  

RV/AKP (m-l) omtaler for øvrig aldri toleranse overhodet, heller ikke som et repressivt 

fenomen. 
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Skoledokumenter 

I etterkrigstiden ble skolens formålsparagraf vurdert som stadig viktigere, og derfor også 

stadig fyldigere utformet.
213

  Det er først med den nye Lov om grunnskolen av 1969 at 

toleranse kommer inn i skolens formålsparagraf, dermed blir den og skoleplanene særlig 

relevante i vår sammenheng. I hvilken grad var toleranse et tema i  den politiske drøftingen av 

lovforslaget? Det var først da kirke- og undervisningskomitéen fikk departementets forslag til 

behandling, at toleranse ble bragt på banen.  

Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om Lov om grunnskolen (Innst. O. XIV 

1968-69) 

Komiteen redegjør i innstillingen for hvilken funksjon en formålsparagraf skal ha, og hva den 

bør inneholde. Den skal uttrykke skolens hovedoppgaver og prinsippene for oppdragelse og 

opplæring i skolen. Komiteens vurderinger legger tunge føringer for skolens videre arbeid. 

Det kan derfor være vel verd å merke seg hva den mener. Komiteen påpeker trekk ved 

samfunnsutviklingen der toleranse blir stadig viktigere: 

”I den senere tid har utviklingen gått i retning av større samkvem over 

landegrensene, og større kontakt mellom de forskjellige folkegrupper. Skal denne 

utvikling kunne fortsette og danne grobunn for et utvidet mellomfolkelig 

samarbeid, er det av betydning at elevene informeres om og læres opp til 

forståelse for andre folkegruppers seder og skikker, religiøse oppfatninger og 

livssyn. En slik opplæring vil stimulere evnen til å vise toleranse og gi elevene et 

globalt perspektiv.”(…) 

”Komitéen vil understreke betydningen av at formålsparagrafen i prinsippet 

omfatter alle som har rett og plikt til å gå på skolen. (…) Komitéen vil forslå at 

det i lovteksten tas inn en tilføyelse om at grunnskolen skal ha til oppgave å 

fremme åndsfrihet og toleranse. Det er viktige prinsipper som lovens øvrige 

bestemmelser bygger på, og komitéen ser det da som naturlig at dette går klart 

frem av formålsparagrafen.” (…) 

”For å få klarere frem de intensjoner som er nevnt ovenfor, er komitéen etter 

grundige drøftinger kommet til at formålsparagrafen bør gis følgende ordlyd: 

”Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje 

elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og 

kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap, så dei kan bli gagnlege og 

sjølstendige menneske i heim og samfunn. Skolen skal fremje åndsfridom og 

toleranse, og leggje vinn å ¨skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og 

elevar og mellom skole og heim.”” 
214

 

Hans Jørgen Dokka skriver i sin bok Vår nye skole at debatten i Odelstinget særlig dreide seg 

om hvordan man skulle forstå de to leddene "kristen og moralsk oppseding" og "åndsfridom 

                                                 
213

 Dokka, Hans Jørgen (1972), s. 73 
214

 Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om Lov om grunnskolen (Innst. O. XIV 1968-69), s. 9 



 86  

og toleranse" i sammenheng med hverandre. Var det en direkte motstrid her, eller kunne de 

forenes?
215

 Komiteen har ikke utdypet eller presisert hva den legger i "åndsfridom og 

toleranse" (som er det nye leddet i loven). Formålsparagrafen ble vedtatt som forslaget, mot 1 

stemme: Representanten Gustavsen (SV) som ville ha en bekjennelsesfri skole, fremmet eget 

forslag som kun fikk hans egen stemme. 

 

Stortingsforhandlingene i april 1969
216

  

Her ble det også reflektert over toleransens utfordringer. Representanten Fjeldvær (A) sa blant 

annet: 

 ”Gjennom samarbeid utvikles også sansen for toleranse og solidaritet. 

Toleransens kunst er vanskelig, og den vil ikke bli lettere i åra framover. Vi 

kommer til å få mennesker med annen bakgrunn nærmere inn på livet. Folk av 

annen rase vil komme til å ta opphold her, og folk fra andre land med andre 

religiøse oppfatninger og med andre skikker vil bli et vanlig innslag også i vårt 

samfunn. Det kan komme til å røyne på toleransen og åndsfriheten langt hardere 

enn tilfelle er i dag. Retten til å være annerledes skal trygges også gjennom den 

holdning som skapes i skolen.” 
217

 

Representanten Korvald (Kr.F) mente at 

 ”Å fremme åndsfrihet og toleranse er ikke det samme som ikke å gi barna 

verdinormer som de kan bygge sin livsoppfatning og sin livsform på.”
218

 

Her ser vi antydningsvis en forståelse av toleranse som også de to påfølgende mønsterplanene 

for grunnskolen (M 74 fra 1974 og M 87 fra 1987) uttrykker; nemlig at toleranse ikke er 

ensbetydende med nøytralitet og verdifrihet eller likegyldighet.  

 

Mønsterplan for grunnskolen 1974  

Denne planen målbærer imidlertid også en oppfatning av toleranse som et ideal som kan 

komme i konflikt "med de verdier skolen ellers er bundet av." - uten å forklare hvorfor eller 

hvilke verdier som kunne tenkes å komme i konflikt med dette idealet: 

"…Således må verdier som åndsfrihet og toleranse prege skolens holdning til og 

behandling av elevene, og de må gjelde ved skolens valg av lærestoff, 

arbeidsmåter og virkemidler. I særlig grad må de være forpliktende idealer ved 
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behandlingen av religiøse, etiske, sosiale og politiske spørsmål, og ellers på alle 

områder der ulike oppfatninger kommer til orde. 

En tolerant og vidsynt skole må være mest mulig saklig i sin framstilling av alle 

emner. Den må ikke underslå meningsulikhet om de spørsmål den behandler, men 

tvert i mot anstrenge seg for at elevene skal kunne få møte ulike syn og meninger 

(…). Når skolen skal fremme åndsfrihet og toleranse, må elevene møte dette 

[lærestoffet] i den frihet de selv innrømmes, i den tillit de selv nyter, og i den vilje 

skolen legger for dagen til å forstå dem og respektere dem. 

(…) Skolesamfunnet må organiseres slik at elevene lærer å respektere og 

samarbeide med medelever som er annerledes, og som tenker og føler annerledes 

enn de selv. Men skolen må også forsøke å få elevene til å forstå at 

toleranseidealet ikke alltid kan hevdes ubetinget. Det kan skje at dette ideal 

kommer i konflikt med andre verdier. Konkrete eksempler kan hjelpe elevene til å 

forstå hvordan slike konflikter kan oppstå, og hvordan en mulig løsning kan 

finnes. Skolen må legge vinn på å vise elevene at et toleranseideal ikke skal være 

en hindring for å danne seg en personlig overbevisning og hevde den uavkortet.  

Det er tenkelig at grunnskolen vil kunne oppleve en konflikt mellom 

toleranseidealet og de verdier den ellers er bundet av. I slike tilfeller må skolen 

forsøke å finne en løsning som flest mulige hjem kan godta."
219

  

 

Det er vanskelig å fri seg fra en mistanke om at her bringes begrepet toleranseideal inn som 

en slags strategisk sikkerhetsventil: når toleranse blir en (for) krevende øvelse, kan den oppgis 

med henvisning til at den jo bare er et ideal vi kan strekke oss etter, men aldri nå. 

Homofili eller beslektede ord står ikke oppført i planens emneregister. 

    

Andre offentlige dokumenter,  primært om menneskerettigheter, 

diskriminering og lignende. 

I denne perioden kommer flere
220

  offentlige utredninger og tilhørende 

odelstingsproposisjoner  og stortingsforhandlinger med tema menneskerettigheter, 

diskriminering i forbindelse med ratifikasjon av  FN- konvensjon om avskaffelse av alle 

former for rasediskriminering, m.m..  Her står det minimalt om toleranse, intet om homofili. 

 

 

 

Stortingsforhandlingene i 1970 vedrørende ovennevnte ratifikasjon 
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I disse forhandlingene hadde to representanter ordet i debatten. Den ene, Olav Totland (A) 

nevnte toleranse. Jeg siterer utsagnet fordi det sier mye om hvordan situasjonen var i Norge 

før innvandringen fra fjerne kulturer begynte, og uttrykker også en klar oppfatning om 

toleranse som en krevende utfordring som vi ikke har måttet ta inn over oss ennå. Toleransen 

har en funksjon i et mangfoldig samfunn. Det er ingen sak å anse seg for å være tolerant når 

det som skal tolereres ikke befinner seg i ens nærhet: 

" (…)Det er for øvrig den forestående ratifikasjon som fremskynder endringene [i 

straffeloven(min anm.)] mer enn den dagsaktuelle situasjon her hjemme hos oss. 

Dette siste kommer ikke av at nordmenn av naturen er så meget tålsommere og så 

meget mer tolerante like overfor annerledes  tenkende og annerledes ættede. Det 

skyldes meget mer at vårt folk er så overveiende ensartet i religiøs, rasemessig, 

nasjonal og etnisk henseende at problematikken ennå ikke i særlig grad har 

kommet oss inn på livet. "
221

 

 

Lesbiske og homofiles egne skrifter 

§213: Onde eller nødvendighet? utgitt av Det Norske Forbundet av 1948. 

Heftet ble utgitt i 1970, og er en artikkelsamling skrevet av fremtredende jurister, medisinere, 

forskere, forfattere og teologer. Alle artiklene argumenterer fra sine ulike synsvinkler for 

opphevelse av straffebestemmelsen om homoseksuelle handlinger. Friele hevder i forordet at 

straffebestemmelsen oppmuntrer samfunnet til intoleranse. Her skal refereres fra de av 

artiklene som omtaler samfunnets (in)toleranse relatert til homofili, én artikkel har 

intoleransen som tema. De fleste hadde gjerne sett at homofili kunne forebygges og 

behandles. Forholdet og sammenhengen mellom moral og jus tas opp av flere. De konstaterer 

at trusselen om straff i dette tilfelle gjør mer skade enn gavn. Teologenes syn kan 

sammenfattes med det res. kap. Sigurd Osbergs gir uttrykk for i sin artikkel "Hjelper det å 

straffe?": 

 ”Selv om vi ikke ønsker homofili, må vi komme bort fra den ukjærlige, 

fordømmende holdning av mennesker som er kommet i denne situasjon. Her 

gjelder det fremfor alt å skille sak og person.” 
222

 

Arnold Havelin presenterer i artikkelen "Almenhetens holdninger til homoseksuelle og 

homoseksualitet" noe av materialet fra den tidligere nevnte
223

 store undersøkelsen han 

gjennomførte i 1967:  
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”Svarfordelingen … indikerer at homoseksualitet som ytringsform ikke blir 

omfattet med særlig toleranse eller forståelse.”  

”Offentlig fremstilles Norge og nordmenn som forsvarere av individets frihet, 

toleranse, likestilling og ikke-diskriminering. Rasediskriminering f. eks. 

fordømmes offisielt. ”Man skal vise toleranse”.”
 
.
224

 

Havelins konklusjon er entydig: 

”Tar vi vårt svarmateriale alvorlig – (…) gir det et heller dystert bilde av den 

homofiles livssituasjon. Gir den homofile seg åpent tilkjenne, løper han en 

betydelig sjanse for å tape medborgerlig aktelse i dagens Norge.”
225

  

Havelins kommentarer til sin undersøkelse åpenbarer den samme kjensgjerning som 

stortingsrepresentanten Fjeldvær så klart så: toleranse er greitt når de tolererte ikke synes. 

Toleranse (med utgangspunkt i intoleranse) tematiseres spesielt, og på en spesiell 

måte, av Finn Carling i "Medmenneskelig toleranse":   

"(…) enkelte muligens nettopp på grunn av presset fra et intolerant samfunn ville 

kunne oppfatte seg som evig homofile på bakgrunn av en viss homoseksuell 

erfaring. Det er i hvert fall åpenbart at denne intoleransen understøtter mange 

homofiles oppfatning av homoseksualitet som en medfødt tilstand som man 

hverken kan forandre eller påvirke, fordi de da kan unngå å bli betraktet – og 

betrakte seg selv – som moralsk ansvarlige. ” 
226

 

”Dessuten ble jeg mer og mer klar over at når man forsøker å forebygge 

homoseksualitet – ved å vise medmenneskelig toleranse, slik at den homofile ikke 

blir utsatt for unødig moralsk belastning og dermed tvunget til å forsvare sin 

tilstand som en uforanderlig livsform, og ved om mulig å unngå de generelle og 

spesielle forhold som her er blitt nevnt som sannsynlige årsaker til 

homoseksualitet – vil man samtidig også bidra til forebyggelsen av den 

kjærlighetsløshet og de sjelelige konfliktene som nær sagt de fleste av oss i større 

eller mindre utstrekning lider under, og som kanskje er blant de vesentligste 

årsakene til de katastrofer som vår tilværelse trues av.”
 227

  

Carlings kobling mellom medfødt tilstand og fritak fra moralsk ansvar er bemerkelsesverdig. 

Mener han at det i og for seg er umoralsk å leve homofilt? Mener han at homofile som ser sin 

tilstand som medfødt, anser seg selv som moralsk uansvarlige, eller fritatt for moralsk ansvar? 

Han er uansett inne på noe vesentlig når han påpeker hvordan intoleranse for en "egenskap" 

bidrar til å forsterke identiteten knyttet til denne "egenskapen". 
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I dette heftet fra DNF 48 finner vi rester av holdningene fra Finn Grodals Vi som føler 

annerledes:
228

  Lesbiske og homofile ønsker mindre av samfunnets intoleranse, og mer av 

dets eventuelle toleranse. Men fikk de det? Ut over enn en formell opphevelse av §213?  

Om de fikk det, så gikk det ikke lang tid før de betakket seg for "toleranse". I fullt 

opprør. To av de mest markante damene i  homobevegelsen kom med hver sin bok i 

begynnelsen av 1970-årene, under fullt navn . Den ene engasjert og engasjerende 

skjønnlitteratur, den andre engasjert og engasjerende sakprosa. Begge bøkene tematiserer 

toleranse helt eksplisitt – og de er ikke nådige i sin behandling av begrepet. Begge bøkene 

fikk mye oppmerksomhet da de kom, og begge er blitt klassikere i homolitteraturen. Jeg 

snakker om Gerd Brantenbergs debutbok Opp alle jordens homofile fra 1973 og Karen-

Christine Frieles  Fra undertrykkelse til opprør. Om å være homofil - og være glad for det  fra 

1975.
229

 

 

Opp alle jordens homofile av Gerd Brantenberg. 

Boken er "en fiktiv, sprudlende fortelling skrevet med sans for situasjonskomikk og polemisk 

alvor om det å være skjult ”homo” på 60-tallet – og om å gjøre opprør mot det. Dette var den 

første åpne, offensive boken om homofili i norsk litteratur.” 
230

   

Bokens kapittel om ”Toleransebølgens skvulp” er en perle i forhold til denne 

oppgavens tema. Vittig og poengtert konkretiserer Brantenberg  den ambivalente opplevelsen 

av samfunnets toleranse. Hun får oss til å fatte diskrimineringens (og også anti-

diskrimineringens) åpne og underliggende aspekter på en avslørende måte. Hun deler også sin 

reflekterte innsikt i hvordan det er å bli definert (stigmatisert), "abstrahert" og dermed 

ufarliggjort som homofil. Og over det hele skvulper toleransen. Det er en besk fornøyelse å 

lese teksten i original. En refererende gjengivelse ville ha falt platt til jorden. Brantenberg får 

klart og konsist frem diskrimineringens implikasjoner og majoritetens vilkår for toleranse.   

Poengene er sentrale i vår sammenheng, derfor er det nødvendig med de lange sitatene 

nedenfor. 

Romanens jeg-person intervjues av en journalist (som interesserte seg for samfunnets 

tapere) om hennes homofili, og hun studerer resultatet: 
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”Det sto at jeg virket søt og naturlig. Jeg var faktisk som enhver annen pike. 

Snakket åpent og greitt, fortalte med varme og oppriktighet.(…) 

Som du forstår seilte min intervjuer på den nye store toleransebølge. Mellom 

linjene i presentasjonen kunne man spore følgende grunntanke: ”Vet dere hva, 

kjære lesere, DET ER INGEN GRUNN TIL Å DISKRIMINERE DEM, FOR DE 

ER AKKURAT SOM OSS ANDRE. De passer inn i mønsteret, kjære lesere! Ta 

det med ro.”  

"Som alle andre som beskjeftiger seg med homofili hadde også min intervjuer lagt 

megen vekt på fortiden. (…) Det var her den andre grunntanken dukket opp. Min 

manglende forklaring på hvorfor jeg er homofil, ble utlagt som: ”Kjære lesere, 

DET ER INGEN GRUNN TIL Å DISKRIMINERE DEM, FOR DET ER IKKE 

DERES SKYLD AT DE ER HOMOFILE. De begår deres handlinger uforskyldt, 

og bør derfor benådes.” Det lå implisitt i denne del av fremstillingen at hvis det nå 

skulle finnes folk som faktisk valgte å være homofile, så skulle de ikke vente seg 

noen tålmodighet fra Vår Side.” 
231

 (…) 

”I hans gjengivelse av mine konfliktfylte ungdomsår dukket tredje grunntanke 

opp: ”DET ER INGEN GRUNN TIL Å DISKRIMINERE DEM, FOR DE ER SÅ 

ULYKKELIGE.” 

"Min intervjuer stoppet ikke ved det gråtkvalte, selvfølgelig. Hans intervju skulle 

først og fremst være lyst og varmt. Tingene endrer seg. Livet er ikke bare misère. 

Idag har du jo funnet deg selv. Idag har du jo akseptert at du er homofil. Idag har 

du jo funnet deg en venninne. (…) Det er her den fjerde og mest besnærende 

grunntanke dukker opp: ”DET ER INGEN GRUNN TIL Å DISKRIMINERE 

DEM, FOR IDAG  LEVER DE LYKKELIG, TO OG TO, OG ELSKER 

HVERANDRE.”
232

  

Intervjueren beskriver så et ”hjemmekoselig livsmønster med de trygge, naturbundne 

kjønnsroller”, der forholdet mellom jeg-personen og hennes kjæreste blir utlagt som ”ganske 

naturlig”.  

”Se så! Nå har vi uskadeliggjort dem. Værsågo’ neste! Det var her den siste og 

mest fortrøstningsfulle grunntanken dukket opp: ”Kjære lesere, DET ER INGEN 

GRUNN TIL Å DISKRIMINERE DEM, FOR DE REPRESENTERER 

ABSOLUTT INGEN TRUSSEL MOT VÅR LIVSFORM, INGEN TRUSSEL 

MOT DE VERDIER VI SETTER HØYEST, kjære lesere. Åpne døren og lukk 

dem inn!” (…) 

"Den progressive mann var et meget instruktivt bekjentskap. Han overbeviste meg 

om at det kun er én homofiltype som egner seg for fremvisning at den art vi har 

bruk for her i landet: den sympatiske homofiltype. Gjerne litt hjelpeløs. Eller 

dannet og velartikulert. Men så avgjort sympatisk. Sympatiske mennesker skaper 

sympati blant fjell og li og fjord. Adjø!”
233

 

 

Om det å være homofil i  vårt samfunn, i velferdsstaten, skriver hun videre: 
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"Jeg skal fortelle deg hva det vil si å være homofil. Først gjorde man meg 

unevnelig. Hele mitt problem besto i mange år utelukkende av min unevnelighet. 

Trodde jeg. Da jeg nektet å tilhøre en unevnelig kategori, og brøt gjennom muren, 

gjorde man meg til en abstraksjon. Homofili eksisterer ikke i praksis. Heterofilien 

ER. Homofili eksisterer kun som et spøkelse. På papiret. I diskusjoner. Homofili 

er Et Emne. Homofili er et TV-program om homofili. Homofili er kirkens disputt 

om homofili; psykologibøkers redegjørelse for homofili. De homofile er en 

håndfull modige mennesker blant minst 200000 som Står Frem og sier de er 

homofile. Homofili er noe man tar opp til debatt i en hundre prosent heterofil 

verden. 

Ja, for du trodde vel ikke at homofili var det å føle tiltrekning til sitt eget 

kjønn?”
234

 

Brantenberg har også sitt å si om definisjoner og deres funksjon. Definisjonene har stor 

betydning for gruppeidentitet og dermed individuell identitet - både sosio-politisk og 

psykologisk. Identiteten får problemer med å henge med i svingene her: 

”Ettersom vi blir definert, må vi definere oss ut av definisjonene, og dermed blir 

vi på ny definert. Resultatet er et definisjonsvirvar som bare kan bidra til å styrke 

den heterofile verdens grep om oss. 

Først sa vi at vi følte annerledes, fordi vi følte oss små og undertrykte og 

annerledes. Så sa vi at vi ikke følte oss annerledes, for vi var da virkelig likeså 

gode som alle andre, og følte følgelig det samme som det verdifulle alle andre 

følte. Så sa vi at vi følte annerledes fordi homofili var evnen til  å elske sitt eget 

kjønn, og vi burde være stolte over vårt særpreg og holde holdet høyt. Så sa vi at 

VI ikke følte annerledes, fordi alle mennesker har behov for varme og trygghet, og 

homofili var også et uttrykk for dette behov, og det å være menneske er å være 

annerledes. (…) 

Det er ikke vi som føler annerledes, eller vi som ikke føler annerledes – det er VI 

SOM FØLES ANNERLEDES av andre. Behandles man annerledes, blir man 

selvfølgelig annerledes. (…) En undertrykt gruppe er alltid annerledes.”
235

  

Undertrykkelsen, ”med den etterfølgende toleranse” har gjort en homofil person 

”til et menneske med en ubendig redsel for ikke å tekkes de andre – uansett 

hvordan de andre er. Hvordan vil du ellers forklare den totale mangel på homofile 

i din dagligdag?”
236

  

”….Men ettersom vi ikke våger å ta konsekvensen av den fare vi representerer – 

ettersom vi slett ikke ønsker å være noen fare – velger vi den milde og trygge vei. 

Den nye toleranse innebærer en forunderlig aksept. Det er ikke samfunnet som 

spørres om å akseptere oss. Det er vi som pent spør om vi kan få lov til å være 

med på å akseptere samfunnet. Vi besnæres til å akseptere den livsform som 

holder oss nede, nettopp fordi vi er blitt definert som dens utstøtte, små barn. 

Toleransens budskap er ikke til å ta feil av: La de små homofile krype til meg, 

hindre dem ikke, for Vårt Rike hører sådanne til.”
237
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Brantenberg beskriver her treffende hvordan samfunnet kan utvise en form for toleranse når 

det viser seg at lesbiske og homofile er lik majoriteten på mange måter, de er sympatiske, de 

er uforskyldt annerledes, derfor er de ulykkelige, og de ønsker ikke annet enn å leve så 

"normalt" som mulig. Men nåde den som setter spørsmålstegne ved "normaliteten" som ideal, 

det utgjør en fare. Et slikt spørsmålstegn settes i det øyeblikk noen av dem trer ut av skjul og 

åpent trosser idealet. Da kan samfunnet reagere med å omdanne dem til en abstraksjon - "et 

emne", et "tema". Og en abstraksjon kan kanskje til nød tolereres? I sitatet om 

identifikasjonene demonstreres til fulle språkets formende kraft. Den "ideelle" homofile som 

samfunnet kan godta, tilsvarer egentlig beskrivelsen vi fant i Finn Grodals bok Vi som føler 

annerledes fra 1957. Kanskje var samfunnet i 1973 modent for å godta små krypende 

homofile. Dette kommer vi tilbake til i tekstene i punktnedslagene i 1972 og 1981. 

 

Fra undertrykkelse til opprør. Om å være homofil – og være glad for det av Karen-

Christine Friele. 

Denne boken fra 1975 er på flere måter en parallell til Grodals Vi som føler 

annerledes. Men nå er det slutt på den ydmyke tilpasningsholdningen fra Grodals tid, og som 

Brantenberg trist erkjenner fortsatt er nødvendig for å overleve. Nå gjøres det opprør mot 

storsamfunnets lammende undertrykkelse. Ordenes piskesnert treffer både leg og lærd, fra 

”Vern-ditt-hjem-komiteen” i Bergen til psykiatriens og teologiens autoriteter.  Friele ber 

sannelig ingen om unnskyldning for at hun er den hun er, men krever sin rett til å være 

nettopp den hun er. Formålet med boken er, som Grodals, opplysning og informasjon til 

allmennheten om forholdene for lesbiske og homofile i vårt samfunn og om den mangfoldige 

diskrimineringen og undertrykkelsen som finner sted på alle livets områder både direkte og 

åpent, og indirekte og mer subtilt – og ikke minst selvundertrykkelsen som følger.  

 I bokens kapittel ”Toleranse” gir Friele en rekke eksempler på hvordan kirkefolk og 

ulike medier og film har fremstilt lesbiske og homofiles liv som en eneste sammenhengende 

tragedie. Så omtaler hun det første norskproduserte fjernsynsprogrammet om homofili som 

ble sendt i januar 1973, der homofile ikke ble fremstilt slik. ”De andre” fikk ikke bekreftet 

sine ”skrekkforestillinger ” fullt ut, og dermed ble programmet av mange kritisert for å være 



 94  

falsk og usant. ”Når vår livssituasjon er annerledes enn [”de andre”] vil ha den til, er det aldri 

dem som er dårlig informert – uopplyste – men det er vi som farer med løgn.”
238

  

Friele hevder at diskriminering ”uttrykker behovet for å bekrefte seg selv. Det gjør vi 

ved å gi hverandre forskjellig verdi. (…) Diskriminering er et produkt av frykt for det ukjente, 

det som truer vår lille verden. Men den er også et middel til selv å kunne føle seg 

betydningsfull.”  

”Samfunnet tilslører at diskriminering finner sted – for eksempel overfor 

homofile. ”De andre” påberoper seg egenskapen over alle egenskaper, den det 

påstås kjennetegner mennesker som lever i et demokratisk land – toleranse. Dette 

uverdige, men likevel ledende begrep som forutsetter diskriminering. For hvis vi 

ikke diskriminerte, hva skulle vi da med toleranse? 

Den aller største av alle minoritetsgrupper, den alle har tilhørt, består av barn. 

(…)Barn putter ikke folk i forskjellige båser, eller opptrer diskriminerende. (…) 

Diskriminering er en gift som sprøytes inn i ungene, men for virkningens skyld gir 

vi dem samtidig en passende dose toleranse. Vi forteller dem at negre er dovne og 

at de lukter, men at fordi Gud har skapt dem, og de er snille, må vi lære oss å 

tolerere dem. (…) Homofile er farlige og syke, men siden de ikke har bedt om å 

bli slik, må ungene lære å tolerere dem – med måte. Toleranse er selve begrepet 

som skjuler at diskriminering finner sted.  

Takk, jeg vil ikke tolereres. Toleranse er og blir en akseptasjon på tross av. 

Selvsagt har toleransen sine gode sider. Vi bærer over med bergensere og 

nordlendinger, vi tolererer at folk taler nynorsk og vi finner oss i finansministeren. 

(…) Takket være toleransen straffer man ikke lenger folk som går til sengs med 

noen de biologisk sett ikke kan få barn med. (…)" 

"Homofile burde alle som én vise forakt for toleranse. Når flesteparten ikke gjør 

det, kommer det av at det når alt kommer til alt er toleransen som har gitt oss en 

del ”goder” som vi for eksempel ikke hadde for to år siden. Og da så… ”
239

  

 

"Godene" som Friele nevner, er først og fremst avkriminaliseringen av mannlig 

homoseksualitet i 1972 (se punktnedslag neste avsnitt). I Frieles perspektiv tolererer 

storsamfunnet lesbiske og homofile fordi de er annerledes (og dermed kan diskrimineres), 

mens Brantenberg i sin roman mener at de tolereres fordi de er som oss. Den måten toleranse 

tematiseres på i disse to bøkene illustrerer glimrende komplekse sider av toleransen, og 

hvorfor så mange også er ambivalente til den. 

David Heyd
240

  kommer nærmere inn på forholdet mellom den som tolererer og den 

som blir tolerert: Det har ofte blitt sagt at skjønt folk er glade for ikke å bli forfulgt, liker de 
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ikke å bli tolerert, fordi toleranse er bare delvis aksept. Den er bare en  aksept av retten til 

(min kursivering) å leve et visst liv eller å ha visse overbevisninger. Den omslutter ikke 

aksepten av den faktiske adferd og tro i seg selv.  Her oppstår for Heyd en asymmetri mellom 

den som tolererer (tolerator) og den tolererte. De som innehar den aktuelle livspraksis eller 

trosoverbevisning identifiserer seg i langt høyere grad med sin tro eller livsstil enn det 

tolerator gjør, og vil i følge Heyd ikke kunne gjengjelde den samme formen for toleranse.  

Abstraheringen av å kunne utføre handling fra selve den konkrete handling er vanskeligere for 

den som handler enn for betrakteren. Slik anvender vi vanligvis ikke toleransebegrepet 

refleksivt; altså, vi sier ikke at folk tolererer seg selv, hevder Heyd.  

Nei, vi sier vel ikke det. Men Heyd kunne kanskje ha tilføyd at selvrefleksjon kommer 

godt med, også for tolerator. Det må også stilles spørsmål ved i hvilken grad det er mulig 

bortsett fra rent abstrakt å skille mellom aksept av retten til en identitetsbekreftende 

livsutfoldelse og aksept av selve livsutfoldelsen. Er et slikt skille i større grad mulig der det 

gjelder ytringer eller overbevisninger der det i utgangspunktet ikke dreier seg om  konkret 

adferd eller handling? 

Frieles og Grodals tekster kan belyse George Fletchers drøfting av toleranse for 

homofile sammenlignet med religion og ytringer. Fletcher ser denne forskjellen fra en litt 

annen synsvinkel enn Heyd. 
241

  Fletcher har forståelse for homofiles streben etter aksept 

heller enn toleranse eller likegyldighet. To av toleransens kjerneområder, religion og ytringer, 

har en form for gjensidighet: Hvis du ikke bryr deg med min religion, skal ikke jeg bry meg 

med din. Det er en gi-og-ta-situasjon. Men i forhold til homoseksualitet forskyves denne 

balansen: Homofile har ikke problemer med å akseptere og respektere seksualitet mellom  

kvinner og menn, mener Fletcher, mens denne gunsten blir ofte ikke gjengjeldt. Hvis de ikke 

insisterte på aksept, ville homofile og lesbiske være henvist til toleranse. De måtte ha godtatt 

en lavere status enn den de tilkjenner det heterofile samfunnet. 
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Annet punktnedslag: 1972 – Avkriminalisering av homoseksuelle 
handlinger. Opphevelse av straffelovens §213. 

Ingen av de offentlige dokumentene, dvs. Stortingsdokumentene og 

Stortingsforhandlingene
242

 som omhandler saken om opphevelse av straffelovens §213, 

tematiserer eller nevner toleranse. 

 

 Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10   

(Ot.prp. nr. 5 (1971- 1972)  

 Her påpekes det betenkelige i "å opprettholde et straffebud som symbol for et 

moralsyn når opprettholdelsen kan virke diskriminerende overfor og skape ekstra vansker for 

en minoritet som på forhånd ofte vil ha store problemer.”   Det henvises eksplisitt til heftet fra 

DNF-48 §213 - Onde eller nødvendighet? 
243

 

Justiskomitéens flertall gikk inn for å oppheve §213.
244

  Et annet flertall mente 

lovendringen burde følges opp av konstruktive tiltak, gjennomgang av lærebøker og annet 

opplysningsmateriell. Dessuten burde det settes ned et utvalg som på bredt grunnlag kunne ta 

opp ”de homofiles problem med samfunnet og samfunnets holdning til de homofile. De 

homofiles organisasjoner bør tiltre et slikt utvalg.” . 

 

Stortingsforhandlinger 1971-1972 

I Odelstingsforhandlingene uttalte justiskomiteens formann Jens Haugland (A):
 245

  

"(…) Så berre eit par ord om §213. §213 er etter mi beste overtyding ein 

skamflekk på den norske straffelova. Den opinionen som har sitt strafferettslege 

grunnlag i denne paragrafen, har ført til mange store personlege tragediar og – 

som det er sagt før her – til ikkje få sjølvmord. Ei ugrunna skuldkjensle har ført til 

dette. Det har ført til eit unaturleg dobbeltliv, det har ført til isolering av 

menneske, og dette har igjen ført fram til den store tragedie. Det Norske 

Forbundet av 1948 har om lag 2000 medlemmer her i landet, og ein rekner med at 

det her i landet er om lag 4 pst. homofile. Det er medfødt. Dette er altså ingen 

liten minoritet. Og demokrati er respekt for minoritetar. Eg vil gjerne gi honnør til 

Forbundet av 1948 og formannen nå, fru Friele, som i årevis har stått på ein utsett 

og einsam post i norsk moraldebatt."
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Toleranse er ikke nevnt i denne teksten. Men her uttrykkes toleranse i praksis. Asymmetrien i 

forholdet er ikke forsvunnet, men minoriteter skal ikke "bare" tolereres, men anerkjennes og 

respekteres i et demokrati.  

I odelstingsforhandlingene ble også sitert fra en uttalelse fra biskopene i 1971: 

"Vi for vår del ser det imidlertid som vesentlig også i denne sammenheng å  

understreke at endringer i samfunnets straffesanksjoner i seg selv ikke berører 

spørsmålet om etisk målestokk."
246

 

Her kommer igjen problemstillingen om forholdet jus og moral, om normgiverne i 

fellesskapets sed og skikk, og om toleranse i den forbindelse. Jeg trekker igjen frem Antoine 

Garapon  som stiller spørsmål ved om et politisk samfunn kan klare seg uten substansielle 

fellesskapsverdier i ordningen av dets forhold til verden.
247

 Kan man i et demokrati redusere 

regjeringens rolle til å dømme mellom to motsatte oppfatninger av det gode? Burde ikke den 

selv erstatte fraværet av en felles oppfatning av det gode? Problemet oppstår like mye fra 

overflod av mening som fra mangelen på mening, mener Garapon. Religiøs toleranse var 

knyttet til et univers som fremdeles var fylt med mening; det er ikke lenger tilfelle i vår 

verden. Problemet er ikke begrenset til en positiv konflikt mellom to rivaliserende 

oppfatninger av det gode: det tar den uforutsette vending til en negativ konflikt der ingen har 

autoritet til å gripe inn i området for sed og skikk.  

Garapon skriver videre at fraværet av en sannhetsinstans øker konfliktene og 

forsterker status til en tredje part: dommeren. Rettssystemet påkalles for å fylle det rommet 

som det religiøse etterlot seg, som om dette tomrommet var umulig, og denne moralske 

taushet var for vanskelig å bære. At rettssystemet har kommet til makten, noe som synes å 

være resultatet i alle debatter om toleranse, er en av de store begivenheter som kjennetegner 

livet i alle demokratiske samfunn de få siste årene. Det juridiske får rollen som det religiøse 

en gang spilte, fastslår Garapon. 

 

 

 

Tredje punktnedslag: 1981 -  Særlig strafferettslig vern for homofile 
(antidiskriminering)  Straffelovens §§135 a og 349 a 

 

                                                 
246

 Ibid., s. 310 
247

 Garapon, Antoine (1996), s. 77 Jf. mitt kap. 2.3.5 om toleranse og lovgivning, og omtalen vedr. 

bispeuttalelsen i 1954 (kap. 3.3.3). 



 98  

NOU 1979: 46  Særlig strafferettslig vern for homofile  

Bakgrunnen var justisdepartementets oppdrag til Straffelovrådet i 1975 om ”å overveie om 

homofile og bifile bør gis et særlig strafferettslig vern mot  rettsstridig diskriminering.” 
248

. 

Bakgrunnen for det igjen var flere henvendelser til justisministeren i 1974 fra Det Norske 

Forbundet av 1948 med anmodning om at bestemmelsene om rasediskriminering m. v. i 

straffelovens §§ 135 a og 349 a også skulle gjelde diskriminering på grunn av seksuell 

legning. 

Utredningen inneholder bla. vedlegg om: innstilling fra et utvalg oppnevnt av 

bispemøtet  1973, overlevert i 1977; bispemøteuttalelsen fra 1954 gjengitt i sin helhet, og en 

uttalelse fra Berthold Grünfeld om homofili og transseksualitet. Utredningen inneholder stoff 

som må sies å gi en fyldig  fremstilling av homofiles forhold til samfunnet – eller snarere 

samfunnets forhold til lesbiske og homofile. Dette er et nøkkeldokument som viser mange 

aspekter både ved toleranse (direkte og indirekte), ved myndighetenes, opinionens og 

homofiles egen oppfatning av situasjonen – og hvordan myndighetene vurderer homofile 

organisasjoners ideologi. Ikke minst konkretiseres hva samfunnet kan forventes å ikke 

tolerere av åpen "homofil adferd". Det er derfor på sin plass med relativt fyldige sitater fra 

denne utredningen. 

Toleranse er ikke tematisert spesielt, men flere steder bringes toleranse inn i 

forskjellige sammenhenger. 

I avsnitt III om de homofile og opinionen: 

"(…)deler av allmennheten har en til dels sterkt fordømmende holdning overfor 

homofile. …ikke minst … i visse kristelige miljøer, som også mener å finne støtte 

i Bibelen for sitt moraliserende og fordømmende engasjement. (…) [Det] er  

meget som taler for at kirkens holdning i løpet av de aller siste år har gjennomgått 

en endring i retning av større forståelse for de særlige vansker homofile har å stri 

med i vårt samfunn, og også økt toleranse overfor de homofile. Delvis antas dette 

å ha sammenheng med den økte innsikt i homofilien som vitenskapen har æren av, 

delvis skyldes det nok det opinionsdannende arbeid som de homofile selv har 

drevet med til dels betydelig energi." (...) 

"Det er vanlig å hevde at også den jevne borger har en mer tolerant holdning til 

homofili i dag enn for noen år eller årtier tilbake, med andre ord at også den 

alminnelige opinion har beveget seg i favør av de homofile. En del forhold kan 

tyde på at dette er riktig. (…) De organiserte homofiles sterke understrekning av 

den utbredte diskriminering tyder ikke på at toleransen er særlig høy." 
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"Om de holdninger som kom til uttrykk gjennom denne intervjuundersøkelse 

[Havelins undersøkelse fra 1967, referert ovenfor, i innledningen til denne 

perioden] er representative for almenhetens innstilling til homofile i dag, er et 

åpent spørsmål. Man må imidlertid gå ut fra som sannsynlig at toleransen overfor 

homofile er større i dag enn for 10 år siden, men det er umulig å si i hvilken grad 

og utstrekning holdningen har endret seg." 

"Det er uråd med sikkerhet å si hvordan denne nye linjen [en mer militant linje 

med mer radikale krav enn tidligere (min tilføyelse)]i de homofiles bestrebelser på 

å oppnå likeverd vil virke inn på den alminnelige opinion. Men med tanke på at 

resultatene fra den foran refererte opinionsundersøkelse fra 1967, synes det å være 

fare for at kamplinjen med dens særlige krav til den heterofile majoritet, vil kunne 

føre til tilbakeslag i de homofiles opinionsdannende arbeid. Denne undersøkelse 

viste som nevnt at et flertall av de spurte tok avstand fra åpen homofili, til tross 

for at et flertall fra samme utvalg hadde et relativt tolerant syn på homofili for 

øvrig og på seksuell omgang utenfor ekteskapet. Det er uten tvil en lang vei frem 

til det punkt at de homofile nyter alminnelig anseelse og respekt også når de står 

åpent frem med sin legning. Man må i den forbindelse heller ikke glemme at så 

sent som i 1972 var homofile handlinger mellom voksne menn erklært straffbare i 

vår lovgivning."
249

  

Det anbefales altså å gå stille i dørene, ikke ha en kampholdning og stille krav. Den heterofile 

majoriteten må ikke provoseres, da kan den trekke sine gunstbevisninger tilbake. Så når Gerd 

Brantenberg konstaterer at lesbiske og homofile må være "sympatiske" for å bli tolerert, er det 

realistisk nok. 

Straffelovens §135 a har som hensikt å verne en annen grunnleggende menneskerett i 

forhold til ytringsfriheten, nemlig det legitime behovet som raser og etniske minoriteter har 

for beskyttelse mot særlig krenkende atferd. Her kan den ene menneskeretten stå mot den 

andre, og Straffelovrådet overveier ”spørsmålet om hvor langt samfunnet bør gå i retning av å 

begrense handlefriheten under trusel om straff.” , i tillegg til det egentlige mandat å ”utrede 

om homofile bør gis et særlig vern i form av straffebestemmelser rettet mot handlinger og 

atferd som etter gjeldende lov ikke rammes av noen straffebestemmelse.”
250

  

Straffelovrådets faste medlemmer ville ikke inkludere homofile i loven, mens de 

tilkalte medlemmer (hvorav en var mye brukt som rettspsykiater) gikk inn for særskilt vern, 

og betonet følelsen av gruppetilhørighet  som blant annet bygger på et felles 

identifikasjonsgrunnlag: ”Noe av personens individuelle egenskaper og trekk går igjen i 

gruppen, og det er dette som virker gruppedannende og gruppevedlikeholdende.” En hån og 

diskriminering av gruppen generelt, ”vil … i mange tilfeller samtidig oppleves som 
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diskriminering av den enkelte, selv på de som i dagliglivet føler seg temmelig fjernt fra 

gruppen.” 
251

 

De tilkalte medlemmene konstaterer: 

"At de homofile ikke skal kunne krenkes på grunn av sin legning, krever 

forhåpentligvis ingen ytterligere begrunnelse. Når det gjelder adferd derimot, er 

det klart at oppfatningene kan være mer delte. Et for vidt vern av homofil adferd 

vil kunne føre til en reaksjon som igjen kan gjøre de homofiles situasjon 

vanskeligere enn den er i dag, vernet bør derfor begrenses til vise typer adferd. 

Begrepet leveform omfatter etter vår mening visse typer adferd, men ikke alle."  

"Med hensyn til grensen for de handlinger som er straffbare, vil vi få bemerke at 

det ikke bør være tillatt å nekte to homofile adgang til en restaurant med den 

begrunnelse at homofile ikke har adgang. Noe annet vil det være om de homofile 

begynner å danse tett på restauranten eller gi hverandre kjærtegn, ikke fordi dette 

ikke skal være tillatt,  men fordi det ikke bør være straffbart å gi tilkjenne at man 

tar avstand fra en slik opptreden. Vi er klar over at de heterofile i stor grad tillates 

å gi hverandre kjærtegn, for eksempel på restauranter uten at dette blir påtalt. Det 

vil imidlertid være urealistisk ikke å erkjenne at det her vil være en vesensforskjell 

som de homofile må finne seg i – i alle fall i noen tid fremover – slik at de ikke 

her kan få strafferettslig vern for denne type adferd."
252

  

Her er en enda tydeligere "advarsel" om hvor viktig det er å ikke synes i landskapet, ikke vise 

hvem man er. Dette er viktige momenter i spørsmålene om synlighet og identitet - og 

toleranse i den forbindelse. Det skrives ikke direkte om toleranse, og spørsmålet om toleranse 

reises heller ikke senere i utredningen ved drøftingen av forholdet til grunnlovens §100 om at 

”Trykkefrihed bør finde Sted”, og til andre aktuelle internasjonale konvensjoner. 

De påfølgende dokumenter og stortingsforhandlinger bringer ikke noe nytt, og tar 

heller ikke opp toleranse. Forslaget til endringer i straffelovens §135 a, i den såkalte 

"antidiskrimineringsparagrafen", gir dermed også beskyttelse av personer på grunn av deres 

"homofile legning, leveform eller orientering". Fra før omfattet paragrafen beskyttelse for 

personer eller grupper på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller 

etniske opprinnelse. Endringen ble vedtatt i mai 1981. 

Kirsten Hastrup
253

 bringer inn viktige momenter om hva anti-diskriminering 

impliserer: Å gjøre ’andre’ til gjenstand for ikke-diskrimineringslover er på en måte å 

tingliggjøre dem, og innenfor denne språklige konteksten er vi umerkelig, og uten å ville det,  

tilbøyelige til å anse dem for mindreverdige. Relasjonen mellom beskytteren og den 
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beskyttede er dypt ulikeverdig, til tross for den påståtte likeverdigheten. Dette er igjen er et 

trekk ved språk og identitetsdannelse, hevder Hastrup.   

Hvis "synliggjøringen" av homoseksualitet skal holdes innenfor privatsfærens fire 

vegger, har vi et toleranseproblem, noe også George P. Fletcher drøfter. Han tar opp toleranse 

i forhold til sex (i denne sammenheng: homoseksualitet)
254

, og påpeker problemet med å 

skille mellom likegyldighet, aksept og toleranse i snever betydning. Problemet kompliseres 

ved oppkomsten av privatlivets fred som moralsk og konstitusjonell verdi. Det betyr at hva 

folk gjør "under dyna” vedkommer ikke offentligheten eller rettssystemet. Videre påpeker 

Fletcher at det ikke er klart om denne privatliv-pregede holdningen kan beskrives som 

toleranse. Å respektere andres privatliv leder oss mot likegyldighet til hva de gjør privat. 

Argumentet for toleranse ville være at man egentlig ville foretrekke å forby og straffe visse 

seksuelle handlinger men at invaderingen i privatlivet for å iverksette en slik lov ville være 

verre enn den aktuelle adferden. Toleranse er alltid nest beste løsning. Forståelig nok liker 

ikke homofile og lesbiske å bli ansett som nest best, konstaterer Fletcher.  De vil ikke bare bli 

tolerert, skriver han videre og parafraserer Eliot: "The Christian does not wish to be 

tolerated."
255

 

 

Sammenfattende kommentarer 

Tekster om toleranse glimrer fullstendig med sitt fravær i samfunnets tekster "utenfra". De 

manglende toleransetekstene (f.eks. i tidsskrifter) står i skarp kontrast til lesbiske og 

homofiles utfall mot toleransen, med Gerd Brantenberg og Karen-Christine Friele i front. For 

dem er toleranse og intoleranse essensielle begreper og  en essensiell realitet. Men de får ikke 

svar på tiltale. Velferdsstatens tale om toleranse gjelder ikke lesbiske og homofile 

Sammenlignet med forrige periode er "forsnakkelsene" flere nå. Posisjonene er 

fremdeles tydelige, men samfunnsbildet er blitt mer komplekst. Lesbiske og homofile og 

deres organisasjoner lar ikke lenger autoriteter og samfunn være i fred. Vi har sett hvordan 

både Brantenberg og Friele har avdekket diskrimineringens og toleransens mange ansikter. 

Man går ut fra at samfunnet er mer tolerant enn før, men i alle offentlige tekster fra 

perioden går det frem at lesbiske og homofile ikke bør eller kan forvente toleranse dersom de 

viser hvem de er eller krever noe som helst. Havelins holdningsundersøkelse fra 1967 er en 
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utilslørt bekreftelse på dette.
256

 Konklusjonen fra undersøkelsen om folks holdninger til 

lesbiske og homofile er skummel: det er greitt med homofile, bare vi slipper å se dem, bare vi 

kan unngå dem i vår hverdag. Man tar ikke åpent avstand, men tillater i realiteten ikke at de 

eksisterer som personer med behov for og rett til livsutfoldelse også i det offentlige rom. 

La oss se på dette standpunktet i forhold til Paul Ricoeurs asketiske toleransestige med 

de fem trinn:
257

   

1) Jeg holder ut mot min vilje det jeg tar avstand fra – for jeg har ikke makt til å 

hindre det. → 2) Jeg tar avstand fra din livsførsel, men jeg gjør en anstrengelse for 

å forstå den, uten å bli en tilhenger av den.→ 3) Jeg tar avstand fra din livsførsel, 

men jeg respekterer din frihet til å leve som du finner det for godt, og jeg 

erkjenner din rett til å vise det offentlig. → 4) Jeg hverken anerkjenner eller tar 

avstand fra grunnene til at du lever ulikt det jeg gjør, men kanskje uttrykker disse 

grunnene et forhold til det Gode som jeg ikke fatter ut fra begrensninger i den 

menneskelige fatteevne. → 5) Jeg anerkjenner alle livsstiler, så lenge de ikke 

skader en tredjepart; kort sagt, jeg lar alle typer livsførsel være fordi de er uttrykk 

for menneskelig mangfoldighet og variasjon.  

Ricoeur forutsetter at i toleransen er innebygget at man faktisk forholder seg til det fenomenet 

som skal tolereres. Det gjør det umulig å plassere holdningene fra 1967 på et av trinnene her. 

På de tre første tas det åpent avstand, noe flertallet i undersøkelsen ikke gjør. På trinn fire tas 

det ikke avstand, og man erkjenner at det kanskje er noe man ikke fatter helt. Holdningene 

som undersøkelsen uttrykker, mangler den ærligheten og klarheten som toleransen fordrer. Og 

det er vel nettopp denne manglende ærligheten som bidrar til lesbiske og homofiles forakt for 

og motstand mot majoritetens toleranse. 

 

 

Perioden  1981 – 2000  Den homogene velferdsstaten under press 

 

Kontekst 

Denne perioden kjennetegnes av en økende individualisme, valgfrihet som en sentral verdi,  

markedsliberalisme og privatisering. De statlige monopolene oppløses, men troen på 

velferdsstaten med sine omfattende offentlige velferdsordninger står fortsatt sterkt i 

befolkningen. Går det oss galt, skal det offentlige ha ansvaret for bistand, men vi vil ha 

valgalternativer på alle livets områder, vi vil fritt kunne plukke identiteter for enhver 

anledning, velge livssyn, leve våre liv som vi vil, fritt for press fra gamle normer. Vi får selv 
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det tunge ansvaret å forme prosjektet oss selv og vårt liv. Vi er i større grad enn før blitt vår 

egen individuelle lykkes smed, med hele verden som arena. Men kan vi få full uttelling både i 

offentlig velferds-pose og privat individualisme-sekk?  Og hvilken funksjon, om noen, får 

toleranse under slike forhold?   

Gjennom det aller meste av epoken har en så godt som samlet befolkning sluttet opp 

om velferdsstaten og dens ordninger. Men særlig med den stigende innvandringen de siste 

tredve år fra fjerne land og kulturer, har det blitt åpenbart at velferdsstaten har noen 

underliggende forutsetninger som vi har vært oss lite bevisst, og som har betydning for et 

aspekt av oppgavens tema, nemlig forholdet majoritet - minoritet.  

Grete Brochmann, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, skriver i en 

kronikk: ”Situasjonen har…etter hvert bragt de store spørsmål på dagsordenen: hvorvidt den 

nordiske velferdsstaten forutsetter en kulturell og verdimessig homogenitet; om 

velferdspolitikken (…) har mistet legitimitet."  Hun siterer forfatteren Göran Rosenberg: ”Bak 

velferdsstatens formelt sett kulturelle nøytralitet gjemmer det seg en uformell overenskomst 

om kulturell samhørighet.” Velferdsstatens dilemmaer, konflikter og utfordringer blir blottlagt 

på sentrale områder, mener Brochmann. Minoriteter kan mene at ordningene er utformet av 

majoriteten, og derfor ikke tar nok hensyn til deres spesielle behov. For mye ”skreddersøm” 

for spesielle grupper utfordrer majoritetens (betalende) støtte til velferdsstaten, fordi man 

langsomt mister følelsen av samfunn, avslutter hun.
258

  

Fra et toleranseperspektiv blir bekymringen for tap av følelsen av samfunn tematisert   

av Barbara Herman og T. M. Scanlon i David Heyds antologi Toleration. An elusive virtue. 

Som tidligere omtalt,
259

 problematiserer de begge, på hver sin måte, at en for stor grad av 

toleranse og pluralisme går på bekostning av det nødvendige "limet" som utgjøres av blant 

annet viktige felles referanser, og som må finnes i samfunnet for at det ikke skal gå i 

oppløsning.  

Undersøkelser av folks holdninger til lesbiske og homofile i denne perioden, viser som 

hovedtendens en svak økning i anerkjennelsen av at samfunnet bør akseptere homofili som en 

likeverdig livsform (21% i 1988). Men undersøkelser foretatt spesielt blant ungdom, viser at 

ungdommer samlet sett ennå har forholdsvis klare negative holdninger overfor 

homoseksualitet.
260
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Den neste (og foreløpig siste) store rettslige begivenheten for lesbiske og homofile var  

loven om registrert partnerskap. En lang og omstendelig prosess lå forut for denne. Allerede i 

1982 fremmet DNF-48 krav om en form for lovregulering og registrering av lesbisk og 

homofilt samliv.
261

 Og etter at Danmark som det første land i verden fikk sin partnerskapslov, 

tok også norske stortingspolitikere fatt i saken, og med intens opinionspåvirkning og 

lobbyvirksomhet fra LLH’s side ble loven vedtatt i 1993. 

Norsk Idehistorie 1950-2000  oppsummerer situasjonen for lesbiske og homofile på 

slutten av epoken slik: 

”Bortsett fra i kirkelige kretser var homofili alment en ikke-sak i 

samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden ved årtusenskiftet, unntatt på to 

felter: Retten til kunstig befruktning for lesbiske samboere, og retten til adopsjon 

for homofile partnere. På dette punktet ble til gjengjeld frontene steile. Retten til 

adopsjon for homofile i partnerskap ble gjort til en prøvesak på sosial rettferdighet 

og likestilling, en slags lakmustest på liberalitet og toleranse.  Om markedet ble 

dommer i andre saker som hadde vært politisk sentrale, var adopsjonsregler noe 

staten fortsatt kunne styre. Saken erobret et prinsipielt tomrom i verdidebatten – 

både i Arbeiderpartiet, i Kristelig Folkeparti og i kirken.”
262

  

 

Homofili er igjen blitt en "ikke-sak", sies det - ikke som i 1950-årene da det var et tabu, men 

er den tausheten som har  senket seg bare av det gode, og et tegn på den fullendte aksept, eller 

er det en effektiv form for usynliggjøring? Og viser samfunnets avslag på retten til kunstig 

befruktning for lesbiske, og på retten til adopsjon for homofile i partnerskap at denne aksepten 

er en form for ugyldiggjøring av en livsform som stiller spørsmål ved den såkalte 

"heteronormativiteten"?  

 

 

 

Tekster og funn fra perioden som helhet 

Tidsskrifter 

I de seks tidsskriftene fra perioden har 12 artikler toleranse som mer eller mindre sentralt 

tema. De aller fleste artiklene drøfter toleranse og hvor toleransens grenser skal gå i 

                                                 
261

 Friele, Karen-Christine (1997), s. 27 
262

 Eriksen, Trond Berg,  Andreas Hompland, Eivind Tjønneland (2003), s. 260. 



 105  

forbindelse med det "flerkulturelle samfunn", islam i Norge, kultur- og verdirelativisme, 

forståelse av fremmede kulturer.
263

  

Elisabeth Aasen (1981) angir toleranse (for fremmede kulturer)  som å forstå, 

akseptere og med-leve. Innsikt gir toleranse, mener hun. Det er altså først og fremst kunnskap 

og innsikt som skal til for en overgang fra intoleranse til toleranse, og ikke nødvendigvis 

overvinnelse av misbilligelse eller avsky. 

Arne Martin Klausen (1984) derimot, mener vi må erkjenne at kulturforskjellene er 

sprenger vår toleransegrense, og denne grensen må vi ha åpenhet om. 

To av artiklene (Long Litt Woon og Kim Johnson – som begge inntar perspektivet til 

etniske minoriteter) fremhever asymmetrien som toleranse kan innebære. Long Litt Woon 

(1990) påpeker asymmetriens fare: en respektløs umyndiggjøring. Det må være en gjensidig 

toleranse, med gjensidig tilpasning. Vi skal leve også med det vi ikke liker.   

Kim Johnson (1995) omtaler toleranse som "de mektiges selvsmiger" - og den er 

uberegnelig: jeg skal tolerere deg - for denne gang. Akseptering derimot, innebærer ikke 

maktforskjeller. Det er selvakseptering på fundamentalt nivå, skriver Johnson. 

To artikler har fokus på livssyn og livssynsundervisning i skolen, der vår tendens til å 

gjøre livssyn til ahistoriske "frittsvevende" størrelser kritiseres: livssyn individualiseres og 

bagatelliseres. "Livssynstoleranse" er en tilkjempet, moden sjeldenhet, hevder Gaute 

Gunleiksrud (1984) i den ene artikkelen. 

Én artikkel drøfter toleransebegrepet generelt, historisk og tematisk. Det understrekes  

der at toleranse innebærer å innta en overbærende holdning til noe vi misliker - vi mister 

denne viktige distinksjonen når vi kaller toleranse for likegyldighet. 

I noen artikler påpekes diskrepansen mellom vår ”festtalebruk” av begrepet og vår 

(manglende) praktisering av toleranse. Lars Gule (1996) er en av dem. Han mener det er 

nødvendig med en ny refleksjon over toleranse som begrep og fenomen i og med etableringen 

av de nye kulturene i Norge. Han konstaterer at toleranse - ikke likhet, men likeverd - må bli 

den fundamentale verdi i Norge. 

Den varierte bruken  av toleransebegrepet, og alle aspektene ved begrepet som 

forekommer i tidsskriftartiklene fra denne perioden, gjenfinnes i oppgavens drøftinger. 
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Forholdene som toleransen knyttes til, er derimot svært få men desto mer komplekste: det er 

nærværet av "fremmede" kulturer, fremmede religioner og menneskesyn som utfordrer "våre" 

og  velferdsstatens grunnverdier. Toleransens objekt er de eksterne andre -" eksterne" selv om 

mange har vært her i 30 år og vel så det -  de som i bokstavelig forstand kommer "utenfra". 

Ingen av artiklene knytter toleranse til situasjonen for lesbiske og homofile - de interne andre. 

Tidsskriftartikler med homofili som tema er så godt som alltid knyttet til teologi og 

kirkens holdning til homofile og til partnerskap. Disse er alle publisert i Kirke og Kultur. De 

fleste er skrevet i årene rundt 1993 med innføring nettopp av partnerskapsloven og kirkens 

teologiske overveielser i tilknytning til den. De utgjør en kontinuerlig debatt. Toleranse er 

aldri et tema i den forbindelse. 

 

Politiske partiprogrammer 

Når toleranse nevnes, er visse hovedtilknytninger gjennomgående: Åndsfrihet, ytringsfrihet 

og toleranse i et demokratisk samfunn.  Likestilling og toleranse mellom nasjoner og raser. 

Skolen skal fremme toleranse mellom ulike livssyn og religioner. "Toleranse og respekt", 

"åpenhet og toleranse" er eksempler på begrepskombinasjoner som ofte forekommer i 

partiprogrammene.
264

  

Fra 1980 kommer flyktninger og innvandrere som det helt sentrale tema tilknyttet 

toleranse. Noen partier utdyper hva de mener toleranse innebærer, og hvilke betingelser og 

begrensninger som er heftet til den, noe følgende sitater viser: 

 

Utskrift  fra Venstres prinsipprogram 1984: 

"…Samfunnet skal hindre undertrykking og gi både individ og grupper høve til 

utvikling. Dette krev at makta blir omfordelt og at opphoping av makt på 

offentlege eller private hender blir motarbeidd. 

Føresetnaden er ytrings-, trus- og organisasjonsfridom. Difor går Venstre mot alle 

forsøk på å forby politiske organisasjonar, same kor udemokratiske haldningar dei 

byggjer på. (…)  

Fridom betyr også retten til å verne privatlivet og retten til å vere annleis. 

Rettstryggleiken må vere absolutt. (…) Meir toleranse sikrar retten til eigenart, 

men vil ikkje seie det same som likesæle eller blind underkasting. Toleranse er å 

verdsetje at andre har ulike oppfatningar, og å anerkjenne deira rett til å hevde sitt 

syn og utøve det så lenge det ikkje skader andre. (…) 

                                                 
264

 Igjen viser jeg til oppgavens vedlegg om de politiske partiprogrammene for en fullstendig oversikt over det 

gjennomgåtte materialet. 



 107  

(…) Når det kjem til stykket, er det frigjeringa av mennesket som utgjer 

framsteget. Retten til kulturell identitet for individet og gruppa er svaret på denne 

utfordringa. Samkjensla innanfor eit kulturfellesskap er den beste garantien for 

personleg tryggleik og utvikling. Ein slik kulturell identitet krev eit mangfald av 

kulturelle ytringsformer og konsekvent toleranse. Identitet må altså ikkje 

forvekslast med einsretting. (…)" (s.2 og 3) 

Toleransen synes grenseløs, som ubetinget åpenhet og mangfold. Venstre har nådd femte og 

siste trinn på Paul Ricoeurs toleransestige - og det er for ham ikke udelt positivt.
265

 Han mener 

jo at i en slik toleranse bekjennes implisitt en likegyldighet. For Venstre står individet og 

gruppen i sentrum, utvikling og trygghet skjer i gruppen. Men hvilket "lim" av felles 

referanser skal da holde det større samfunnet sammen? 

 

Utskrift  fra Sosialistisk Vensrepartis prinsipprogram 1995, avsnittet ”Vi og ”de andre””: 

"Vestlige myndigheters aktive bruk av innvandra arbeidskraft på –50, -60 og –70-

tallet har sammen med flyktningestrømmene i verden, skapt flerkulturelle 

samfunn. Alle må forholde seg til et mangfold – en døråpner til andre kulturer. 

Dette kan gi økt forståelse av andre kulturer og beriker hverdagen – i alt fra 

matvaner til verdensbilde. Men mangfoldet åpner også for kulturkollisjoner som 

utfordrer verdier, medmenneskelighet og toleranse. Toleransekravet må være 

gjensidig og romme åpenhet, respekt og læringsvilje. Egne kulturelle tradisjoner 

skal forvaltes og videreutvikles. Men de er alle mer eller mindre resultat av 

vekselvirkninger mellom oss og ”de andre”. Og ved å legge vekt på alt som kan 

samle mennesker og grupper på tvers av etniske og kulturelle skiller kan innfødte 

og tilflyttere utvikle flerkulturelle nettverk og aktiviteter som vil bidra til å fjerne 

fordommer og minske avstand. Dette er viktige utfordringer for skole, kulturliv, 

organisasjoner, arbeidsliv og boligpolitikk. 

Ved en verdibevisst lokal og nasjonal identitet er det ofte lettere å være åpen for 

andres tilhørighet og kulturgrunnlag. Men den åpne toleransen har også sine 

grenser. Respekten for alle menneskers likeverd og deres menneskerettigheter må 

være et konsekvent krav overfor alle mennesker og grupper. Det er en misforstått 

og likegyldig toleranse som tillater angrep på slike verdier, enten det forsvares ut 

fra norske fordommer eller andre gruppers særpreg." (s. 18-19) 

Her står gjensidighetsaspektet sterkt i en tilsynelatende symmetrisk relasjon. Men våre 

menneskerettigheter  setter grensen. 

 

Utskrift  fra Arbeiderpartiets valgprogram 1997 – 2001, fra avsnittet ”Gjensidighet mellom 

individ og fellesskap”: 

"De sosialdemokratiske prinsippene bygger på at alle mennesker er enestående og 

likeverdige individer som fungerer best i et fellesskap. Menneskene trenger 

hverandres gjensidige respekt og anerkjennelse. (…) 
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 Se kapittel 3.4.5 sammenfattende kommentarer, og kapittel 2.3.3 toleranse som dyd 
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Sosiale, psykologiske, demokratiske og etiske behov og hensyn er like sentrale for 

menneskets utvikling og trivsel som de økonomiske. Samfunnet er i dag preget av 

et mangfold av normer, meninger og kulturuttrykk. Dette gir større frihet og gjør 

toleranse til en nødvendighet. Toleranse innebærer å åpne for mangfold i verdier 

og i hvordan moralske retningslinjer utformes og fortolkes, men det må også 

innebære enighet om allmenne prinsipper. I mangfoldet er det mange som leter 

etter røtter, noe bestandig og varig. De søker en sammenheng å se seg selv i som 

kan gi identitet – noe som er avgjørende for å kunne møte raske forandringer med 

trygghet og aksept." (s.10) 

Fra avsnittet ”Respekt og toleranse i et mangfoldig samfunn”: 

"Innvandrere og flyktninger som har kommet til landet de siste tiårene, utgjør 

minoriteter  i Norge. De er individer med svært ulik bakgrunn og tilværelse. De 

har krav på å bli behandlet og respektert som likeverdige. Vi lever i et 

multikulturelt samfunn. Dette stiller krav til gjensidig toleranse og respekt. Men 

åpenhet og toleranse er ikke det samme som verdinøytralitet. Grunnleggende 

verdier som likeverd, rettssikkerhet, menings- og ytringsfrihet, mulighet til 

politisk deltakelse, likestilling mellom kjønnene og barns rettigheter står sterkt i 

hele det norske samfunnet. Vårt lovverk er bygget på disse verdiene. Det utgjør en 

felles basis for samhandlingen oss imellom som alle må respektere. 

Diskriminering på grunn av navn, hudfarge eller kulturbakgrunn skal ikke 

aksepteres. Vi vil derfor gjennomgå dagens lovverk og praktiseringen av det for å 

tydeliggjøre at diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse er ulovlig og i strid 

med grunnleggende fellesverdier i det norske samfunnet." (s. 26) 

Også her forfektes tilsynelatende en gjensidighet. Men spillereglene er det vi som setter. 

Grunnverdiene og spillereglene har vi definert på forhånd. 

 

 

 

 

 

 

Skoledokumenter 

 

Mønsterplanen fra 1987  

Læreplanen viderefører synspunktene fra M74, med den sterke presiseringen av at idealet om 

toleranse er viktig på områder der det råder ulike oppfatninger - men ikke på bekostning av et 

eget standpunkt. Det  skinner igjennom en egentlig oppfatning av toleranse som grensende til 

likegyldighet, i alle fall til relativisme.  
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M 87  har et avsnitt om "Verdier skolen bygger på – og skal formidle": 

"Målet må være at grunnverdier som sannhet, rettferdighet, troskap, 

nestekjærlighet, solidaritet, ansvarlighet og toleranse får prege skolens virksomhet 

slik at elevene får tilegne seg verdiene. " 

"Åndsfrihet og toleranse er forpliktende idealer når skolen tar religiøse, etiske, 

sosiale og politiske spørsmål opp til drøfting, og ellers på alle områder der det er 

ulike oppfatninger. Det betyr ikke at alt skal betraktes som like sant, eller at 

ethvert standpunkt har samme krav på plass i skolen. Gjennom sitt eksempel og 

ved sin veiledning skal skolen være med å utvikle en vidsynt og tolerant holdning 

hos elevene. Men skolen kan ikke stille seg utenfor enhver debatt eller være uten 

standpunkt. Skolen må representere bestemte verdier og oppfatninger hvis 

forventningen om åndsfrihet og toleranse skal ha noen mening. Elevene må lære 

at et personlig standpunkt ikke er til hinder for å vise respekt for andre.”[....] 

”Prinsippene om likeverd og likestilling må realiseres i skolens hverdag. Likeverd 

og likestilling gjelder alle elever, uansett personlige forutsetninger, kjønn, 

hudfarge, sosial, kulturell eller religiøs bakgrunn. Skolen må aktivt motarbeide 

diskriminerende holdninger overfor grupper av elever eller enkeltelever."
266

 

Homofili eller beslektede ord er ikke oppgitt i planens emneregister. 

 

Læreplan for grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring. Generell del. 

1993  

Formålsparagrafen er uforandret. Under læreplanens kapittel om Det meningssøkende 

menneske omtales verdier, kultur og identitet. Her omtales også toleranse, med de samme 

presiseringer som i de to tidligere læreplanene: 

"De kristne og humanistiske verdier både fordrer og befordrer toleranse og gir 

rom for andre kulturer og skikker."
267

  

"Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering, og fremme gjensidig 

respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett. Utdanningen skal oppøve 

evnen til samarbeid mellom personer og grupper som er forskjellige. Men den må 

også gjøre tydelig de konflikter som kan ligge i møtet mellom ulike kulturer. 

Åndsfrihet innebærer ikke bare romslighet for andre syn, men også mot til å ta 

personlig standpunkt, trygghet til å stå alene og karakterstyrke til å tenke og 

handle etter egen overbevisning. Toleranse er ikke det samme som 

holdningsløshet og likegyldighet. Oppfostringen skal utvikle personlig fasthet til å 

hevde egne og andres rettigheter og til å reise seg mot overgrep."
268

  

Det synes som alle de omtalte læreplaner har som mål å bidra til utviklingen av en tolerant 

personlighetstype og holdninger sammensatt av ikke-vold, vidsyn og verdsettelse av mangfold 

                                                 
266

 Mønsterplan for grunnskolen (1987), s. 14 
267

 Læreplan  for grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring. Generell del. 1993, s. 7 
268

 Ibid., s. 10 
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som kjennetegn. 
269

  I toleransesammenheng er det betimelig å spørre om ikke "motet" til å ta 

personlig standpunkt kunne suppleres med mot til å la seg påvirke av andres standpunkt også?  

John Horton beskriver denne vaklingen som læreplanene uttrykker, med liberalismens 

tilbøyeligheter til enten å helle mot intoleranse eller likegyldighet
270

. Liberalismens 

"nøytralitet" dvs. unnlate å dømme, er vanskelig å hevde som tolerant, uten at man dermed 

skal kalle den intolerant. Dette får betydning for undervisning, hevder Horton. Det har klart 

betydning for den moralske oppdragelsen av barn om de skal oppmuntres ("encourage") til 

toleranse for noe, eller om de skal tas motet fra ("discourage") å ha motstand mot noe. Noe av 

forvirringen med multikulturell undervisning synes å ligge her, mener han. I sin iver etter å 

beskytte minoritetskulturer fra overgrep og uthenging, synes noen å ville ha bort enhver tanke 

om vurdering av kulturelle praksiser og verdier. Horton fastslår at et visst element av 

vurdering av fremmede kulturer og overbevisninger må høre med i oppdragelse til 

toleranse.
271

  Det er en stor og viktig debatt - som faller utenfor denne oppgavens rammer. 

 

Andre offentlige dokumenter
272

 

 

UNESCO’s Declaration of Principles on Tolerance av 16. november 1995
273

   

Det var denne erklæringen, som jeg først stiftet bekjentskap med på Skjervheimseminaret 

september 2002, som fikk meg til å søke etter stoff om toleranse også i offentlige dokumenter 

vedrørende FN og menneskerettigheter. Med temmelig skuffende resultat viste det seg. I alt 

det tekstmaterialet som er gjennomgått, er det ingen referanser til denne erklæringen.  Den 

internasjonale toleransedagen 16. november blir i Norge forbigått i stillhet hvert år. Her har 

den Norske UNESCO-kommisjonen forsømt seg! Erklæringens artikkel 6 om Internasjonal 

Dag for Toleranse sier: 

"In order to generate public awareness, emphasize the dangers of intolerance and 

react with renewed commitment and action in support of tolerance promotion and 

education, we solemnly proclaim 16 November the annual International Day for 

Tolerance." 

 

                                                 
269

 Jf. Kapittel  2.3.1 med Creppells bruksformer av toleranse. 
270

 Horton, John (1996), s. 36-37 
271

 En fyldigere omtale av forholdet liberalisme – toleranse finnes i kapittel 2.3.2 
272

 Se vedlegg 3 "Oversikt over  offentlige dokumenter gjennomgått ... innen områdene menneskerettigheter, 

diskriminering, barne- og familievern, skole", der fremgår også hva jeg ikke fant. 
273

 Declaration of Principles on Tolerance, 1995. UNESCO. Se eget vedlegg til oppgaven, der er erklæringen 

gjengitt på engelsk. Se også oppgavens kapittel 2.2.5 om toleranse historisk, 1900-tallet. 
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De offentlige dokumentene med tema menneskeretter / menneskeverd hverken nevner 

eller tematiserer toleranse. Situasjonen for lesbiske og homofile omtales imidlertid som noe 

som fremdeles er problemfylt på grunn av negative holdninger i befolkningen.
274

 

Innen feltet barnevern, familievern finner vi forholdene for lesbiske og homofile 

beskrevet i: 

 

Stortingsmelding nr. 25 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i 

Noreg.  

Utgangspunkt for meldingen var resultatene som fremkom av NOVA-undersøkelsen fra 1999 

om ”Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn” og stortingsmelding 

nr.21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum.
275

, der Stortinget ba regjeringen legge frem en 

stortingsmelding om disse resultatene. Meldingen gir en oppdatert orientering om homofile og 

lesbiskes situasjon i samfunnet blant annet mht. rettslig stilling og vern, skole og læreplaner, 

arbeidsliv, familie, holdninger og forskning om homofile og lesbiske. 

Regjeringen konstaterer i meldingen: 

”Menneske lever homoseksuelt og heteroseksuelt. Utgangspunktet for regjeringa 

er respekt for homofile og ein aksept av det homoseksuelle livet.”
 276

  

Toleranse tematiseres ikke, men nevnes  i meldingens kapittel 7 ”Open haldning og sosiale 

nettverk”, der det hevdes at det er toleransen som sanksjoneres: 

”Vi veit at det i mindre og tette samfunn finst ein sterk sosial kontroll, og at 

toleransen for det som på ulikt vis vil kunne bryte med normene i dette samfunnet, 

ofte blir hardt sanksjonert. (…) Mange homofile og lesbiske vel derfor å flytte til 

større byar og tettstader, med større toleranse og ikkje minst større grad av 

anonymitet.” 
277

 

Her ligger en implisitt oppfatning av at toleranse for det annerledes nesten bare finnes i større, 

uoversiktlige samfunn der de som skal tolereres kan forsvinne i mengden , være anonyme - 

det vil si: ikke bli gjenkjent, ikke synes men leve usynlig.  Dette er en toleranse som ikke en 

gang er likegyldighet. Det er en toleranse i det tomme rom.  

 

                                                 
274

 Se oversikten i vedlegg 3 om Stortingsmelding nr. 21 (1999-2000)Menneskeverd i sentrum 
275

 "NOVA-undersøkelsen", 1999;  Menneskeverd i sentrum. 
276

 Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg,  s. 13. 
277

 Ibid., s. 54 
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Lesbiske og homofiles egne skrifter 

 

"Toleranse" av Gerd Brantenberg. Innledning til debatt holdt i 1994.
 278

 

 Artikkelen åpner med et sitat av Fridtjof Nansen: ”Glem ikke at kjærlighet og toleranse hører 

til de vakreste trær i skogen”. Hun leste det som åtte-åring, skriver hun, og  

”25 år senere (altså ca. 1973, min anm.) skulle ordet ”toleranse” komme til å bli 

det mest forhånede blant alle i den homofile bevegelsen. – Toleranse! Sa man – 

Hva er det for slags begrep? Skal vi tåles? Vi vil ikke ”tåles”. Vi er. Hvem sier 

”tåle”? De som har makten sier ”tåle”. Selve begrepet er maktspråk.” Jeg var, som 

litt over 30-åring den gang, helt med på denne fordømmelsen av toleransen, og i 

min debutbok Opp alle jordens homofile ga jeg den full uttelling i et av de 

avsluttende kapitler, ”Toleransebølgens skvulp”.
279

  

”Ha i mente at den homofile verden alltid som prinsipp har avvist 

toleransebegrepet, og – etter min mening – fortsatt gjør det.”  

Kapitlet om "Toleransebølgens skvulp" husker vi fra perioden 1965 - 1980. Brantenberg gav 

en skarp og poengtert beskrivelse av hvordan det den gang i 1973 opplevdes å "bli tolerert" av 

majoriteten, av hetero-samfunnet. Det er da desto mer interessant å studere denne artikkelen 

fra 1994 nærmere: har Brantenberg endret sitt foraktfulle syn på samfunnets toleranse? 

Oppleves og erfares toleransen "ovenfra" annerledes 20 år etter?  For å få svar  er det 

nødvendig med utførlige sitater.  

Brantenberg  stiller selv spørsmålet: 

”Hvordan tåles homofile i dagens samfunn? Tåles vi? Tåles vi, kanskje, f. eks. 

mer enn før? Men ha hele tiden i mente at vi ikke liker spørsmålet.”
280

 

For å besvare spørsmålet må hun ta for seg det helt spesielle ved undertrykkelsen av homofile, 

som er  

”annerledes enn de fleste andre undertrykkelser(…) idet selve avviket er usynlig. 

Og i selve dette faktum ligger mye av undertrykkelsen av oss fremdeles dypt 

bevart. Vi har jo hele tiden det fordømte valget, i motsetning til svarte i et hvitt 

samfunn, i motsetning til fysisk handikappede osv., at vi kan velge – helt 

individuelt og på egen hånd – å fremstå som noen andre enn de vi er.” 
281

 

Hvorfor er det så få offentlig kjente homofile i landet vårt? (…) Hvorfor holder de 

kjeft?(…) Er dette uttrykk for en manglende toleranse fra heterosamfunnets side? 

Eller et utslag av bekvemmelighet fra de homofiles? 

                                                 
278

 Brantenberg, Gerd (1995). Innledningen ble holdt i Studentersamfundet i Trondheim, halvannet år etter at 

partnerskapsloven ble vedtatt. Innledningen er trykt som artikkel i festskrift til Karen-Christine Frieles 60-årsdag 
279

 Ibid.,  s. 12. "Toleransebølgens skvulp" fra 1973 er omtalt tidligere i kapittel 3.4.2.5 
280

 Ibid., begge sitatene fra s. 13. 
281
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Problemet er at, til tross for den tiltagende erkjennelse av selve homofiliens 

eksistens (…) [at] [a]lt for få kjenner, etter alle disse årene, noen som er homofile. 

Det forblir et begrep, som man kan ha sine tanker om. Gode eller onde.”
282

  

Ennå synes det som forholdene ikke er slik at man gjerne kan eller vil synes som den man er... 

Brantenberg beskriver situasjonen som oppstår når datteren i huset kommer hjem med 

sin første jentekjæreste. Det er et stort sjokk. ”Det er da toleransen – denne toleransen vi 

absolutt ikke vil ha – settes på prøve.”  Etter måneder og år 

 ”skjer det som regel at det til slutt blir rom for en eller annen form for aksept. Når 

det nå ikke kan være annerledes. (…) I denne tiden som går, mellom sjokk og 

eventuell og forbeholden aksept, ligger vår stilling som evige outsidere begravet i 

vår sjel.” 
283

 

Brantenberg spør  hva som skjer når noen  velger å ”stå frem”, og blotte sitt avvik? Når alle 

vet? Da spørs det om toleranse fortsatt er blant de vakreste trær i skogen. Bringer hun inn sin 

(livs)erfaring og sitt kjærlighetsliv i en samtale, erfarer hun ofte at homofili blir gjort til et 

tema, istedenfor å godta at hun snakker ut fra sin livserfaring. Homofili abstraheres, og forblir 

ukjent. Brantenberg spør videre:  

”Er det mulig å snakke om toleranse der en ikke vet hva som skal tåles? Det 

homofile er og blir det ukjente – for de fleste. Er det kjent – og erkjent – på en 

eller annen måte, så blir det tolerert. Det er min erfaring. Problemet er at det 

forblir ukjent. 

Og så reiser spørsmålet seg: Kan man forlange toleranse overfor noe man aldeles 

ikke vet hva er? – Skal vi gå denne rettergang, denne spissrotgang, i årevis, før det 

eventuelt skaffes til veie noe som kanskje kan kalles toleranse?”  

(…) Og med dette vil jeg si at Fridtjof Nansens ord – ”Glem ikke at kjærlighet og 

toleranse hører til de vakreste trær i skogen” – egentlig er et uhyre høyt krav til 

menneskeheten. For det er ikke lett å gå i en skog. Det er ikke lett å gå der, især 

ikke i mørke, (…) [man vil] så gjerne kunne støte på noe kjent! En stamme man 

har sett før, et furutre man vet hvor står. (…) Og hva så med den rare veksten der, 

som jeg nærmest snubler over og som jeg aldri har merket var der før? Skal jeg 

godta den? 

Vanskelig, vanskelig – spør du meg – å akseptere homofile. Før man stanser, og 

virkelig interesserer seg for hva det finnes i denne roten, i stammen og dens blader 

og krone, som man aldri har sett før. 

Interessant er det nemlig, uendelig interessant, hvis man først begynner å studere 

det. Og det undrer meg at heterofile, som er så interessert i sin egen heterofili 

(selv om de ikke kaller den det, men kaller den forholdet mellom mann og kvinne 

– kaller den ”kjærligheten”), at de ikke er mer interessert i hvordan alt dette 

forholder seg for de vakre trærne i skogen som er homofile. 
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Om de gjorde det, ville de få et nytt syn på hva det vil si å være mann og kvinne 

her i verden, og kanskje få et enklere syn på det: Forskjellen er ikke så stor, og i 

hvert fall annerledes enn den man har i sitt heterofilt indoktrinerte hode.”
284

  

Brantenberg  får oss til å forstå usynlighetens negative side. En toleranse som forutsetter at 

ens innerste anliggende og viktig del av ens identitet må være skjult, er ingen god toleranse.  

Det er og blir en ugyldiggjøring av den annen og hennes standpunkt.  Men samtidig erkjenner 

Brantenberg at toleranse faktisk er krevende. Å skulle forholde seg til det ukjente når man kan 

la det være, hvem vil det uten videre? Man kan ”tåle” noe man ikke kjenner, men toleranse 

krever  interesse og tålmodighet - men det kan være vel verd strevet.  

Vi aner vel at samfunnsklimaet for lesbiske og homofile er blitt noe mildere på de tyve 

årene. Valget om å ”Stå Frem” eller ikke er mer reelt nå, men det er fremdeles alt for  

fristende for lesbiske og homofile å opprettholde den usynligheten som samfunnet oppmuntrer 

til. 

 

Vite for å forstå. 10 artikler om homoseksualitet og lesbiske og homofiles livsvilkår i 

Norge i dag fra 1997
285

   

Denne artikkelsamlingen kan på tampen av 1900-tallet gi oss et bilde av hva lesbiske og 

homofile selv mener er viktig å formidle om sin situasjon til den kunnskapsformidlende delen 

av heterosamfunnet. 

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring fikk i studieåret 1996-97 

gjennomført en kartlegging av pensum og undervisning om homofili ved alle landets 

universiteter og høyskoler med helserelatert utdannelse. Den viste at det fantes lite eller 

ingenting av pensum og undervisning om dette. Artikkelsamlingen tar for seg mange aspekter 

ved det å være lesbisk og homofil, med anerkjent dokumentasjon og forskningsreferanser: 

homohistorie, stigmatisering / minoritetsstress, (negative) holdninger og hvilke konsekvenser 

de har, selvmordsforebyggende arbeid, osv. Artiklene er nøkternt konstaterende, de skal gi 

kunnskap, så leseren kan forstå uten å bli tryglet om det. 

Temaet er naturlig nok ikke toleranse, men dette berøres i den siste artikkelen, 

"Homoseksualitet på norsk", skrevet av Kjell Erik Øie
286

, en  sentral homopolitiker i 1980- og 
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90-årene. Han problematiserer påstanden om at nå er alt så bra: homofili er alminneliggjort i 

media og i samfunnet – så hva er problemet? Han bruker som eksempel det han mener er  

årsakene til at lesbiske og homofile ikke får samfunnets velsignelse til å oppdra barn:  

”Hit, men ikke lenger. Normal, men ikke normal nok. Homoseksualitet er ikke 

smittsomt, men kanskje litt smittsomt allikevel. Jeg tror at årsaken til at vi ikke får 

adoptere barn er at maktens kvinner og menn fortsatt synes at homoseksualitet er 

litt unaturlig. Og unatur skal ikke barn tilbys. Kanskje ikke så rart at de tenker 

sånn, for heteroseksuelle har vokst opp i det samme samfunnet som 

homoseksuelle. Og min påstand er at mange homoseksuelle også ser på sin egen 

seksualitet som unaturlig og skambelagt.”
287

  

Han tematiserer også gjennomgangstemaet i ”homofilispørsmålet”: ”Født sånn, blitt sånn, 

eller valgt å bli sånn" ”Den manglende valgmuligheten skaper en sympati som tilsynelatende 

gir aksept.” Han referer teologiprofessor Jacob Jervell som er svært tydelig på at det bare er 

de ”ekte” homofile som fortjener støtte.
288

  

”Heteroseksuelles toleranse tillater en annen samlivsform bare så lenge 

heteroseksualiteten ikke ”velges bort”. Skulle homoseksualitet være mer akseptert 

fordi man var født sånn, og således ”ikke kunne noe for det”? En farlig tankegang 

som etter min oppfatning ligger snublende nær å skulle akseptere medlidenhet 

som grunnlag for samfunnsaksept. Medlidenhet er en vertikal følelse som alltid 

defineres fra toppen.”
289

  

Vi vil finne innholdet i disse påstandene i dokumentene i neste sekvens om 

partnerskapsloven.  

 

Fjerde punktnedslag: 1993 – Lov om registrert partnerskap 

I kontekstavsnittet (3.5.1) for denne perioden ble velferdsstatens forutsetning om konsensus 

og homogenitet problematisert. Den svenske historikeren Jens Rydström  er inne på det 

samme i sin drøfting av ordningen med registrerte partnerskap når han hevder at 

velferdsstaten med sine sterke konsensustradisjoner er "ett inkluderande, men också subtilt 

normerande system".
290

  Rydström spør hvordan man i velferdsstaten skal tolke opprettelsen 

av en særlov for regulering av kjærlighetsforhold mellom personer av samme kjønn:  

"Är det en revolutionerande förändring eller är det ett exempel på repressiv 

tolerans och social kontroll?"
291
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Ved å velge å innføre en særlovsordning for homofile parforhold oppnås både på et vis å 

inkludere, men også å sette en normativ ønsket moralsk standard sett fra majoritetens ståsted, 

påpeker han. Man tar brodden av det Rydström kaller "en normoppløsende trussel".  

 Det kan hevdes at velferdsstaten utøver her en form for repressiv toleranse. Den tilbyr 

en ordning nesten lik den eneste  akseptable som er det heterofile ekteskap. Mange lesbiske 

og homofile har akseptert "tilbudet", og blir dermed ufarliggjort sett fra majoritetens side. De 

som ikke synes om dette tilbudet, blir møtt med uforstående hoderysten: blir de homofile da 

aldri fornøyd?  

Rydström selv åpner for to svar på spørsmålet han stilte ovenfor: partnerskapet kan 

låse inn snarere enn å sette fri hvis det bare er en manifestasjon av det man kaller den 

hegemoniske tosomheten.  Altså en sosial kontroll og repressiv toleranse. Det andre svaret 

han åpner for, er å se partnerskapet som en utfordring av det hellige ekteskapet og den 

monogame tosomhetens seige strukturer. Selve eksistensen av en slik ordning kan åpne for 

nye måter å tenke om blant annet sivilrettslige og følelsesmessige bånd, om velferdsstatens 

stønadsordninger, om oppfostring av barn. Slik kan den virke befriende for alle - ikke minst 

heteroseksuelle.
292

 

 

Om lov om registrert partnerskap.  Ot.prp. nr. 32 (1992-93)  

Dokumentet redegjør for hvorfor en lovregulering er hensiktsmessig, og om homofili og 

homofiles livssituasjon, dessuten en gjennomgang av lovgivers / myndighetenes syn på 

homofili siden 1972, med bevisstheten om at ”[o]ffentlige myndigheter har et ansvar som 

opinionsdannere.” Det understrekes flere ganger at homofili er en vedvarende del av 

personligheten, og ”like upåvirkelig som heterofil legning”. 
293

  ”Spørsmålet for homofile blir 

å kunne akseptere sin seksuelle orientering og sine følelser. Dette er en viktig forutsetning for 

harmonisk livsutfoldelse.” 
294

  Det presiseres flere ganger at partnerskap ikke skal likestilles 

med ekteskap. Kirkelig vigsel og adopsjon er derfor utelukket. ”Grunnlaget for en 

partnerskapslov er homofile pars behov for lovregulering av de økonomiske og juridiske 

sidene av et forhold. Enhver diskusjon om adopsjon må ta  utgangspunkt i barnets behov.” 
295
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Homofiles behov for en lovregulering av økonomiske og juridiske forhold fremheves 

sterkt i proposisjonen fra barne- og familiedepartementet. Mens justisdepartementet derimot 

fremhever følelsesmessige forhold.
296

  

Toleranse nevnes bare i én sammenheng: 

 ”Fram til vår tid har holdningene og synet på homofili endret seg i takt med 

skiftende kulturbestemte oppfatninger. (…) Parallelt med denne utviklingen er det 

i befolkningen vokst fram en økende toleranse overfor homofile og homofil 

atferd.”
297

  

Igjen må vi spørre: hva slags toleranse er det tale om? Stortingsmeldingen fra 2000 om 

levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile
298

 erkjente at usynlighet og anonymitet er 

viktige forutsetninger for å bli tolerert. 

 

Stortingsforhandlinger 1992-93 om partnerskapsloven. 

For en stor del dreier den 50 sider lange debatten seg om forholdet partnerskap – ekteskap, og 

viktigheten av å fremheve ekteskapets særstilling som et forhold mellom mann og kvinne: 

derfor må partnerskapsloven avvises. Eller å fremheve at partnerskap slett ikke er sidestilt 

med ekteskap: derfor kan og bør partnerskapsloven godtas.
299

  

Det ble flere ganger  påpekt at dette var en verdidebatt fordi den berører og utfordrer 

grunnleggende holdninger og verdier  hos den enkelte.( blant annet av Anne Enger Lahnstein 

(SP)
300

)   Spørsmålet om toleranse blir da sentralt, og dette ble  også ofte berørt. 

  De mange (og noen lange) sitater som følger gjengir en mangfoldig bruk av begrepet. 

Vi har møtt alle variantene på vår vandring gjennom 50 års tekster.  'Toleranse' blir i debatten 

naturligvis brukt i forhold til lesbiske og homofile, da som et pregløst begrep, tømt for kraft 

og innhold. Ofte blir det også krevd toleranse for ens politiske standpunkt i saken. Da er 

begrepets kraft til stede, da er begrepets innhold interessant. Sitatene kan stå som et 

vitnesbyrd over hva toleransens status og relevans i velferdsstaten ved utgangen av vår epoke. 

Sitatene skal derfor få tale for seg selv uten ytterligere kommentarer: 

"(…) de som har brukt begrep og uttrykk til dels raljerende og i odiøs forstand,… 

har vært de som i denne debatten har utmerket seg med holdninger som kan 

karakteriseres som intolerante og lite forståelsesfulle overfor andre. … Så jeg tror 
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enkelte partier og representanter skal være litt forsiktig med å gjøre seg til 

toleransens talspersoner, slik de uttaler seg om oss som har et annet syn. 

Vi kunne sikkert gått mange runder om toleranse, men det tillater ikke et kort 

replikkordskifte. … Ekte toleranse betyr selvsagt å ha respekt for andres 

oppfatning, men selv å kunne ha en klar oppfatning og et standpunkt. Toleranse er 

jo ikke det samme som likegyldighet. Det tror jeg av og til det er litt viktig å få 

slått fast." (Kjell Magne Bondevik (KrF)
301

 

 

"Vi erkjenner behovet for normer og idealer. Noe må stå fast. Alle trenger grenser. 

Og det er forskjell på rett og galt. Men det finnes også uløselige etiske konflikter – 

konflikter vi må leve med. Som medmennesker og folkevalgte må vi vokte oss vel 

for ikke å legge sten til byrden for mennesker som har nok å bære fra før. Vi må 

vise åpenhet, toleranse og respekt for enkeltmenneskets integritet. Utfordringen er 

om vi kan stå for en moralsk holdning uten å virke fordømmende, om vi kan mene 

noe om en livsstil uten å støte fra oss mennesker som har valgt annerledes, eller 

som er kommet skjevt ut, om vi kan forene fasthet med åpenhet og finne balansen 

mellom skråsikkerhet og likegyldighet. […] For meg blir dette en avveining: Vi 

må vise respekt og toleranse for enkeltmenneskers personlige integritet og valg av 

livsform, og vi må sikre den svake part i samlivsforhold ved lovregulering. Men 

vi må også kunne stå fast med at ekteskapet som samlivsform bør ha en særstilling 

i vårt samfunn…" (Anne Enger Lahnstein (SP)
302

 

 

"Forslaget som behandles i dag, handler om samfunnets evne til toleranse. Det 

handler om likeverd og rettferdighet, kall det også gjerne nestekjærlighet. […] Det 

kjennes veldig godt når så mange uttrykker toleranse og åpenhet overfor en 

gruppe som i alle år har lidd stor overlast.(…) Når jeg i den daglige politiske 

debatten snakker om verdier, om at mennesker skal slippe å leve i isolasjon og 

ensomhet, da omfatter disse ord og uttalelser også homofile og lesbiske. I mitt 

vokabular inneholder slike ord evne til toleranse og hverdagssolidaritet – det å 

strekke seg litt lenger for å forstå og godta."(Grete Berget (A)
303

  

 

"Homofile blir nå heldigvis møtt med mer åpenhet, forståelse og toleranse enn 

tidligere, men jeg vil understreke at det fortsatt er en lang vei å gå før 

stigmatisering og intoleranse er borte. Vi er med andre ord inne i en viktig 

prosess, og jeg er ganske overbevist om at denne utviklingen, som heldigvis går i 

positiv retning, ikke står og faller med utformingen og vedtagelsen av en 

partnerskapslov. Arbeidet for større toleranse og åpenhet omkring de homofiles 

livssituasjon og full aksept av deres liv, deres livsmønster og valg, må fortsette…" 

(Kaci Kullmann Five (H)
304
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"Vi diskuterer i dag et historisk dokument. Partnerskapsloven er for samfunnet et 

uttrykk for toleranse og rettferdighet, og det synes jeg er på høy tid. (…) Å 

lovregulere homofile partnerskap er etter min mening et viktig stykke 

samfunnsmoral Det betyr en foreløpig fullføring av en prosess som i løpet av 20 

år har ført de homofile fra å tilhøre en kriminell minoritet til å tilhøre en moralsk 

minoritet. (…) Loven vil øke respekten for varige, forpliktende forhold mellom 

mennesker uansett seksuell legning." (Sylvia Kristin Brustad (A)
305

 

 

"Men de samme talere som har vært mest opptatt av toleranse, burde i alle fall ha 

den toleranse og forståelse at de godtar at de som fatter sine avgjørelser å troens 

grunn, også gjør det med en voldsomhet i argumentasjonen. Det ligger faktisk 

også i troens overbevisning. Og skal en ha den rette toleranse, bør en altså vise 

stor forståelse for den argumentasjonen som der ligger til grunn ..."  (John G. 

Bernander (H)
306

  

 

"Respekt for andre sine oppfatningar? Ja vel, og det skal vere gjensidig. Men 

respekten for andre sine synsar, truer og tykkjer kan ikke tolererast så breitt og 

vidt at undertrykking og diskriminering av folkegrupper skal få halde fram, og det 

i kjærleikens namn." (Marie Lovise Widnes (SV)
307

 

 

"Jeg har også det håp at denne loven vil bidra til å redusere den stigmatiseringen 

og intoleransen som homofile i vårt samfunn fortsatt rammes av, fordi 

partnerskapsloven innebærer en offentlig aksept av homofilt samboerskap. " 

(Ragnhild Qveseth Haarstad (SP)
308

 

 

"Det blir tala om likestilling, diskriminering, toleranse osv. i annakvart innlegg, 

som om denne saka skulle dreia seg om me som representantar er for eller mot 

homofili jamvel for eller mot homofile menneske. For min eigen del tek eg i 

dagens debatt ikkje prinsippiell stilling til seksuell legning, kjensler, kjærleik eller 

livssituasjonen for einskilde individ. Eg tek derimot stilling til kva slags 

samlivsform mellom menneske som samfunnet bør prioritere. (…) Mitt andre 

perspektiv er Europa. Ekteskapsliknande status for homofile par er utenkjeleg i 

dei gamle kulturnasjonane på kontinentet." (Hallgrim Berg (H)
309

  

 

"En annen hovedlinje i debatten har vært at toleranse og respekt jo må føre til en 

slik lov. Men da er det behov for en opprydding i toleransebegrepet. Toleranse er 

ikke motsatsen til det å ha klare standpunkt. Tvert imot er det ofte de som selv har 

et klart standpunkt som best kan forstå og respektere andres. Derfor aksepterer jeg 

selvsagt ikke at det å ha et etisk standpunkt mot homofilt samliv og det å ha et 

politisk standpunkt mot partnerskapsloven er et uttrykk for intoleranse. Derimot 
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må jeg nok si at en del taleres innlegg i kveld, senest i representanten Marie 

Lovise Widnes’ i sin kåserende og til dels raljerende form, ikke akkurat var 

uttrykk for respekt for andres syn, uansett hvor mye en taler i toleransens og 

vidsynets navn."  (Kjell Magne Bondevik (KrF)
310

  

"Jeg synes også at det jevnt over viser en voksende toleranse i samfunnet. 

Toleranse fremkommer svært ofte ved at en får problemer frem i dagen, får dem 

opp i lyset – det er først og fremst det ukjente som føles som en trussel og en 

fare."  (Magnar Sætre (A), 
311

 

 

"Men medan Bondevik og eg kan tolerere kvarandre inntil keisemd, …" (Marie 

Lovise Widnes (SV)
312

 

 

"Votering: Lovens overskrift og loven i sin helhet bifalles med 58 mot 40 

stemmer. – (Akklamasjon fra galleriet) Presidenten: ”Presidenten ber om ro på 

galleriet.”"
313

 

 

Dermed var lov om partnerskap vedtatt, og lesbiske og homofile kunne leve lykkelige alle 

sine dage... 

 

Sammenfattende kommentarer 

Det må konstateres at i det aller meste av materialet i offentlige dokumenter om 

menneskerettigheter, diskriminering osv. finnes ikke toleranse tematisert, og er nesten ikke 

nevnt. Homofile og lesbiske er spesielt nevnt i de aller nyeste dokumentene. Det er interessant 

at menneskerettsdokumenter fra 1970-1980 nevner toleranse men ikke homofili, og at de 

nyeste dokumentene tematiserer homofili men ikke toleranse. 

Ofte ser vi at "toleranse" og "respekt" kobles sammen og gis nesten identisk 

betydningsinnhold, slik det ofte gjøres i politiske partiprogrammer osv. David Heyd
314

  

påpeker forskjellen mellom toleranse og respekt:  Respekt er en moralsk holdning til andre 

som typisk overser eller ser bort fra de fleste handlinger og meninger hos objektet (den som 

blir respektert). Toleranse blir en underkategori til respekt, i det den innebærer 

selvbeherskelse.  
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Det er også på sin plass etter gjennomgangen av tekstene i denne tidsbolken å minne 

om toleranse som motsats til henholdsvis likegyldighet og respekt. George Fletcher 
315

 hevder 

at respekt er radikalt forskjellig fra toleranse. Den er en ett-trinns holdning. Når T.S. Eliot sa: 

”Den kristne ønsker ikke å bli tolerert”, mente han antagelig at den kristne ønsker aksept og 

respekt. Dette ønsket gjelder nok oss alle, skriver Fletcher, men vil argumentere for at det i 

noen situasjoner er verdifullt å opprettholde en tolerant innstilling som motsats til både 

likegyldighet og respekt. Likegyldighet og respekt er begge enkle holdninger av første orden, 

som han kaller det. Misbilligelse og avsky er også holdninger av første orden. Toleranse er en  

dydsholdning av annen orden. Den skal overvinne den første ordens holdning av 

misbilligelse.  På dette andre nivået bestemmer den tolerante seg for å ikke følge sine 

instinkter av første orden.  

Når toleranse brukes positivt, brukes det éndimensjonalt - som åpenhet, vidsyn, slik 

som når man snakker om "økt toleranse" for homofile de siste tyve år. Man utelukker aspektet 

av misbilligelse eller avsky. Lesbiske og homofile som minoritet ser det negative moment i 

begrepet og bruker det deretter, politikere og myndigheter bruker det mest positivt. 

Som et lite avsluttende apropos  et lite sitat fra Barne- og familiedepartementets svar 

på min henvendelse til dem om toleranse og homofile. Brevet avsluttes slik: ”Det er kanskje 

et poeng i seg selv at mange homofile ikke liker uttrykket ”toleranse”, men foretrekker 

uttrykket ”aksept”."
316

 Ikke verst bare det! 

Norsk Idehistorie 1950-2000 påpeker noe vesentlig: 

 ”Elitediskursen gjennomgikk et paradigmeskifte fra kulturrelativisme, toleranse  

og bekymring for minoritetsgruppers omdømme, til posisjoner der universelle 

menneskerettigheter og individet sto i sentrum. Spørsmålet var om 

menneskerettighetenes garanti om frie valg skulle gjelde i alle private rom i det 

norske hus – også de muslimske.” 
317

 

Her sies det at toleranse og menneskerettigheter synes å være motsetninger i velferdsstaten - i 

alle fall hva muslimer angår. Sitatet beskriver egentlig samfunnets concordia-holdning. 

Bejczy og hans sondring mellom concordia og tolerantia 
318

 synes å være relevant for 

å belyse bruken av toleranse både i læreplanene og i de politiske partiprogrammene i denne 

perioden. Han skrev  at "concordia  lærer oss å godta noe variasjon inne kulturens råderom; 

mens tolerantia  lærer oss å leve med virkelige forskjeller." 
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Det er nettopp concordia som råder grunnen: mangfold er fint, og de fremmede og de 

annerledes  har mye å bidra med – men det er ”vi” som bestemmer, vi som har rett til å si: 

”hit, men ikke lenger”.  Dialogen, gjensidigheten er bare tilsynelatende.  Utstøtingen kan anta 

subtile former - for eksempel usynliggjøring. Vi finner igjen den samme kritikken som John 

Horton retter mot liberalismens forhold til toleranse.
319

 

Dikteren Rolf Jacobsen skrev diktet "Anderledeslandet" i 1985, om det lange, 

uendelige landet der folket klorte seg fast i slit og strev. Nå plukker vi gullpenger fra 

havbunnen, slitet er slutt. Men vi må ikke drømme oss bort der oppe på tinden , advarte han, 

og minnet oss på at "Det er en tid av nød, og vi er en del av verden". 
320

  

Senere har mange med dårlig skjult stolthet yndet å fremheve Norge som 

"Annerledeslandet", men skyver lett i bakgrunnen det faktum at vi er en del av verden. Det 

blir fremhevet som positivt å være annerledes, ikke være som alle andre.  Men, som det 

lakonisk fastslås til slutt i Norges idehistorie:  ”Det er ikke lett å tilpasse annerledesheten i 

annerledeslandets strukturer og ideer.”
321

  Kanskje er det omvendt? At nettopp ved å definere 

noe eller noen som "annerledes" enn de "normale annerledes" kan  Annerledeslandet 

opprettholde sine strukturer  som de er, og til enhver tid selv definere hvem som er de 

"avvikende annerledes" - om de nå kommer som fremmede fra "verden" der ute, eller alltid 

har befunnet seg her. 
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SAMMENFATNING OG KONKLUSJONER  
 

Innledning 

Det er tid for et forsøk på å samle tråder og slutte sirkelen med  en helhetlig sammenfatning 

av hva tekstene åpenbarer og muligvis avslører om toleranse i velferdsstaten.  Ble det mulig å 

få svar på spørsmålene formulert i oppgavens innledning? Og på samme måte som artiklene i 

Geschichtliche Grundbegriffe må  også vi ha et  Ausblick, et utsyn både mot samtid og  

fremtid: Hva slags toleransebegrep bør og kan vi ha en fremtids forventning om ut fra fortids 

erfaring? Vi har sett at toleranse eller mangel på sådan involverer identiteten i et samspill. 

Ingrid Creppell  reflekterer over denne dynamikken i boken Toleration and Identity (se 

kapittel 2.3.7 toleranse for vår tid.)  Hennes begrep om identitet som sosiopolitisk størrelse gir 

grunnlag for en fornyet, revitalisert toleranse som kan bringe oss ut av vårt ambivalente 

forhold til toleransebegrepet. Også lesbiske og homofile (og selvfølgelig andre minoriteter) 

bør kunne ha noe å hente her. Dette skal vi finne mer ut av om litt. Først en sammenfatning av 

hva den kartleggende undersøkelsen frembragte, innsatt i en diakron og synkron ramme.  

 

Kosellecks diakrone og synkrone perspektiv anvendt på analysen av 
tekstmaterialet. 

Ved behov for en gjenoppfriskning av begrepshistoriens analyseredskaper vises til kapittel 

1.6.1 om Kosellecks begrepshistorie. Et diakront perspektiv dreier seg ikke bare om tid og et 

lengdesnitt i et tidsroms lengde. I begrepshistorien dreier det seg om et begreps tilblivelses-        

og transformasjonshistorie, og som nødvendigvis skjer over tid. Den historiske gjennom-

gangen i kapittel 2 har et slikt perspektiv.   

En summarisk repetisjon frisker opp denne transformasjonshistorien: I antikk og 

middelalder var det å utholde lidelse og verdens fortredeligheter; tåle og tillate et onde for å 

unngå et større onde. I utgangspunktet dreide det seg om individets holdning. I løpet av 

middelalderen skulle den også dreie seg om kollektivets holdning til "dårlige" mennesker. 

Samfunnet påla seg en selvtukt, avsto fra å bruke den makten det hadde til å rydde noe 

uønsket av veien, de gode viste overbærenhet med de onde. Etter Reformasjonen og religions-

krigene ble toleranse en gunst fra herskerens side, en gunst som tilkjente religiøse minoriteter 

eksistensrett, men som når som helst kunne trekkes tilbake. I Opplysningstiden utvikles 

tanken om universelle menneskerettigheter der toleranse kommer til å bety anerkjennelsen av 
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overordnede rettigheter tilkjent individene i form av tros- og tanke- og ytringsfrihet, og som 

myndighetene ikke hadde ubetinget rett til å forby. Gjennom 1800- og 1900-tallet utvikles 

toleranse som individets rett til å leve sitt liv som det synes henne best - innen visse grenser.  

Toleransens grenser er hele tiden under revisjon, fordi en tøylesløs toleranse kan føre 

til samfunnets oppløsning og ekstreme politiske systemer. Etter annen verdenskrig ble 

toleranse og ytrings- og trosfrihet igjen fremhevet som grunnverdier. Vi ser at en 

transformasjon, en gjennomgripende endring av begrepsinnholdet har funnet sted, selv om vi i 

vår bruk av begrepet toleranse ser spor av alle de tidligere betydningene som begrepet har 

hatt. Det medfører at vi av og til synes å snakke forbi hverandre når begrepet brukes. Derav 

også vår ambivalens i forhold til toleransebegrepet. I tillegg kommer dilemmaene og 

kompleksiteten i begrepet, og diskusjonen om hva som egentlig skiller toleranse fra 

likegyldighet, skeptisisme og relativisme. Da kan vi bringe inn Kosellecks tanke om at det 

nettopp er begrepers flertydighet og vår skiftende fortolkning av begrepene som gir oss 

muligheter til stadig å gjenforme samfunnet som sosio-politiske aktører. 

Spørsmålet er så om toleransebegrepet gjennomgår en transformasjon, en klar endring 

i løpet av de 50 år som vår epoke omfatter. Har innholdet i begrepet gjennomgått endringer av 

betydning? Eller gjelder den forståelsen av begrepet som uttrykkes i for eksempel tidskrift-

artiklene fra 1950-årene fremdeles? Ut fra det tekstmaterialet som er gjennomsøkt, må svaret 

på det første spørsmålet bli nei, og svaret på det andre ja. Det betyr at Kosellecks diakrone 

perspektiv ikke er aktuelt for dette tidsspennet. At bruksformene, praktiseringen av toleranse, 

og problemstillingene der toleransebegrepet anvendes til dels er andre eller har endret seg, er 

en annen sak.  

Når det gjelder velferdsstatens epoke gjenstår da det synkrone perspektivet - det å se 

hele epoken som ett semantisk felt der begrepet toleranse brukes og inngår i sammenheng 

med andre begreper. Punktnedslagene anses da ikke som selvstendige felt med egen analyse, 

men blir en form for mulige "mikrosynkrone" milepæler. Med dette perspektivet kan vi også 

se hvordan begrepsbruken former og formes av sosialpolitiske forhold, hvordan identiteter 

dannes og endres i asymmetriske relasjoner, i gnisningene mellom "oss" og "dem", mellom de 

som er utenfor og de som er innenfor. Hvordan gjenspeiler så denne begrepsbruken  lesbiske 

og homofiles erfaring med toleransen? Har de den samme oppfatningen av toleranse som oss?  

Bruken og praktiseringen av toleranse har altså endret seg i løpet av epoken. Vi vil kunne 

trekke noen utviklingslinjer her, men ikke i en spesifikk begrepshistorisk forstand. 
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Sammenfatning: Toleranse i velferdsstaten   

I oppgavens innledning (kapittel 1.2.2) ble det stilt noen spørsmål som ble ønsket besvart 

gjennom denne oppgaven. Med utgangspunkt i drøftingen av toleransebegrepet og i 

tekstmaterialet som er gjennomgått, er det på tide å oppsummere noen av svarene. 

 

Velferdsstatens refleksjon over forståelsen av toleranse og hva den 
innebærer 

Innledningsvis i oppgaven ble det spurt om samfunnet / myndighetene har reflektert over sin 

forståelse av begrepet toleranse, og hva et ønske om å fremme toleranse og tolerante 

holdninger eventuelt medfører av tiltak eller handlinger fra samfunnets side. Dette spørsmålet 

er mer grunnleggende enn antatt da spørsmålet ble formulert. Arbeidet med toleransebegrepet 

i teori og i tekst har gitt en forståelse av begrepers kraft og betydning som samfunnsformende 

faktor, slik begrepshistorien søker å vise. Velferdsstatens og myndighetenes ofte ureflekterte 

bruk av begrepet, slik den har kommet til syne i tekstene, har bidratt til å avdekke hvor 

nødvendig en slik meta-refleksjon og -debatt er. Noe mer skal sies om dette i avsnittet 

nedenfor. De viktigste funksjonene en slik debatt og refleksjon har, er å avsløre det tilslørte, 

tydeliggjøre det utydelige, samt å synliggjøre og forholde seg til forskjeller og konflikter. 

Det er vel grunnlag for å svare at refleksjonen over forståelsen av toleransebegrepet, 

eller hva utøvelsen av toleranse innebærer, ikke er fremtredende - i alle fall ikke i de tekstene 

som her er fremlagt. Det nærmeste man kommer en refleksjon om toleranse i praksis ut fra en 

implisitt, ikke uttrykt forståelse av toleransebegrepet, er i skolens læreplaner. Der blir skolens 

formål blant annet om å fremme åndsfrihet og toleranse, utdypet noe. Men istedenfor at 

læreplanene går inn i temaet, avvises "toleranseidealet" når andre viktige verdier kommer i 

spill, og blir utfordret av toleransen. 

Noen av de politiske partiprogrammene fra epokens siste periode søker også 

antydningsvis å nærme seg en refleksjon. I flere av dem  understrekes den gjensidigheten som 

toleranse bør innebære, uten noen videre refleksjon. 

Det må sies at staten og politikerne ikke har fått særlig hjelp av  de av offentlighetens 

tekster  som forøvrig er gjennomsøkt. Er kanskje hele denne tematikken for vanskelig, for 

krevende og for utfordrende? Er det en tematikk forbeholdt intellektuelle spesialister i 

lukkede fora?   
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Velferdsstaten og toleranse i dag 

I oppgavens innledningskapittel ble det retoriske spørsmålet stilt om samfunnet er mer 

tolerant i dag enn for 50 år siden, og hvordan dette eventuelt kommer til uttrykk overfor 

"avvik" som homofili. "Retorisk" fordi svaret på dette tilsynelatende er et opplagt ja. 

Samfunnet er blitt åpnere og mangfoldet større. De restriktive normene har mistet mye av sin 

makt. Livet for de fleste lesbiske og homofile er lettere i dag enn for 50 år siden. Men er 

samfunnet egentlig blitt mer tolerant? Med den innsikten vi nå har fått i toleransebegrepet og 

dets ytringsformer, synes ikke svaret lenger å være et ubetinget ja. Dette er hovedtemaet 

nedenfor . Underspørsmålene som ble stilt innledningsvis, var: Har vi gått veien fra en synlig 

intoleranse til en tilsynelatende toleranse? I realiteten spørres det her etter toleransens rolle i 

velferdsstaten og hvilket forhold samfunnsaktørene har til den. 

En annen måte å formulere dette spørsmålet på er å spørre om samfunnets intoleranse 

er blitt mindre enn for 50 år siden. Tidlig i vår epoke gir tidsskriftartiklene uttrykk for en litt 

reservert holdning til toleranse som anerkjennelse av rett til å gi uttrykk for overbevisninger. 

Artiklene uttrykker at riktignok er toleransen et vesenskjennetegn ved demokratiet, men se 

opp for normoppløsning og likegyldighet! Lesbiske og homofiles egne skrifter etterlyser  

toleranse i demokratiets navn.  Lesbiske og homofile er også samfunnsbyggende borgere som 

deler samfunnets verdier. I det første punktnedslagets tekster (kapittel 3.3.3) finner vi en klar 

fordømmelse og intoleranse i form av en total ignorering av gruppens synspunkter og 

livsvilkår. (kapittel 3.3.2.3)  Den gang var homofili virkelig et tabu: så godt som unevnelig, 

og et fenomen man ikke burde nærme seg. Asymmetrien var den størst tenkelige. Lesbiske og 

homofile erfarte etter hvert samfunnets og velferdsstatens toleranse som det å bli "tålt", men 

diskriminert. Lesbiske og homofile ville kjempe om toleransen. De ville avsløre asymmetrien 

som samfunnets såkalte toleranse forutsatte og som preget identiteten så negativt at de fleste 

lesbiske og homofile gjorde seg usynlige. Noen fortsatte kampen og  ville endre den 

identiteten som samfunnet påførte dem, også ved å vise hvordan de opplevde at toleranse 

fungerte i praksis. Dette så vi i tekstene fra perioden 1965-1980, i de store opprørenes og 

oppgjørenes tid. Men velferdsstaten forholdt seg ikke til sin egen toleranseutøvelse og 

hvordan den ble erfart og opplevd av dem som ble tolerert. Toleranse var ikke et tema når 

myndighetene behandlet lesbiske og homofiles forhold (se punktnedslagene i denne 

perioden). Toleranse og homofili synes å være to gjensidig utelukkende størrelser (jf. kapittel 

3.5.4: sammenfattende kommentarer). Det synes som om velferdsstaten, i første rekke makten 

og myndighetene som forvaltere av velferdsstaten som samfunnssystem, på en måte ikke har 
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oppfattet at toleranse også angår den selv i forhold til  minoriteter og undertrykte grupper i 

samfunnet. Det synes heller ikke å ha vært en bevissthet om at toleranse er et relasjonsbegrep 

og et konfliktbegrep slik Rainer Forst
322

 og flere andre skriver om.  

På den "semantiske slagmark" ser det ut til at makten på et vis har holdt seg på sin 

egen banehalvdel. Den maktfulle majoriteten har sin hegemoniske definisjon og forståelse av 

toleranse og praktiseringen av den. Majoriteten har ikke forholdt seg til lesbiske og homofiles 

oppfatning av og reaksjon på  den samme toleranse og dens konsekvenser for deres 

identifikatoriske selvforståelse, posisjon og muligheter i situasjonen. Maktens / majoritetens 

forståelse og praktisering av toleranse er hegemonisk. Minoriteten må respondere, komme 

med en annen forståelse (som majoriteten kan forholde seg til eller la være).  Eller de må 

forkaste majoritetens forståelse og nærmest helle hele begrepet ut med badevannet. (Jf. Friele 

i kap. 1.1.1: "toleranse er det ekleste begrep jeg vet".)  

 

Å gjøre seg usynlig er noe annet enn å usynliggjøres. 

Gerd Brantenberg beskriver i sin tekst fra 1995 (kapittel 2.5.2.5) om det "fordømte valget" 

lesbiske og homofile har, sammenlignet med andre undertrykte grupper: de kan - med sitt 

usynlige avvik - velge usynligheten. Dette er en "fordel" forbundet med store personlige 

kostnader. Lesbiske og homofiles egne skrifter avdekker at "fordelene" ved å ha det valget var 

store i 1950- og 1960-årene. Men det var ikke et reelt valg - usynligheten var en overlevelses-

strategi, noen ganger i bokstavelig forstand. I dag er valget mer reelt mange steder i landet, 

men svært mange lesbiske og homofile velger fortsatt usynligheten.  

Flere av tekstene i de offentlige dokumentene fra hele epoken har vist at velferdsstaten 

i realiteten har forutsatt ydmykhet og helst usynlighet som implisitt betingelse for toleranse fra 

samfunnet og folk flest overfor lesbiske og homofile. I  tekstene konstateres det imidlertid 

stadig at toleransen er "større" nå enn før. Forutsetningen om usynlighet har gyldighet helt til 

epokens sluttpunkt - og vel så det.
323

 

I samfunnets usynliggjøring av lesbiske og homofile er rollene byttet om. Da blir de 

lesbiske og homofile gjort usynlige rett og slett ved at en ignorerer deres livserfaring qua 
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 Jf. Forsts "toleranse i konflikt" omtalt i kapittel 2.3.1 toleransebegrepets konfliktfylte mangfoldighet. 
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 Så sent som i august måned i år (2005) ble det avholdt en stor konferanse i Bodø: "Usynlighetskonferansen", 
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lesbiske og homofile, som noe annet enn det å være heterofil. I vår sammenheng blir da i 

praksis usynliggjøring et annet ord for taushet. I kapittel 3.5.1 ble Norsk Idehistorie 1950-

2000  sitert, der det om homofili ble konstatert at "bortsett fra i kirkelige kretser var homofili 

allment en ikke-sak i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden ved årtusenskiftet..."
324

 

Det er vel få ting som er tausere enn en "ikke-sak". Det er vanskelig å finne andre livstemaer  

og forhold som gjelder en stor gruppe mennesker, egentlig oss alle, som så bevisst blir gjort til 

en ikke-sak, eller blir redusert til en teologisk finurlighet som kirken får debattere i sine egne 

fora. Kanskje er det i utgangspunktet en velment taushet. Et ugyldiggjørende aspekt er det ved 

den like fullt. Verden er 100% heterofil. 

I og med muligheten til å "velge" usynlighet, ble følgende påstand fremsatt i 

oppgavens innledning (kapittel 1.2.2): lesbiske og homofiles muligheter for et liv i åpenhet på 

egne premisser kan fungere som et følsomt ”termometer” som viser samfunnets toleranse i 

praksis. Lakmustesten på hvor dypt samfunnets toleranse stikker, vil være hvordan det 

forholder seg i diskusjonen om for eksempel valg av homofil livsform: Vil samfunnet 

opprettholde formelle rettigheter og vern for personer som velger å leve homofilt, og som ikke 

bare er offer for en ”defekt” de ikke kan noe for? Er det lov å velge en avvikende livsstil, 

leveform og subkultur og samtidig få opprettholde rettigheter på linje med majoriteten?   

Tekstene i denne oppgaven har vist med all ønskelig tydelighet at svaret på 

spørsmålene er nei. I alle  dokumentene som er gjennomgått i "homofilisakene" er det ofte 

presisert at selv om vi ikke vet noe entydig sikkert om årsakene til homofili, er det klart at 

"ekte homofili" er en tilstand, en "egenskap som ikke kan legges dem til last" (1954) ; "det er 

medfødt" (1972); "en vedvarende del av personligheten, like upåvirkelig som heterofil 

legning"(1993). Dette er en grunnleggende forutsetning for tilståelsen og anerkjennelsen av 

rettigheter for lesbiske og homofile. Ved å fremme forslaget om partnerskapslov ønsket 

myndighetene å gi lesbiske og homofile muligheten til å velge et samliv i åpenhet.  

 

Begrep og motbegrep. 

Ideen om et begrep og dets motbegrep fletter Koselleck sammen med spørsmålet om 

asymmetri i relasjonene ("oss" og "dem")  og dannelsen av kollektive identiteter og politiske 

subjekter. Begrepsparet heterofil / homofil må være et prototypisk eksempel på dette. Vi kan 

ikke her gå noe særlig inn på disse begrepenes historie. De oppsto lenge før vår epoke. 
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Majoriteten, ved medisinen, knyttet fra 1860-årene 'homofil' eller 'homoseksuell' til en 

mennesketype, som et sykelig kjennetegn. Et definerende "oss" definerer og klassifiserer 

"dem". Relasjonen er like asymmetrisk som det vi tidligere har sett når det gjelder toleranse. 

Et tolererende "oss" som ovenfra tolererer et "dem".  Men aldri så galt: Definisjonen 'homo-

seksuell' gav mennesker med det samme stigmatiserende kjennetegnet en mulighet og grunn 

til å søke sammen. Begrepet ble noe gruppen kunne identifisere seg innenfor som en 

motreaksjon til å bli klassifisert utenfor av makt og majoritet. En kollektiv identitet oppsto 

som senere også ble en politisk-sosial aktør. Først på slutten av 1960-tallet ble homofile et 

bokstavelig talt synlig politisk subjekt, en politisk-sosial aktør, i form av synlige og 

identifiserbare personer.  Motbegrepet 'heteroseksuell' oppsto langt senere enn 'homoseksuell'. 

Majoriteten hadde ikke behov for å definere seg selv som det. "Heterofile bare ER", som Gerd 

Brantenberg skriver.
325

  Lesbiske og homofile har på en måte befunnet seg under dobbelt ild, 

en dobbel asymmetri. Definert og ekskludert som homofile, og i neste omgang ekskludert 

også som intolerable, for så igjen å bli tolerert på majoritetens hegemoniske premisser. 

Begrepsparet 'toleranse' / 'intoleranse' inngår således i en tett forbindelse med  

begrepsparet  'homofil' / 'heterofil'.  Velferdsstaten definerer seg som tolerant, og definerer 

begrepet 'toleranse' endimensjonalt positivt som åpenhet og åndsfrihet, uten å ta med det 

negative elementet av misbilligelse. Velferdsstaten godtar ikke anklager om intoleranse fra 

undertrykte grupper - det er bare visse ting den ikke kan tolerere. Begrepet 'intoleranse' 

smuldres på en måte opp og mister noe av sin mening; det utdefineres.  

Begrepshistoriens spørsmål om kollektive identiteter og konstruksjon av politiske 

subjekter er fruktbar. I denne sammenhengen er det behov for ytterligere å kunne konkretisere 

identitetens rolle for å se dens betydning for toleranse i et samfunn. Nå er det på tide å vende 

tilbake til Ingrid Creppell og hennes bok Toleration and Identity. En kort omtale av boken 

fikk avslutte kapittel 2 om toleranse. Hun knytter hele sin idé om toleranse i vår tids samfunn 

opp mot ideen om identitet som sosio-politisk størrelse. La oss se nærmere på den ideen før vi 

ser hva hun kan bidra med i diskusjonen om toleranse i dag - og i fremtiden. 
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støtter de homofile...". 
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Identitet som sosio-politisk størrelse knyttet til toleranse 

Ingrid Creppell drøfter  spørsmålet om identitetens aktive rolle i utviklingen av samfunns-

fellesskapet, og hvor nært den er knyttet til toleranse. I noe av tekstmaterialet i  kapittel 3 om 

velferdsstatens tekster, ikke minst i lesbiske og homofiles egne skrifter, så vi hvordan 

bevissthet om identitet har betydning for oppfatningen av toleranse - og omvendt. 

Creppell drøfter begrepet 'identitet' i bokens introduksjon.
326

  Hun vil arbeide frem en 

definisjon av dette begrepet som er fruktbar i sammenheng med toleranse, og som kan brukes 

både deskriptivt og normativt. Det vil si 'identitet' som realitet i sosiopolitisk forstand, snarere 

enn i psykologisk forstand. 

La oss følge Creppells resonnement. Hun konstaterer at i nåtidens politiske teori står 

liberalismen og postmodernismen for to sentrale syn på identitetens samfunnsrolle:  

Liberalismen og tradisjonen fra Opplysningstidens fornuftstenkning søker å unngå 

identitetens farer ved å betone hvert menneskes ikke-reduserbare individualitet eller dets 

universelle natur; med andre ord er  individualisme eller universalisme løsningen.
327

  

Kollektiv identitet kan være skummel og destruktiv når den inndeler verden i kollektive 

blokker der "de andre" blir en fiende, der individet forsvinner.  Det postmoderne perspektivet 

søker på den annen side å vinne over identitetens splittende krefter ved å anerkjenne de 

multiple identitetene hver og en av oss bærer i seg, variasjonen i de vilkårlige elementene som 

former identiteten. Identitetens vilkårlighet blir hele tiden erkjent, og identitetens ødeleggende 

kraft blir derved avvæpnet.
328

 

Creppell mener begge disse tilnærmingene til identitetsproblemet er viktige, men 

utilstrekkelige på hver sin måte. Liberalismen overser identitetens betydning som motiverende 

kraft i politikken. Postmodernismen undervurderer standhaftigheten i de særegne, enestående 

identitetene.
329

 Creppell mener identitet er en realitet som på en gang former og formes av 

menneskets eksistens i politisk og kulturell forstand.    

Hun definerer 'identitet' slik: ”den relativt varige, men alltid gjennomtrengelige 

dannelsen av selvet som gir en basisretning for menneskets handlekraft kollektivt og 
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individuelt i en sosiopolitisk verden”
330

. Identitetens tre viktigste formål er: differensiering, 

tilhørighet, handlekraft ("differentiation, membership, agency"). I tråd med dette hevder hun 

videre at identiteten gir både en kognitiv og en motiverende rettesnor for handlekraft og for 

forståelse av en selv og andre når det gjelder forskjell og likhet. Identitet hører med i kjernen 

av hva det betyr å være en person. Identiteten  bidrar til at vi kan oppfatte og lokalisere oss 

selv i en kollektiv verden. Der er det strukturer som vårt selv dannes i: allerede skapte 

identiteter gis gjennom nasjon, rase, etnisitet, religion, språk, kjønn og seksualitet. Identitet og 

politikk virker gjensidig på hverandre. Creppell påpeker at den iboende forbindelsen mellom 

politisk liv og selvets natur, er en gammel idé – i gresk filosofi stod den sentralt.
331

 

Intoleranse har alltid funnet sted mellom grupper som definerer seg selv – ut fra 

diverse kriterier – i kontrast til sine fiender. Disse konfliktene oppviser en intensitet man for 

eksempel ikke finner i markedskonflikter – de synes å vise til et uoppslitelig menneskelig 

behov for å dominere ut fra differensiering, og behovet for en form for kollektiv 

identifisering, hevder Creppell.  

Hennes poeng er at en toleransepolitikk erkjenner identitet som et utgangspunkt, men 

ikke som et endepunkt: den vektlegger identitetens aktive, problemløsende rolle snarere enn 

dens selvopprettholdelse. Toleranse etablerer et politisk prinsipp som til syvende og sist ikke 

er basert på medlemskap i en gruppe, men på et samleverskap der man står overfor 

spørsmålene og problemene i det kollektive liv. Man må ha et syn på selvet som noe som er 

implisert i den Andre, mener hun.
332

 Creppell vil i sin visjon om en fornyet toleranse postulere 

en mulig symmetri i relasjonen mellom forskjellige identiteter. (Se neste avsnitt.) 

 

En revitalisert toleranse - Ingrid Creppells versjon 

Creppell søker altså å revitalisere toleranse som en verdi for vår tid.
333

  Hun ser på toleranse 

ikke som en passiv avståelse fra å gripe inn, men som en proaktiv holdning. I drøftingen av 

toleransens struktur går Creppell ut fra den toleddete prosessen og standarddefinisjonen av 

toleranse slik vi har sett den fremstilt i gjennomgangen i kapittel 2. Denne definisjonen 

fremhever to bestanddeler som basis i strukturen: (a) mishag eller uenighet i praksiser, 

overbevisninger eller personer; og (b) avståelse fra å utbasunere sin negative reaksjon. 
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Toleranse er da den positive handlingen ikke å bry seg med eller gripe inn overfor den andre, 

til tross for at en egentlig reagerer negativt. Creppell går i rette med flere sentrale 

moralfilosofer som står for denne definisjonen, blant annet David Heyd.
334

  Heyd vil begrense 

toleranse til å gjelde der det foreligger en legitim avstandtagen, slik at ens avsky blir moralsk 

akseptabel. For eksempel, hevder Creppell, vil han mene at en homofobisk person som tar 

avstand fra homoseksuell praksis, men som likevel ”tåler” det, ikke kan  ansees som tolerant, 

fordi det i utgangspunktet ikke er noen gode grunner til å hindre slik praksis. 

Creppell mener for det første at en slik avgrensning av toleranse gjør den irrelevant for 

de fleste av dagens politiske konflikter. Denne avgrensningen må derfor forkastes. Hun 

overskrider på en måte hele begrepet ”toleranse som dyd”. Hun hevder at hele poenget med 

toleranse er at den knyttes til konflikter der forskjeller i moralsk perspektiv eller 

identitetstilknytning er så bastante at” den annens” synspunkt overhodet ikke har 

gyldighet.
335

  

For det annet vil hun også kalle 'toleranse'  de holdninger som i utgangspunktet ikke 

innebærer en sterk avsky i ens første reaksjon på en annen som er betydelig forskjellig fra en 

selv. Det faktum at betydelige forskjeller stilltiende eller åpent er godtatt, bekrefter at det 

foreligger et potensial for konflikt. Et samfunn der folk kan markere og leve sine forskjeller i 

kultur, tro osv. uten truende motstand fra andre, er ikke nødvendigvis et likegyldig samfunn 

eller et samfunn hinsides toleranse. Det kan være et samfunn der det har foregått en 

toleranseprosess som faktisk har ført til en fredelig samhandling og gjensidig tilpasning, 

påpeker Creppell. Det må man gi henne rett i - det gjelder bare å se forskjellen. 

Creppells hovedpoeng er å føye en tredje komponent til den nevnte basis-strukturen. 

Det er dette som gjør at Creppell representerer en fornyelse. Man kan (a) ta avstand og (b) så 

legge bånd på seg selv og sin reaksjon, og (c) man  forblir i et forhold til personen eller 

gruppen man er i konflikt med.
336

 Å fullstendig ignorere, usynliggjøre eller fjerne seg fra 

enhver kontakt, kan ikke kalles toleranse, hevder hun. Toleranse innebærer i sitt vesen en 

kontinuerlig relasjon med en anselig tilpasning. Uten en aktiv relasjon kan ikke toleranse 

finne sted. Toleranse er ikke bare avholdenhet fra en avskyreaksjon og en stilltiende finnen 

seg i ting, men har som sitt vesenskjennetegn fellesskapet i det forholdet som følger av den 

relasjonen. Toleranse er evnen til å holde både konflikt og fellesskap sammen samtidig. 
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Toleransen anerkjenner det fundamentale trekk av å opprettholde relasjonen midt i konflikt, 

uenighet og ulikhet.
337

 Hun understreker toleransens gjensidighet og mulige symmetri.  Det er 

ikke bare én part som skal ”tåle” en annen.  Vi må unngå maktens asymmetri, der for 

eksempel den hegemoniske majoritet ”tåler” en minoritet – en slags paternalistisk noblesse 

oblige. Dette er også en form for repressiv toleranse, mener hun. 

Å skape toleranse som en politisk verdi  vil også si å "gjen-skape" et fellesskap som er 

noe annet enn det liberale samfunn med en innebygd distanse medlemmene imellom, og også 

noe annet enn et fellesskap basert på gruppens tette, ureflekterte bånd. Dette synes å være  et 

viktig aspekt ved Creppells toleransepolitiske samfunnsvisjon. 

 Creppell forkaster altså den oppfatningen at toleranse bare er opprettholdelse av makt 

med mer subtile midler. Vi må gå ut over den ensidige totrinnsmodellen. Toleranse må dreie 

seg om det som på en betydningsfull måte binder en person til en annen til tross for ulikhet og 

konflikt. Og da blir identitetens rolle vesentlig, hevder Creppell. Den identiteten som altså gir 

en basisretning for vår handlekraft kollektivt og individuelt i en sosiopolitisk verden, og som 

har som formål differensiering, tilhørighet, handlekraft. 

 

Creppells toleransebegrep - noe for lesbiske og homofile? Noe for 
velferdsstaten? 

Vi har sett hvordan toleransebegrepet er blitt filleristet gjennom historien og gjennom 

diskusjonen om toleranse i teori og praksis. Påstanden om at toleranse er en vesentlig verdi i 

samfunnslivet blir kraftig imøtegått særlig fra to kanter. Dens mer eller mindre subtilt 

undertrykkende karakter er påpekt av mange. Det er spesielt tilfellet når den innebygde 

misbilligelsen er et tydelig element, når et ofte mektig "vi" definerer og tolererer et mindre 

mektig "dem", som da står for noe som egentlig ikke burde godtas. På den annen side foraktes 

toleransen også når misbilligelsen er antatt utelatt, når toleranse blir et annet ord for 

relativisme uten eget standpunkt. Man kunne innvende at toleranse også er raushet og 

åpenhet, men da kan man like godt bruke de begrepene.  

Moralfilosofer og statsvitere har i diskusjonen om toleranse i teori og praksis gjort 

iherdige forsøk på å skape et rom der toleransen har sin funksjon, der den ikke defineres som 

alt mulig annet. Toleransebegrepet har vist seg umulig å holde fast avgrenset - det tyter ut i 
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alle ender i forskjellige kontekster. Det synes som om vi har  vanskelig for å godta flertydig-

heten, spesielt i toleransebegrepet. Men godtar vi Rainer Forsts påstand om at toleranse er et 

menneskehetstema, må vi vel heller prise oss lykkelige over at svaret ikke er gitt en gang for 

alle.  

Ingrid Creppell gir et viktig bidrag til å hjelpe oss ut av vår ambivalens. Hun underslår 

ikke konfliktpotensialet og forskjellene i et samfunn, hennes toleransebegrep er ikke 

idylliserende, men heller ikke fordømmende. Hennes tydeliggjøring av vår forpliktelse til å 

forbli i relasjonen til tross for konflikt virker banal og opplagt. Forbli i relasjonen betyr også å 

ikke ugyldiggjøre den annens synspunkt. Men hva er det mange av tekstene vi har 

gjennomgått viser? Det er nettopp ugyldiggjøring i form av krav om usynlighet. Vi kan være 

tolerante når vi slipper å stå ansikt til ansikt med forskjellene, når vi slipper å konfronteres 

med den Andre i oss selv. Creppell understreker også at toleranse først og fremst innebærer en 

proaktiv holdning. Som borgere i et samfunn, som sosio-politiske aktører, er vi ikke bare 

tilskuere, men deltagere på et eller flere plan, om vi vil det eller ikke. Toleranse handler ikke 

bare om et ovenfra-og-ned-forhold, mellom makt / majoritet og avmakt / minoritet. Den er 

like viktig på et horisontalt plan mellom forskjellige grupper i et og samme samfunn. Så 

befolkningsmessig sammensatt som vårt samfunn er blitt, er kanskje denne dimensjonen 

særlig viktig i vår tid. 

Hva så med lesbiske og homofiles forhold til Creppells syn på toleranse og 

identitetens rolle for toleransen? Spørsmålet stilles fordi perspektivet hele tiden har vært å se 

velferdsstatens toleranse primært fra deres ståsted. Gjennom lesbiske og homofiles egne 

skrifter har vi sett hvordan samfunnets syn på denne gruppen har preget deres identitet 

negativt - de er borgere av og deltagere i det samme samfunnet og har integrert de samme 

normene som majoriteten. Majoritetens toleranse som forutsetter en ugyldiggjøring, har på 

mange måter gjort vondt verre. Men spørsmålene om identitetens innhold og funksjon i seg 

selv, og hva det betyr for identiteten å tilhøre en stigmatisert minoritet, har altså ikke vært 

tema i denne oppgaven.  Spørsmålet har gjennomført vært knyttet til toleranse i denne 

sammenheng. 

Siden Creppell konkret trekker inn den sosiopolitiske identitetens rolle i en toleranse-

politikk, skal her bare tilføyes noen kortfattede anførsler. I beste postmodernistiske stil søker 

også mange lesbiske og homofile nå å frigjøre seg fra gitte identiteter og merkelapper. De vil 

ikke "bare" eller først og fremst være eller identifisere seg som lesbiske og homofile, men 

understreker de multiple, skiftende identiteter. En "fast" identitet legger føringer, setter 
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grenser for individets "iscenesettelse" av seg selv som unikt prosjekt.  Diskusjonen går heftig i 

homoforskningsmiljøer og i interesseorganisasjonen LLH (Landsforeningen for lesbisk og 

homofil frigjøring), der det for et par år siden ble fremmet forslag om å fjerne "lesbisk og 

homofil" fra organisasjonens navn.
338

  Det ble nedstemt, fordi man så at så lenge man har 

behov for en interesseorganisasjon, har man også behov for å tilkjennegi og dermed 

differensiere og avgrense hvem sine interesser man kjemper for. Vi husker Johan Vetlesens 

ord om gruppers kamp om rettigheter, og fremhevingen av en valgt side ved den enkeltes 

identitet (se kapittel 2.3.4 toleranse og menneskerettighetene). 

Her er Creppells identitetsbegrep nyttig. Formålet med den sosio-politiske identiteten 

er altså differensiering, tilhørighet og handlekraft. Både som individer og som gruppe er 

lesbiske og homofile integrert i samfunnet og avhengig av samspillet med samfunnet for 

øvrig, i en felles utøvelse og stadig fornyelse av en toleransens politikk. 

Hverken Brantenberg eller Friele er blitt konsultert mht. Creppells idé om toleranse og 

om den kan tolereres av lesbiske og homofile. Kanskje vil de riste på hodet og si at denne 

idealistiske toleransen faller igjennom, at den bare bidrar til å tilsløre grunnleggende 

maktforhold i velferdsstaten. Det vites ikke om de faktisk ville svare slik, men hvis de gjorde 

det, ville de møte seg selv i døren: For er det ikke nettopp med sin ukuelige idealisme, sin tro 

på at det umulige er mulig, at de har ført en utrettelig kamp og en utrettelig penn i en 

manns(!?)alder - og oppnådd så store resultater?  

Velferdsstaten strever med toleranse: toleranse må vi ha, men hvordan skal vi gjøre 

det. Dersom den toleransens politikk som Creppell har skissert, er noe for lesbiske og  

homofile, er den noe for alle andre grupper i velferdsstaten - og for velferdsstaten selv. 

 

Sluttord 

Begrepet toleranse er fortsatt et levende begrep og i stadig bruk. Det er stor variasjon i bruken 

og forståelsen av begrepet. Noen vil forkaste begrepet, andre vil trykke det til sitt bryst. Men 

få stiller seg likegyldig til selve begrepet og bruken av det, selv om enkelte jevnfører toleranse 

med likegyldighet. Debatten om toleranse er debatten om samfunnsforhold, debatten om 

hvordan vi skal leve sammen i samfunn. I tråd med Kosellecks forståelse av begrepenes 

funksjon har vi kunnet konstatere at begrepet toleranse går ut over ordet toleranse, og bruken 
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av begrepet skaper dynamikk og endringer  i vår språklige fatning av og orientering i verden 

og dermed i de politiske og sosiale forhold.    

Trenger vi toleranse fortsatt? Konflikter og potensial for konflikter er et iboende trekk 

ved et dynamisk og levende samfunn. Et slikt samfunn har behov for toleranse. Et samfunn 

som ikke har behov for toleranse, må være et umenneskelig og statisk samfunn, tømt for 

konflikter og konfliktpotensial. Et dynamisk, levende samfunn har som et iboende trekk 

nettopp konflikter og et potensial for konflikter. Et slikt samfunn har også utviklet redskaper 

for håndtering av konflikter. Toleranse og refleksjonen og debatten om toleransens hva og 

hvorledes, er blant de viktigste av disse redskapene. 

I det dette skrives, mottar samfunnsfilosofen Jürgen Habermas den prestisjefylte 

Holbergprisen i Bergen - Habermas som de siste 40 år på avgjørende vis har preget vår 

tenkning om samfunnet og dets borgere. Hans budskap dreier seg om "borgerlig offentlighet", 

om "herredømmefri dialog", om kommunikasjon og handling. Det å samtale, mene og 

argumentere. Det betyr også å se den Andre, lytte til den Andre, til oss selv, og til den Andre i 

oss selv. Vi må utsette oss for "kraften i de bedre argumenter", eller som han sier det mer 

poetisk, "der zwanglose Zwang des besseren Argumentes".   

DA KOMMER VI IKKE UTENOM TOLERANSEN. 
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SAMMENDRAG 
Hovedoppgave i idehistorie, Universitetet i Oslo, høsten 2005 

 

FRA  TABU  TIL  TAUSHET 

Toleranse i velferdsstaten 1950-2000 med fokus på lesbiske og homofiles situasjon. 

Et idehistorisk og begrepshistorisk perspektiv på toleransebegrepet og dets dilemmaer. 

 

Oppgaven er en begreps- og idehistorisk undersøkelse av toleransebegrepets innhold i 

velferdsstatens epoke, nærmere bestemt i Norge i siste halvpart av 1900-tallet. Det er foretatt 

en historisk og tematisk fremstilling av toleransebegrepet, for deretter å kartlegge, undersøke 

og analysere samfunnets og myndighetenes anvendelse og forståelse av begrepet slik det blir 

brukt i offentlige dokumenter og tekster generelt, og i forhold til lesbiske og homofiles 

situasjon spesielt. Undersøkelsen omfatter også lesbiske og homofiles egen erfaring med, 

forståelse og anvendelse av toleransebegrepet. 

 "Toleranse er det ekleste begrep jeg vet!" sier Karen-Christine Friele, den mest 

fremtredende homoforkjemper i velferdsstatens epoke. Hvorfor sier hun det? Hvorfor har de 

fleste av oss et ambivalent forhold til toleranse? Det brukes som skjellsord eller honnørord alt 

etter som. Vi møter det daglig i samfunnsdebatten i alle medier. Toleranse er viktig verdi i 

vårt samfunn. Skolens formålsparagraf  sier at den skal "fremje åndsfridom og toleranse". 

Men vi skal vel ikke tolerere alt? Disse spørsmålene er søkt besvart. 

 Den historiske og tematiske gjennomgangen viser at toleranse er et uhyre komplekst 

begrep med mange betydninger, å tåle noe man ikke liker og helst vil forby, å anerkjenne 

andres rett til å leve og ytre seg fritt men ikke skade andre. Uttrykker ofte ovenfra-ned 

holdning. Derav vår ambivalens. Toleranse forstås ofte som likegyldighet eller relativisme. 

Det er det ikke!  Toleranse behøves for å håndtere konflikter samfunnsborgerne i mellom - og 

samtidig leve sammen i et samfunnsfellesskap. 

 En stor mengde tekster fra 1950 til 2000 er gjennomgått: allmennkulturelle tidsskrifter, 

politiske partiprogrammer, offentlige utredninger, dokumenter, stortingsforhandlinger i saker 

som angår homofiles rettsstilling, lesbiske og homofiles egne skrifter om egen situasjon og 

der toleranse er et tema. Kartleggingen og undersøkelsen viste blant annet: 

 Velferdsstatens myndigheter har ikke reflektert i særlig grad over hva toleranse i 

praksis bør innebære, hva det kreves av tilrettelegging og tiltak fra myndighetenes og 

skolens side. 

 Offentlige tekster ser i liten grad sammenheng mellom myndighetenes egen toleranse 

og homofiles situasjon. Det tales om samfunnets generelle toleranse, og at den er blitt 

større de siste 20 år. Samtidig impliseres det gjennomgående at en forutsetning for 

folks toleranse er at man ikke er "synlig", at man ikke viser "homofil adferd". 

Homofile har det bedre på større steder der man kan være anonym. 

 I det meste av epoken har lesbiske og homofile oppfattet seg som "tolerert", men 

diskriminert. En slik toleranse betakker de seg for. 

 For 50 år siden var homofili et tabu: unevnelig, noe man ikke skulle befatte seg med. 

Intoleransen var total. Lesbiske og homofile måtte gjøre seg usynlige for å overleve. 

Senere ble det noe enklere å være synlig, men tryggest å velge å være usynlig. I dag 

blir lesbiske og homofile gjort usynlige. Homofile er en "ikke-sak" for alle unntatt 

kirken. Usynliggjøringen, tausheten er nesten total. En "usynlighetskonferanse" ble 

arrangert sommeren 2005, med fokus på lesbiske og homofile som en usynlig 

minoritet i arbeidsliv, idrett, skole osv. 

 Samfunnets "toleranse" har beveget seg fra tabu og en synlig intoleranse, til en 

tilsynelatende toleranse som forutsetter usynlighet og taushet. 

 Det foreslås en fornyet forståelse av toleranse som kan fungere for alle i samfunnet. 
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VEDLEGG  1 
 

Oversikt over funn og ikke-funn om toleranse () og homofili () i allmennkulturelle 

tidsskrifter i perioden 1945 - 2000 

 

1945-

1950 

Samtiden:  

 

 

 

Kirke og 

kultur: 

Syn og segn: 

Flere artikler om menneskerettigheter, humanisme, demokrati, 

naturrett der ordet toleranse er nevnt, men ikke som tema. 

Johan Vogt: Hvor meget skal vi betale for det vi kaller frihet? 

(1949, s.226-241) 

 

Ingenting 

Ingenting 

1951-

1955 

Samtiden: 

Kirke og 

kultur: 

 

 

Syn og segn: 

Ingenting 

 

N. J. Rald (provst i Kbh.): Tolerance eller tilgivelse (1953, s.321-

328) 

Kåre Eide: Toleranse og vidsyn (1954, s.586-595) 

I 1954-årgangen en artikkel om Sappho, som den største poet i 

Antikken – og om ”skitne skuldingar” som det ikke er noe grunnlag 

for, - men hva ”skuldingane” gjelder, sies det ingenting om! 

1956-

1960 

Samtiden: 

 

Kirke og 

kultur: 

Johan Vogt: Om aktelse og ringeakt for meninger – toleransens 

dilemma (1960, s.44-62) 

 

Gunnar Christie Wasberg: Om toleranse (1957, s.488-497) 

Gudtorm Kallhovd: Toleranse (1959, s.429-436) 

1961-

1965 

Samtiden: 

Kirke og 

kultur: 

 

 

 

 

 

Syn og segn: 

 

 

 

Norsk filos. 

tidsskrift: 

Kontrast: 

Ingenting 

 

Ole Sæverud: Noe om noen av kirkens toleranseproblemer (1962, 

2 artikler: 1)s.35-47, 2).101-109) 

Ø. S. Berggrav: Misforstått toleranse (1963, s.5 i spalten 

Redaksjonelle noter) 

Trygve Leivestad: Noen ord om religionsfrihet og toleranse i 

Norge (1963, s.131-153) 

Karl Marthinussen: Toleranse – eit humanistisk problem (1962, 

s.451-458) 

Finn Grodal (psevd.): Intoleransen mot seksuelle avvikarar 

(1965, s.144-153) 

 

Ingenting 

Ingenting 

1966-

1970 

Samtiden: 

 

Kirke og 

kultur: 

 

 

 

 

 

Ingenting 

 

Diverse artikler om seksualitet og seksualmoral, men homofili er 

overhodet ikke nevnt, unntatt i: 

Oddvar Bastøe: Kristne normer for seksualmoral, som er en omtale 

av en bok utgitt av Land og Kirke (1968, s.241-245). Bastøe nevner 

ordet homoseksualitet én gang: ”Av perversjonene er bare 

homoseksualiteten omtalt.” (s.245) 

Karen-Christine Friele: Kyrkja og dei homofile (1970, s.142-154) 
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Syn og segn: 

 

 

Norsk filos. 

tidsskrift: 

Kontrast: 

Johan B. Hygen: Kyrkja og dei homofile (tilsvar til K-C. F.) (1970, 

s.229-235) 

 

Ingenting 

 

Ingenting 

1971-

1975 

Samtiden: 

 

Kirke og 

kultur: 

 

 

 

Syn og segn: 

Norsk filos. 

tidskrift: 

Kontrast: 

Enkeltartikler om menneskerettigheter og ytringsfrihet , uten at ordet 

toleranse er nevnt. 

 

Hans Jørgen Holm: Verdiproblemer og psykiatrisk behandling 

(1972, s.321-331) nevner så vidt homoseksualitet 

Gudmund Bakås (kunstmaler): Den kristne holdning til homofili 

(1972, s.312-316) 

Ingenting 

 

Ingenting 

Ingenting. I et temanr. om Familien (nr.5/74) skriver Birgit Bjerck et 

notat om seksualitet, men homoseksualitet nevnes ikke. 

1976-

1980 

Samtiden: 

Kirke og 

kultur: 

 

 

 

 

Syn og segn: 

Norsk filos. 

tidsskrift: 

Kontrast: 

Ingenting 

 

Om homofili. Innstilling fra et utvalg oppnevnt av bispemøtet 

(1977, s.628-640 under avd. dokumentasjon) 

Halvor Moxnes: Kristent utgangspunkt for homofil frigjøring 

(1978, s.415-425) 

Gunnar Farsund: Utvikling og frihet (1978, s.426-433) 

Ingenting 

 

Ingenting 

Ingenting. I et temanr. (2/76) om Samliv, står det i innledningen 

(s.65): ”Det er to typer erfaringer som burde vært med i dette 

nummer, nemlig bokollektiver og homofilt samliv. Begge deler var 

lovet til nummeret, men har vist seg vanskelig å få inn.” 

 

1981-

1985 

Samtiden: 

 

 

 

 

 

Kirke og 

kultur: 

 

 

 

 

 

 

 

Syn og segn: 

 

Elisabeth Aasen: Er skolen kunnskapssentral eller kulturformidler? 

(1981, nr.1 s.74-80 Toleranse tematisert s.80) 

Jan Olav Gatland: Homofile tema i norsk litteratur (1983, nr.2 

s.74-79) 

Arne Martin Klausen: Kulturforskjeller – formidling og forståelse 

(1984, nr.1 s.69-74) nevner toleranse 

 

Gaute Gunleiksrud: Livssynsundervisning og kulturkollisjon (1984, 

s.230-236) også om (livssyns)toleranse 

Inge Lønning: Kirken og de homofile (1984, s.257) kommentar til 

Bratterudsaken 

Halvor Moxnes: På vei til å bli menneske. Homofile som dilemma 

eller utfordring? (1985, s.207-218) 

Erling Pettersen: Livssynsfrihet og formålsparagrafen. (1985, 

s.349-357) 

Ingenting. 
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Norsk filos. 

tidsskrift: 

Kontrast: 

 

 

 

Nytt Norsk 

Tidsskrift: 

 

Ingenting 

Helge Rønning: Det endimensjonale menneske og den kritiske 

tanke. En lesning av Herbert Marcuse atten år seinere. (1982 nr.2, 

s.23-26) Kommenterer såvidt det problematiske ved H. M.'s 

toleransebegrep. 

 

Ingenting 

 

1986-

1990 

Samtiden: 

 

 

Kirke og 

kultur: 

Syn og segn: 

Norsk filos. 

tidsskrift: 

Kontrast: 

 

Nytt Norsk 

Tidsskrift: 

 

Arne Martin Klausen: Fører modernisering til verdirelativisme? 

Fra hellige bud til glad nihilisme (1989 nr.2, s.8-12) tematiserer bla. 

modernisme og toleranse 

 

Inge Eidsvåg: Om tvil, tro og toleranse. (1990, s.83-90) 

Ingenting 

 

Ingenting 

Ingenting 

 

Bernt Vestre: Toleransens problemer (nr 3/1986, s.22-31) 

Long Litt Woon: Om konflikt og toleranse (nr. 2/1990, s.177-181 

under rubr. ”Sideblikk”) 

 

1991-

1995 

Samtiden: 

 

 

 

Kirke og 

kultur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syn og segn: 

 

Norsk filos.  

tidsskrift: 

 

Nytt Norsk 

Tidsskrift: 

 

Øystein Ziener: Just like a woman. Omtale av Annick Prieur: 

Iscenesettelser av kjønn (1994, nr.2, s.46-49) 

Kim Johnson: Den knuste vasen (om toleranse og forskjellighet) 

(1995 nr. 3, temanr. om fleretniske dilemmaer. s.14-22) 

 

Kjetil Hafstad: Partnerskapsloven (1992, s.319-330) 

Nils Riedl: Kunnskap, makt og kjærlighet. Tanker om homofili, 

kirke og  partnerskapslov (1992, s.465-472) 

Inge Lønning: Ekteskap og partnerskap (red. kommentar) (1992, 

s.289-290) 

Inge Lønning: Ekteskapet (red. kommentar) (1993, s.1-2) 

Sigurd Osberg: Samboerskap og synd (1993, s.3-20) 

 Hele årgangen 1995 er sterkt preget av bispemøtet og 

kirkemøtet om homofile i kirken, med flere innlegg og diskusjoner 

mellom særlig Per Lønning, Halvor Moxnes, Kjetil Hafstad, Ola 

Steinholt. 

Viggo Mortensen: I er ikke alene. Kirkers reaktion på 

homofilispørgsmålet (1995, s.311-322) 

 

Ingenting 

 

Ingenting 

 

 

Sigurd Skirbekk: Toleransens tvetydighet (nr. 3/1995, s.233-243) 
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1996-

2000 

Samtiden: 

 

 

 

Kirke og 

kultur: 

 

 

 

 

 

 

Syn og segn: 

 

 

Norsk filos. 

tidsskrift: 

Nytt Norsk 

Tidsskrift: 

Heidi Norland i samtale med Hayden White om hans relativisme i 

forhold til den tyske ”revisjonisme” vedr. nazismen og holocaust 

(1996 nr. 2, s.12-18) 

Lars Gule: Hvor går toleransens grenser? (1996 nr.2, s.71-81) 

 

Knut Alfsvåg: Bibelen, kirken og de homofile. Et forsøk på å bidra 

til en dialog. (1996, s.73-76) 

Øyvind Foss: De homoseksuelle under nazismen. (1997, s.273-

282) 

 i 1999-årgangen en debatt omkring Elisabeth Ohlssons 

fotoutstillng ”Ecce homo” mellom Geir Hellemo (MF) og Nils Riedl. 

 

Birger Angvik: Kvifor drap dei Federico Garcia Lorca. (1996, 

s.256-263) 

 

Ingenting 

 

Ingenting 
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VEDLEGG  2 
 

Oversikt over offentlige dokumenter gjennomgått vedr. "homofilisakene"  

 1954-55, 1972, 1981, 1993. 

 

1. Ot.prp. nr. 41 (1954), fra Justis- og politidepartementet: Om endringer i den 

almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 m.v.  

 

2. Innst. O. III (1955) Tilråding fra justiskomitéen om endringer i den 

almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 m. v. (Ot.prp. nr 41 – 1954)  

 

3. Utskrift fra protokollen for Bispemøtet 1954 Sak nr. 24. Opphevelse av 

Straffelovens §§213 og 379  (gjengitt i NOU 1979: 46 Særlig strafferettslig 

vern av homofile)  

 

4. Ot.prp. nr. 5 (1971- 1972) Om lov om endringer i den alminnelige borgerlige 

straffelov av 22. mai 1902 nr. 10  Fra justisdepartementet.  

 

5. Innst. O. XI (1971-1972) Innstilling fra justiskomitéen om endringer i den 

alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 (Ot.prp. nr. 5)  

 

6. Stortingsforhandlinger 1971- 1972.  8. Tidende O. & L.  (om Ot.prp. nr 5 og 

Innst. O. XI) Forhandlinger i Ot. nr. 39  1972 14. mars  s. 304-320. 

Forhandlinger i Lt. nr. 8 1972  14. april  s. 56-60  

 

7. NOU 1979: 46  Særlig strafferettslig vern for homofile. Avgitt av 

Straffelovrådet til Justis- og politidepartementet 28. juni 1979.  

 

8. Innst. O. nr. 36 (1980-81) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i 

straffelovens §135 a og §349 a (forbud mot diskriminering av homofile 

(Ot.prp. nr. 29).  

 

9. Ot.prp. nr. 32 (1992-93) Om lov om registrert partnerskap. Fra Barne- og 

familiedepartementet   

 

10. Innst. O. nr. 70, jfr. Ot.prp. nr.32 (1992-93), Innstilling fra forbruker- og 

administrasjonskomitéen om lov om registrert partnerskap  

 

11. Stortingsforhandlinger 1992-93, 8  Tidende O. & L., 29. mars 1993, sak nr. 4  
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VEDLEGG  3 
 

Oversikt over offentlige dokumenter gjennomgått vedr. toleranse og eventuell 

tilknytning til homofili innen områdene menneskerettigheter, diskriminering, barne- og 

familievern, skole. 

(Dokumenter merket  er nærmere omtalt i oppgaven) 

 

 

Tekster primært om menneskerettigheter / diskriminering o.l. 

 

1. FN’s Verdenserklæring om menneskerettighetene av 10. desember 1948. 

www.unhchr.ch/udhr/lang/nrr_print.htm  utskrift 19.02.2004. 

Art. 26 stadfester at undervisningen ”skal fremme forståelse, toleranse og vennskap 

mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper”….. 

 

2. Utenriksdepartementets bortsettingsarkiv for perioden 1950-1959: Hovedklassene 26 

og 39 om De forente Nasjoner (herunder referater fra generalforsamlingene om 

menneskerettighetserklæringen og debattene om ratifiseringen av den), UNESCO, 

sosiale, kulturelle og humanitære saker, diverse politisk-folkerettslige spørsmål og 

minoritetsspørsmål.                                           

 

Intet stoff om toleranse eller homofili. 

 

3. Ot.prp. nr. 48 (1969 1970) Om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. 

mai 1902 (forbud mot rasediskriminering m.m.)(referanse i NOU 1979:46 om særlig 

strafferettslig vern for homofile)  Om Norges ratifisering av FN konvensjon om 

avskaffelse av alle former for rasediskriminering. 

 

Proposisjonen refererer artikkel 14 i den Europeiske menneskerettskonvensjon der det 

står at de rettigheter og friheter som er anerkjent i konvensjonen skal ”sikres uten noen 

som helst diskriminering på grunn av …. rase, hudfarge…… opprinnelse, fødsel eller 

noe annet forhold.” (sitert etter proposisjonen, s. 4). Dokumentet  nevner ikke 

homofile og lesbiske, og tematiserer heller ikke toleranse. 

 

4. Stortingsforhandlinger vedr. Ot.prp. nr. 48 (1969-1970)  Fra Stortingsforhandlinger 

1969-1970,  8. Tidende O. & L. 22. mai 1970 sak nr. 4 i Ot. Innstilling fra 

justiskomitéen om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 

(forbud mot rasediskriminering m. m.) (Innst. O. nr. 42, jfr. Ot.prp. nr. 48)  

 

5. Stortingsmelding nr. 68 (1976-77) Norges deltakelse i De forente Nasjoners 31. 

ordinære Generalforsamling. Fra Utenriksdepartementet.  

(står i: Stortingsforhandlinger 1976-1977  3e. St.meld.nr. 68-87) 

 

Nærmest som en kuriositet tar jeg med dette nokså vilkårlige søkeresultatet ut fra en (for 

meg irrelevant) artikkel i Samtiden 1977 der det henvises til meldingen. Kapittel VI.6  

omhandler ”Avskaffelse av alle former for religiøs intoleranse”:  

”Jfr. Stortingsmelding nr. 70 for 1974-75, s. 108. Denne sak ble for første gang 

tatt opp som særlig dagsordenspunkt på 17. Generalforsamling i 1962 (!), og det 

ble da vedtatt et resolusjonsforslag som blant annet anmodet 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/nrr_print.htm
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Menneskerettighetskommisjonen om å utarbeide utkastet til henholdsvis en 

erklæring og en konvensjon om avskaffelse av alle former for religiøs 

intoleranse.” 

Historien er deretter en eneste lang trenering av saken. Den nevnte St.melding nr. 70 

henviser igjen til St.meld. nr. 50 for 1973-74 (s.104), som igjen henviser til St.melding 

nr. 46 for 1972-73(s.94) … og slik fortsetter det! Religiøs intoleranse synes å være en 

seiglivet faktor, også på det formelle plan. 

Meldingene tematiserer ikke toleranse nærmere. 

 

6. Stortingsmelding nr. 93 (1976-77) Om Norge og det internasjonale menneskerettsvern. 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 22. april 1977. 

 

Meldingen har som referansegrunnlag NOU 1977:23 Det internasjonale 

menneskerettsvern. (se dok.7) Ingenting spesielt om toleranse (eller homofili). 

 

7. NOU 1977:23 Det internasjonale menneskerettsvern. Betenkning av Asbjørn Eide 

(ved Institutt for Fredsforskning), på oppdrag fra regjeringen. Avgitt nov. 1976 (jf. 

St.meld. 93 (1976-77) s. 3) 

 

De to første kapitlene (s. 7 – 21) i utredningen gir en bred orientering om 

menneskerettighetenes innhold i dag og den normative utvikling av 

menneskerettighetene, der det konkluderes med  

”at de ulike menneskerettighetsnormene vil gruppere seg langs en skala, fra de 

vage og mer uklare forpliktelser, aspirasjonskilder om man vil, og over mot de 

klart tilskårne og rettslige sanksjonerte regler.” (s. 21) 

Intet om toleranse eller homofili. 

 

8. NOU 1981:43 Menneskerettigheter. Behovet for informasjon, undervisning og 

forskning. Fra Det norske menneskerettighetsprosjektet ved forsker Asbjørn Eide, 

amanuensis Jan Helgesen og professor Torkel Opsahl. Avgitt til 

Utenriksdepartementet 15. sept. 1981.  

 

Utredningen bygger på deler av Eides utredning fra 1977 (dok. nr.7). 

Hovedanliggendet drøftes i kapittel 3 om aktuell og ønskelig informasjon, 

undervisning og forskning om menneskerettene. For øvrig intet spesielt om toleranse 

eller homofili. Omtalt i oppgaven i kap. 1 om tekstkilder. 

 

9. Utenriksdepartementets serie Fredsarbeid mellom stater, arkivkode 29. 2/1 fra 1990-

tallet. 

Søkte stoff særlig vedr. den store internasjonale konferansen ”Hatets anatomi og dets 

konsekvenser: konfliktløsning gjennom dialog og demokrati” i Oslo 26. – 29. august 

1990, som Utenriksdepartementet arrangerte. Der hadde kjente 

menneskerettsforkjempere og statsledere fra mange land innlegg. 

 Ingen sluttrapport fra konferansen finnes. Intet om temaet toleranse. 
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10. UNESCO’s Declaration of Principles on Tolerance av 16. november 1995  ♣ 

www.unesco.org/tolerance/declaeng.htm  utskrift 19.02.2004  

 Finnes som eget vedlegg til oppgaven. Omtalt i kap. 2 og 3. 

 

11. Fra Verdikommisjonens sluttrapport: et brev om frihet (fra 

www.verdikommisjonen.no)  (Verdikommisjonens mandat vedtatt i statsråd 

30.01.1998. Nettsidene sist oppdatert 22.12.1999. Sluttrapporten ikke datert. 

Utskriftsdato 24.02.2004.) 

 

I avsnittet om ”Toleranse og likeverd” omtales bare flyktninger og asylsøkere. Selve 

ordet ”toleranse” er bare brukt i overskriften, ellers ikke nevnt.  

 

12. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (Menneskerettsloven) 

av 21. mai nr. 30 1999 

 

Loven består hovedsakelig av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) av 

1950 med tillegg og en stadfestelse av at disse skal gjelde som norsk lov. 

Intet om toleranse eller homofili. 

 

 

13. Stortingsmelding nr. 21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum. Tilråding fra 

Utenriksdepartementet av 17. desember 1999.  

www.odin.dep.no/ud/norsk/publ/stmeld//032005-044002/index-dok000-b-n-a.html  

utskrift 10.11.2003. 

 

Meldingen gir en innføring i menneskerettighetene og forholdene i Norge og 

internasjonalt. Den nevner ikke toleranse. Tematiserer situasjonen også for homofile og 

lesbiske både i Norge og internasjonalt, særlig i land som Norge har et 

bistandssamarbeid med i kapittel 4.6 Særskilte satsingsområder: 

"Det at homofile og lesbiske skal ha samme levevilkår og ikke må diskrimineres i 

forhold til andre mennesker, følger av alminnelige prinsipper om likebehandling 

og ikke-diskriminering… Norge ligger godt an i internasjonal sammenheng når 

det gjelder vern mot diskriminering for lesbiske og homofile. Samtidig er det ikke 

tvil om at en står overfor betydelige utfordringer. Dette gjelder ikke minst på 

holdningssiden. Det oppfattes fremdeles som belastende å være homofil, og langt 

verre å stå frem med sin seksuelle legning. Fellesskapet har et ansvar for å sikre at 

homofile og lesbiske blir respektert på grunnlag av sin egenverdi og egenart, på 

samme måte som andre." (Fra kap. 4.6.11 Homofile og lesbiske) 

 

14. Innst. S. nr. 23 (2000-2001) fra utenrikskomiteen om Menneskeverd i sentrum. 

Handlingsplan for menneskerettigheter, 2. nov. 2000. Fra utenrikskomiteen. 

 www.stortinget.no/inns/inns-200001-023.html  utskrift 26.11.2003  

 

Innstillingen er den politiske behandlingen av stortingsmeldingen. Heller ikke den 

nevner toleranse. Den har et underavsnitt om homofile der den påpeker krenkingen av 

fundamentale rettigheter for homofile i flere utviklingsland. Komiteen mener det også 

http://www.unesco.org/tolerance/declaeng.htm
http://www.verdikommisjonen.no/
http://www.odin.dep.no/ud/norsk/publ/stmeld/032005-044002/index-dok000-b-n-a.html
http://www.stortinget.no/inns/inns-200001-023.html
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”må legges vekt på rettigheter for homofile i et bistandssamarbeid” (fra komiteens 

merknader, s.9) (Jf. imidlertid oppgavens kap. 2 avsnittet om universelle rettigheter 

kontra kulturspesifikke normer: Eric Heinze om "det internasjonale 

sensitivitetsspillett") 

 

 

Offentlige dokumenter vedr. barne- og familievern 

 

15. ”NOVA-undersøkelsen”: Kristinn Hegna, Hans W. Kristiansen, Bera Ulstein Moseng 

(1999):  Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn.  Oslo: Norsk 

Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA Rapport 1/1999 ) 

 

16. Stortingsmelding nr. 25 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i 

Noreg. Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 9. mars 2001. 

 

Utgangspunkt for meldingen var resultatene som fremkom av NOVA-undersøkelsen 

fra 1999 om ”Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn” og 

stortingsmelding nr.21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum. Stortinget ba 

regjeringen legge frem en stortingsmelding om dette. 

 

Meldingen gir en oppdatert orientering om homofile og lesbiskes situasjon i samfunnet 

blant annet mht. rettslig stilling og vern, skole og læreplaner, arbeidsliv, familie, 

holdninger og forskning om homofile og lesbiske. 

 

Offentlige dokumenter og annet materiale vedr. skolens læreplaner / mønsterplaner (jf. 

skolens formålsparagraf om ”åndsfrihet og toleranse”) 

 

17. Innst. O. XIV 1968-69. Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om Lov om 

grunnskolen  

 

18. Stortingsforhandlingene 21. april – 28. april 1969 Sak nr. 1: Innstilling fra kirke- og 

undervisningskomiteen om lov om grunnskolen (Innst. O. XIV, jfr. Ot.prp. nr. 59 for 

1966-67) ♣ 

 

19. Mønsterplan for grunnskolen – M 74 1974  (KUD) 

 

20. Mønsterplan for grunnskolen – M 87 1987 (KUD) 

 

 

21. Læreplan for grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring. Generell del. 

1993 (KUF) 

 

22. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 1996 (KUF) 

 

23. NOU 1995:12 Opplæring i et flerkulturelt Norge. Utredning fra et utvalg oppnevnt av 

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Avgitt februar 1995. 

 

Utredningen søker å skape et teoretisk rammeverk for opplæring av (kulturelle og 

språklige) minoriteter vi har fått som følge av innvandring til Norge, med 

utgangspunkt i forskjellige former for pluralisme. Hverken homofili (som en eventuell 
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subkultur)  eller toleranse tematiseres, men begrepet er brukt i to grunnleggende 

forskjellige betydninger i ett og samme avsnitt:  

”Mangfold er ikke lenger bare noe en må tolerere, og blir ikke lenger betraktet 

bare som en trussel. (…) Verdien ligger i at menneskene gjennom konfrontasjon 

med norm- og verdipluralisme kommer løs fra vanetenkning. (…) Men dette 

gjelder ikke under alle omstendigheter. Derfor må vi heller ikke overse de farer 

som hefter ved pluralismen, dersom vi forveksler den med relativisme og et ideal 

om fullstendig frihet og toleranse. Både graden og arten av frihet og mangfold må 

derfor avbalanseres mot behovet for enhet og fellesskap.” (s. 25) 

 

24. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 1998-07-17 

nr. 61 

 

25. Samliv og seksualitet. Ressursbok for lærere. 

http://skolenettet.ls.no/samliv/ressursbok.html (utskrift 12.11.2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skolenettet.ls.no/samliv/ressursbok.html
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VEDLEGG  4 
Oversikt over politiske partiprogrammer i perioden 1949-2001 som tematiserer (nevner) 

toleranse og/eller homofili (eller beslektede ord) 

 

Alle politiske partiers prinsipprogrammer, valgprogrammer og andre dokumenter for perioden 

1884 – 2004 finnes på CD-rom (Vi vil – norske partiprogrammer). Jeg har gjort søk for 

perioden 1949-2001 for de større partiene (*) som har eksistert i alle fall det meste av epoken: 

Høyre (H), Arbeiderpartiet (A), Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), 

Fremskrittspartiet (Frp), Rød Valgallianse (RV) og Sosialistisk Venstreparti (SV). 

*: Unntaket er RV som ble dannet tidlig på 1970-tallet, og som er et lite parti.  Grunnen til at 

det er tatt med, er at det hele tiden har nedfelt klare standpunkter om homofili i sine 

programmer. Det ville derfor være interessant å se om toleranse noen gang ble tematisert i den 

forbindelse. Det viste seg at "toleranse" ikke forekommer i deres program. 

 

Jeg har foretatt en systematisk undersøkelse av disse partienes valg- og prinsipprogrammer 

for hele perioden, med søkeord toleranse og / eller homofile/lesbiske og beslektede ord. Jeg 

har også undersøkt om disse ordene er forbundet i samme kontekst. 

søkeord toleranse for hele perioden: 
Mange treff i hele perioden, starter i 1953 med AP, senere alle partier unntatt RV. 

søkeord homofili (og beslektede ord) for hele perioden: 
Forekommer første gang i 1969 i V’s valgprogram, neste gang i 1975 i SV. Fra 1980-årene og 

utover, treff hos alle partier, med varierende hyppighet, unntatt Frp som ikke har noe om 

homofili før i 2001. 

søkeord lesbisk 
forekommer først i 1980, i programmet til RV/AKP (m-l) 

søkeord toleranse og homofili i samme kontekst 
ga magert resultat!! 

 

Om toleranse , evt. tematilknytning, særlig til homofili  
Oversikten viser treffene i søk på ”toleranse”() i partienes valgprogram og prinsipprogram 

(p), og eventuelle tema knyttet til toleranse. Gjennomgangen viser at homofili / lesbiske og 

homofile bare to steder under tvil kan sies å være knyttet an til ’toleranse’.  (Se dog under 

homofili 2001 KrF og 1997 Sp.) 

 -symbolet indikerer at ’toleranse’ er noe nærmere utdypet i programmet.  

Understrekninger og kursiveringer er mine. 

 

År Parti  Toleranse – tematilknytning og/eller homofili 

1949- 

1953 

Ingen  

1953-

1957 

A   ”Fremme toleranse og fredelig samvirke mellom nasjoner” 

 Toleranse og vidsyn i lærerutdanningen 

1957-

1961  

V  ”Samfunnslivet må preges av .. toleranse og full åndsfrihet for den 

enkelte” 

1961-

1965 

Sp  

 

 

V (p)  

”Varig fred må bygges på rett, toleranse og gjensidig respekt.” 

 

- ”..et rommelig samfunn med .. humanitet og toleranse.” 

- ”Skolen skal … fremme toleranse overfor ulike livssyn og livsformer.”  

1965-

1969 

A  

A (p) 
”Skolen må … søke å utvikle toleranse, sosialt ansvar,…” 

-  Demokrati … forutsetter åpenhet og toleranse. 
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Kr.F (p) 

 

Sp (v) 

og (p) 

- ..likestilling og toleranse mellom nasjoner og raser 

- Undervisning skal fremme .. ”forståelse, toleranse og vennskap mellom   

alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper.” 

- trosfrihet og toleranse 

- toleranse og gjensidig respekt mellom dem som har / ikke har en religiøs 

tro. 

 

 ”Folkestyret forutsetter åndsfrihet og toleranse.” 

 

 som forrige periode 

- Kjennemerket på et fritt åndsliv er gjensidig toleranse og respekt for 

ulike livssyn 

- ”Toleranse og åndsfrihet er grunnleggende prinsipper i et demokratisk 

samfunn, som også må prege vårt skoleverk.” 

 

1969-

1973 

A 

 

 

H 

- en samfunnsform som må bygge på ”samarbeid, toleranse og 

hjelpsomhet” 

- åndsfrihet og toleranse mellom ulike syn og grupper 

”Bare i et rettssamfunn, med toleranse og full beskyttelse av den 

enkeltes integritet, kan sann frihet eksistere.” 

 Kr.F. 

 

 

 

 

 

Sp 

 

 

 

V 

 

”Folkestyret forutsetter åndsfrihet og toleranse, der det bærende prinsipp 

er frihet under ansvar og respekt for mindretallets rett til å handle i 

overensstemmelse med sin samvittighet. Staten må gjennom sin 

lovgivning og på annen måte ta hensyn til toleranse-prinsippet og til sin 

forpliktelse på Grunnlovens forutsetning om et folkestyre på kristen 

grunn.” 

- ”Varig fred må bygges på rett, toleranse, gjensidig respekt og vilje til å 

dele.” 

- ..”kulturpolitikk som bygger på toleranse og gjensidig respekt for ulike 

livssyn.” 

..”arbeide for et samfunn med like rettigheter, rettssikkerhet, humanitet 

og toleranse.” 

 

1973-

1977 

H 

 

Kr.F 

 

 

 

 

 

 

Sp 

 

 

”Grunnlaget for fred og avspenning… samarbeid, toleranse og gjensidig 

tillit.” 

- Oppgaven å styrke og bygge ut demokratiet. Da må det finnes ”visse  

moralske kvalitetar (…) i folket: ærlegdom, samarbeidsvilje,  

ansvarskjensle og toleranse.” Kr.F mener at ”kristendomen best kan fostra  

slike eigenskapar.” 

- i utdanningen ”tryggja åndsfridom og toleranse, m.a. ved å gje  

einskildheimane fridom til å velje undervisningstilbod og oppseding i 

samsvar med sitt livssyn.” 

..”en kulturpolitikk som bygger på toleranse og gjensidig respekt for 

ulike livssyn.” 

1977-

1981 

 

 

 

A 

 

 

H  

H (p) 

”Vi vil eit samfunn med trufridom og toleranse og vil framleis samle alle 

om vårt grunnsyn på tvers av skilnader i tru og livssyn.” 

 

”Folkestyret forutsetter toleranse mellom mennesker” 
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Kr.F (p) 

 

 

 

Kr.F 

 

 

 

 

 

V 

- Konservativ politikk… et fritt samfunn må (…) utvikle likeverd, 

solidaritet og toleranse. 

- viktige mål: kulturforankring, toleranse og åndsfrihet. 

- skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av barn og unge til (…) 

toleranse og …. . 

 

- vi vil…at det i vårt og andre samfunn skal herske åndsfrihet og 

toleranse, ytrings- og religionsfrihet. 

- ”[skolen] skal fremme toleranse og forståelse mellom ulike grupper.” 

 

- Kr.F vil møte kulturlivet med åpenhet og toleranse, men også med vilje 

til kritisk prøving av dets ytringsformer.” 

- skolen: ”åndsfrihet og toleranse må sikres med høve til å velge 

undervisning og oppseding i samsvar med livssyn.” – private skoler. 

 

 

Venstre arbeider for…rettferd, mangfald og toleranse i samfunnslivet.” 

 

 

1981-

1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (p) 

 

 

 

H 

 

 

Sp (p) 

Sp 

 

 

V (p) 

V 

- ..”ønsker et samfunn med trosfrihet og toleranse.” 

- ”skape et samfunn med større toleranse i forhold til svake grupper.” 

 

som tidligere, men et nytt punkt: ..”arbeide for toleranse og samarbeid 

mellom språkgruppene” – (dvs. våre to skriftspråk) 

 

skolen… ”utvikle…toleranse og solidaritet”. 

- Flyktninger / innvandrere – i arbeidet for dem er ”gjensidig 

informasjon, respekt og toleranse av grunnleggende betydning.” 

- kulturpolitikk: utvikle toleranse og respekt for andre mennesker. 

 

 3 treff – 

2 treff men ingen nye punkter. 

1985-

1989 

A 

 

 

 

 

H 

Sp 

 

 

V 

- støtte tiltak for trossamfunn m.v. som kan fremme toleranse og 

gjensidig respekt. 

- barnehagene må ”bygge på generelle prinsipper om likeverd og 

toleranse.” 

 

4 treff, ingen nye punkter 

- under pkt. om menneskerettigheter: ”skolen må legge vekt på å utvikle 

elevenes toleranse, respekt og solidaritet.” 

- under pkt. om innvandringspolitikk: som sist 

skolen – utvikle toleranse 

1989-

1993 

A 

 

 

 

 

- prinsippene om samarbeid, gjensidighet og toleranse i forhold til 

innvandrergrupper. 

- bidra til større frihet, likhet og toleranse i utdanningen. 

- om trossamfunn: fremme toleranse og gjensidig respekt. 
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H (p) 

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

Kr.F (p) 

 

 

Kr.F 

 

 

 

Sp 

 

 

SV 

 

 

 

V 

 3 treff. ”Staten skal akseptere pluralisme og stimulere toleranse. Det 

betyr likevel ikke at staten skal være verdinøytral i alle sine avgjørelser. 

Staten må fortsatt bygge på det kristne grunnlag, den tradisjon og det 

verdisyn som har rotfeste i vårt samfunn.” Ikke noe nytt for øvrig. 

 

- gjennom kulturpolitikken ”arbeide for større toleranse for ulike 

meninger og uttrykksformer mellom nordmenn og innvandrere og mellom 

ulike grupper innvandrere.” 

- i skolen legge vekt på toleranse 

- et fritt samfunn må… utvikle likeverd, solidaritet og toleranse. 

 

- skolen: kristent menneskesyn bygget på … og toleranse 

- menneskerettigheter som ..”åndsfrihet og toleranse, ytrings- og 

religionsfrihet.” 

- Norsk flyktningepolitikk må ”bygge på likeverd, toleranse og vern av 

menneskeverdet.” 

- menneskeretter som tidligere. 

 

2 treff. Ikke noe nytt. 

 

- Innvandring: aktivt arbeid for å ”oppnå gjensidighet og toleranse for 

den kulturarv innvandrere bringer med seg.” 

- Samfunn der ulike kulturer og livssyn skaper mangfold og toleranse. 

 

 En sentral forutsetning for et åpent samfunn er toleranse.  

 

 

 

1993-

1997 

Frp 

 

 

 

 

 

 

H 

 

 

Kr.F 

 

Sp (p) 

 

 

Sp 

 

 

 

 

 

 

- ”Toleranse og åpenhet bør tilstrebes på alle plan i samfunnet. FrP tar 

derfor sterk avstand fra rasisme.” 

- ”Forholdet til innvandrere må forøvrig  bygge på gjensidig toleranse, 

åpenhet og respekt og enhver form for diskriminering (…) må 

bekjempes.” 

-”Frp’s kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet.” 

 

 5 treff. Ikke noe nytt. Respekt for andres valg. Flyktninger og 

asylsøkere. 

 

2 treff, som sist. 

 

- ”Ulik familieorganisering stiller sterkere krav til fleksibilitet, toleranse 

og samvær.” 

- skolen må legge vekt på toleranse. 

- styrke den positive utviklingen mot demokratiske styresett 

(internasjonalt). Skape møteplasser. Sp mener at ”kjennskap gir vennskap, 

respekt og toleranse.” 

- toleranse mellom innvandrere og nordmenn. 

- varig fred bygger på gjensidig respekt og toleranse. 
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SV (p) 

 

 

V (p) 

 

 

V 

 

 6 treff.  Vi og ”de andre”. Kamp for et samfunn der toleranse og 

humanisme er grunnverdier. 

 

3 treff. Ikke noe nytt. 

 

Skolen må ”formidle verdier som toleranse, likeverd (…).” 

 

1997-

2001 

KrF, Sp 

og V 

 

A 

 

Frp 

 

 

 

H (p) 

 

H 

 

 

 

Sp 

 

SV 

 

V 

 

Politisk grunnlag for en sentrumsregjering av KrF, Sp og V, Voksenåsen 

sept./okt. 1997: ”Åndsfrihet og toleranse”. 

 

7 treff.   

 

- ”Frp mener røykespørsmålet best løses gjennom gjensidighet, 

hensynsfullhet og toleranse”. 

- Kulturpolitikk: prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. 

 

 2 treff. Ikke noe nytt. Toleranse og respekt. 

 

- Toleranse og respekt kan ikke vedtas, men avhenger av den enkeltes 

holdninger. 

- Frivillig arbeid lærer barn og unge å vise ansvar og toleranse. 

- Oppmuntre toleranse og motarbeide fremmedfrykt. 

5 treff. Ikke noe nytt. 

 

2 treff. Toleranse og innvandring. 

 

 V har sine visjoner. Om et samfunn preget av toleranse og respekt for 

mennesket. 

 

 

 

Om homofili / lesbiske og homofile / homoseksuelle 
(Ordet lesbisk ble første gang brukt i 1980 (av AKP(m-l) og RV, i 1989 brukt første gang av 

SV og i 1993 av Kr.F.) Kursiveringene i teksten er mine, og er gjort for å fremheve temaene 

søkeordet er knyttet til. Jeg har ikke ført opp treff som bare gjentar det som er skrevet i 

tidligere program. 

 

1969 

V: (NB! Første treff overhodet!) Under avsnittet ”Kriminalomsorg”: Venstre vil: (…) – 

”oppheve avgjerdene i straffelova om mannleg homofili” (s.32) 

 

1975 

SV (p): Under avsnittet ’kjønnsundertrykking’ (s.10): ”Også homofile av begge kjønn blir 

diskriminert for sitt følelsesliv. Menneskene har ikke muligheter til å utvikle følelseslivet i et 

samfunn der kropp, kjønn og følelse blir gjort til ting og varer på et marked.” 
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1977 

SV (v og p): Som i 1975, men litt ”mildere” i ordbruken. 

V: Venstre vil: (…) ”forby ved lov diskriminering av homofile på grunn av seksuell 

orientering.” (s.26) 

 

1980 

AKP(m-l) (p): Kapittel 23 – AKP(m-l) og kampen mot undertrykking av homofile 

”AKP(m-l) stør kampen dei homofile fører mot undertrykking. (...) Lesbiske vert særskilt 

undertrykte både som homofile og som kvinner.(...) Partiet stør kampen dei fører mot 

undertrykking under kapitalismen. Han må halde fram under sosialismen heilt til all 

undertrykking av homofile er borte. Eit sosialistisk Noreg må sikre dei homofile fulle 

demokratiske, juridiske og sosiale rettar, forby diskriminering og fremje fordomsfri 

opplysning.” (s.34) 

 

 I perioden 1980 – 1999 har AKP(m-l) (i sine prinsipprogram) og RV (i sine valgprogram) 

kontinuerlig gitt støtte til kampen mot undertrykking av homofile og lesbiske. 

 

1981 

RV: ”Homofil kjærlighet – en menneskerett (...) RV ser på homofile kjærlighetsforhold som 

fullverdige. Homofile og heterofile samboende må likestilles i forhold til samfunnsmessige 

rettigheter. Homofili må få større plass i skolens samlivslære.” (s. 12) 

 

SV:  I kap. 21 Rettssikkerhet og demokrati: ”SV vil arbeide for trygging av rettssikkerheten til 

de homofile, og for at diskriminering på grunn av seksuell orientering skal forbys ved lov 

(min u.). SV støtter de homofiles kamp for like rettigheter i samfunnet.” (s. 38) 

SV går dessuten inn for å sidestille heterofile og homofile samliv. 

 

1985 

H: Under henholdsvis ”rettssikkerhet” (s.10) og ”likestilling, likeverd og medansvar” (s. 13): 

”Høyre vil støtte arbeidet for å beskytte homofile mot forskjellsbehandling.” 

 

1993 

Kr.F: under avsnitt om ”familieformer og offentlige ordninger”: ”Kr.F går inn for at (…) Lov 

om registrert partnerskap for homofile avvikles, og erstattes av en utvidet Lov om 

husstandsfellesskap.”  

Videre at: ”lesbiske og homofile par ikke får adgang til å være fosterforeldre eller å adoptere 

barn.” 

 

RV: I kapittel 24 For homofil og lesbisk frigjøring, avsnittet” ”RV arbeider for:” 

”Partnerskapslov nå! Vi støtter lesbiskes og homofiles kamp for reel (sic) likestilling mellom 

alle samlivsformer med hensyn til juridiske og økonomiske rettigheter. (...)" 

 

Sp: Under avsnittet ”Samliv”: ”Senterpartiet ser på familien som den grunnleggende sosiale 

enheten.(….) 

Senterpartiet vil understreke at ekteskapet fortsatt skal ha en særstilling i vårt samfunn. Folk 

velger ulike former for samliv. Senterpartiet mener at samboende, homofile og andre 

husstandsfellesskap må ha mulighet til å leve innenfor et lovregulert samliv. Homofile par 

skal ikke gis rett til adopsjon.” (s.41) (I avsnittet nedenfor om ”barn og unge” står det:  ”det 

må bli lettere, både praktisk og økonomisk, å adoptere barn.” ) 
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V: I kapittel 1, avsnitt 8: ”Kjærlighet en privatsak – Samlivsformer et samfunnsspørsmål”: 

”Venstre ser på det nære samlivet mellom mennesker som en grunnleggende institusjon i 

samfunnet. (…) Venstre vil verne om ekteskapet. (…)Venstre ser det som rimelig at også 

homofile samboende får en mulighet il å inngå juridisk forpliktende samlivsforhold, og støtter 

partnerskapsloven. Venstre oppfatter dette som en mulighet for voksne mennesker til å ta på 

seg plikter og å ta del i rettigheter i et parforhold.” (s.6) 

I avsnitt 51: ”Sikre barn gode oppvekstvilkår”: ”Av hensyn til barna vil Venstre gå inn for å 

utrede spørsmål knyttet til barns rettslige stilling i homofile samliv.” (s.25) 

 

 

1997 

A (NB: Første gang de har med homofile i sitt program.): I punkt om ”Sosialdemokratiets 

utfordringer”, underpunkt ”Fordeling av velferd”: ”Homofile har som gruppe fått mange av 

sine juridiske rettigheter fastslått. Men mange opplever likevel diskriminering og en tøff 

hverdag.” (s.10) 

Underpunkt om ”Gjensidighet mellom individ og fellesskap”, avsnitt om ”Integrering av 

homofile”: Åpne homofile møter en rekke hindringer for å kunne hevde seg på 

arbeidsmarkedet, boligmarkedet, i utdanningssystemet, i militæret, på den politiske arena og 

på andre samfunnsområder. Arbeiderpartiet vil arbeide for å klarlegge homofile menns og 

kvinners livssituasjon og levekår, og rette opp eventuelle skjevheter.” (s.37-38) 

Sp: I avsnitt om ”Ansvar og omsorg for hverandre”: (…) ”Ulik familieorganisering stiller 

sterkere krav til fleksibilitet, toleranse (min uth.) og samvær. Det må vises respekt for den 

enkeltes valg. Senterpartiet mener at samboende, homofile og andre husstandsfellesskap må 

ha mulighet til å leve innenfor et lovregulert samliv.” (s. 48) (min anm.: Dette er også identisk 

med (v) 2001. Men jf. også 1993). 
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 166  

VEDLEGG  5 
UNESCO-ERKLÆRINGEN OM TOLERANSE 

 

      Declaration of Principles on  Tolerance 

      Proclaimed and signed by the Member States of UNESCO on 16 November 1995.  

      also available in French and Spanish  

 

 

 

      Preamble 

      Article 1 - Meaning of tolerance 

      Article 2 - State level 

      Article 3 - Social dimensions 

      Article 4 - Education 

      Article 5 - Commitment to action 

      Article 6 - International Day for Tolerance  

 

 

 

      The Member States of the United Nations Educational, Scientific and  

      Cultural Organization, meeting in Paris at the twenty-eighth session of  

      the General Conference, from 25 October to 16 November 1995,  

      Preamble 

      Bearing in mind that the United Nations Charter states: 'We, the peoples  

      of the United Nations determined to save succeeding generations from the  

      scourge of war, ... to reaffirm faith in fundamental human rights, in the  

      dignity and worth of the human person, ... and for these ends to practise  

      tolerance and live together in peace with one another as good neighbours',  

 

      Recalling that the Preamble to the Constitution of UNESCO, adopted on 16  

      November 1945, states that 'peace, if it is not to fail, must be founded  

      on the intellectual and moral solidarity of mankind',  

      Recalling also that the Universal Declaration of Human Rights affirms that  

      'Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion'  

      (Article 18), 'of opinion and expression' (Article 19), and that education  

      'should promote understanding, tolerance and friendship among all nations,  

      racial or religious groups' (Article 26),  

      Noting relevant international instruments including:  

      the International Covenant on Civil and Political Rights,  

      the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,  

      the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,  

      the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,  

      the Convention on the Rights of the Child,  

      the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967  

      Protocol and regional instruments,  

      the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against  

      Women,  

      the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading  

      Treatment or Punishment,  

      the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance Based on  
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      Religion or Belief,  

      the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic,  

      Religious and Linguistic Minorities,  

      the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism,  

      the Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on  

      Human Rights,  

      the Copenhagen Declaration and Programme of Action adopted by the World  

      Summit for Social Development,  

      the UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice,  

      the UNESCO Convention and Recommendation against Discrimination in  

      Education,  

      Bearing in mind the objectives of the Third Decade to Combat Racism and  

      Racial Discrimination, the World Decade for Human Rights Education, and  

      the International Decade of the World's Indigenous People,  

      Taking into consideration the recommendations of regional conferences  

      organized in the framework of the United Nations Year for Tolerance in  

      accordance with UNESCO General Conference 27 C/Resolution 5.14, as well as  

      the conclusions and recommendations of other conferences and meetings  

      organized by Member States within the programme of the United Nations Year  

      for Tolerance,  

      Alarmed by the current rise in acts of intolerance, violence, terrorism,  

      xenophobia, aggressive nationalism, racism, anti-Semitism, exclusion,  

      marginalization and discrimination directed against national, ethnic,  

      religious and linguistic minorities, refugees, migrant workers, immigrants  

      and vulnerable groups within societies, as well as acts of violence and  

      intimidation committed against individuals exercising their freedom of  

      opinion and expression - all of which threaten the consolidation of peace  

      and democracy, both nationally and internationally, and are obstacles to  

      development,  

      Emphasizing the responsibilities of Member States to develop and encourage  

      respect for human rights and fundamental freedoms for all, without  

      distinction as to race, gender, language, national origin, religion or  

      disability, and to combat intolerance,  

      Adopt and solemnly proclaim this Declaration of Principles on Tolerance 

      Resolving to take all positive measures necessary to promote tolerance in  

      our societies, because tolerance is not only a cherished principle, but  

      also a necessity for peace and for the economic and social advancement of  

      all peoples,  

      We declare the following:  

 

 

      Article 1 - Meaning of tolerance 

      1.1 Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich  

      diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of  

      being human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and  

      freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in  

      difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal  

      requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, contributes  

      to the replacement of the culture of war by a culture of peace.  

      1.2 Tolerance is not concession, condescension or indulgence. Tolerance  
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      is, above all, an active attitude prompted by recognition of the universal  

      human rights and fundamental freedoms of others. In no circumstance can it  

      be used to justify infringements of these fundamental values. Tolerance is  

      to be exercised by individuals, groups and States.  

      1.3 Tolerance is the responsibility that upholds human rights, pluralism  

      (including cultural pluralism), democracy and the rule of law. It involves  

      the rejection of dogmatism and absolutism and affirms the standards set  

      out in international human rights instruments.  

      1.4 Consistent with respect for human rights, the practice of tolerance  

      does not mean toleration of social injustice or the abandonment or  

      weakening of one's convictions. It means that one is free to adhere to  

      one's own convictions and accepts that others adhere to theirs. It means  

      accepting the fact that human beings, naturally diverse in their  

      appearance, situation, speech, behaviour and values, have the right to  

      live in peace and to be as they are. It also means that one's views are  

      not to be imposed on others.  

 

 

      Article 2 - State level 

      2.1 Tolerance at the State level requires just and impartial legislation,  

      law enforcement and judicial and administrative process. It also requires  

      that economic and social opportunities be made available to each person  

      without any discrimination. Exclusion and marginalization can lead to  

      frustration, hostility and fanaticism.  

      2.2 In order to achieve a more tolerant society, States should ratify  

      existing international human rights conventions, and draft new legislation  

      where necessary to ensure equality of treatment and of opportunity for all  

      groups and individuals in society.  

      2.3 It is essential for international harmony that individuals,  

      communities and nations accept and respect the multicultural character of  

      the human family. Without tolerance there can be no peace, and without  

      peace there can be no development or democracy.  

      2.4 Intolerance may take the form of marginalization of vulnerable groups  

      and their exclusion from social and political participation, as well as  

      violence and discrimination against them. As confirmed in the Declaration  

      on Race and Racial Prejudice, 'All individuals and groups have the right  

      to be different' (Article 1.2).  

 

 

      Article 3 - Social dimensions 

      3.1 In the modern world, tolerance is more essential than ever before. It  

      is an age marked by the globalization of the economy and by rapidly  

      increasing mobility, communication, integration and interdependence,  

      large-scale migrations and displacement of populations, urbanization and  

      changing social patterns. Since every part of the world is characterized  

      by diversity, escalating intolerance and strife potentially menaces every  

      region. It is not confined to any country, but is a global threat.  

      3.2 Tolerance is necessary between individuals and at the family and  

      community levels. Tolerance promotion and the shaping of attitudes of  

      openness, mutual listening and solidarity should take place in schools and  
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      universities and through non-formal education, at home and in the  

      workplace. The communication media are in a position to play a  

      constructive role in facilitating free and open dialogue and discussion,  

      disseminating the values of tolerance, and highlighting the dangers of  

      indifference towards the rise in intolerant groups and ideologies.  

      3.3 As affirmed by the UNESCO Declaration on Race and Racial Prejudice,  

      measures must be taken to ensure equality in dignity and rights for  

      individuals and groups wherever necessary. In this respect, particular  

      attention should be paid to vulnerable groups which are socially or  

      economically disadvantaged so as to afford them the protection of the laws  

      and social measures in force, in particular with regard to housing,  

      employment and health, to respect the authenticity of their culture and  

      values, and to facilitate their social and occupational advancement and  

      integration, especially through education.  

      3.4 Appropriate scientific studies and networking should be undertaken to  

      co-ordinate the international community's response to this global  

      challenge, including analysis by the social sciences of root causes and  

      effective countermeasures, as well as research and monitoring in support  

      of policy-making and standard-setting action by Member States.  

 

 

      Article 4 - Education 

      4.1 Education is the most effective means of preventing intolerance. The  

      first step in tolerance education is to teach people what their shared  

      rights and freedoms are, so that they may be respected, and to promote the  

      will to protect those of others.  

      4.2 Education for tolerance should be considered an urgent imperative;  

      that is why it is necessary to promote systematic and rational tolerance  

      teaching methods that will address the cultural, social, economic,  

      political and religious sources of intolerance - major roots of violence  

      and exclusion. Education policies and programmes should contribute to  

      development of understanding, solidarity and tolerance among individuals  

      as well as among ethnic, social, cultural, religious and linguistic groups  

      and nations.  

      4.3 Education for tolerance should aim at countering influences that lead  

      to fear and exclusion of others, and should help young people to develop  

      capacities for independent judgement, critical thinking and ethical  

      reasoning.  

      4.4 We pledge to support and implement programmes of social science  

      research and education for tolerance, human rights and non-violence. This  

      means devoting special attention to improving teacher training, curricula,  

      the content of textbooks and lessons, and other educational materials  

      including new educational technologies, with a view to educating caring  

      and responsible citizens open to other cultures, able to appreciate the  

      value of freedom, respectful of human dignity and differences, and able to  

      prevent conflicts or resolve them by non-violent means.  
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  Article 5 - Commitment to action 

      We commit ourselves to promoting tolerance and non-violence through  

      programmes and institutions in the fields of education, science, culture  

      and communication.  

 

 

      Article 6 - International Day for Tolerance 

      In order to generate public awareness, emphasize the dangers of  

      intolerance and react with renewed commitment and action in support of  

      tolerance promotion and education, we solemnly proclaim 16 November the  

      annual International Day for Tolerance  

 

 

 

 

 

 

 
 


