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Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi. En verdi som er
uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Guds mangfold gjenspeiles i menneskene
og alle mennesker skal behandles med samme respekt uavhengig av kjønn.
Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet
og kjempe for likeverd. Vi tror at Gud kaller oss til å bryte ned stengsler, reise opp mennesker
og skape et samfunn med rom for alle.
Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for alle kjønn og kjønnsidentiteter.
Kjønnsurettferdighet- og diskriminering rammer alle.
Vi tror at kampen for mangfold og kjønnsrettferdighet må favne bredt og føres overalt der
mennesker undertrykkes av individer, tradisjoner eller strukturer. Kampen må føres både
internasjonalt, nasjonalt, i kirke og samfunn – og i egen organisasjon.
Rettferdighet for alle kjønn
Vi ønsker å bruke kjønnsrettferdighet som et begrep som omfavner både feminisme, skeiv
teori og kjønnsforståelse. Tradisjonell tenkning om manns- og kvinnerollen rammer alle kjønn
og kjønnsidentiteter.
Den patriarkalske strukturen i samfunnet skaper problemer for ikke-binære, kvinner og menn,
både transpersoner og cispersoner1, på ulike måter. Dette fører til at noen har mer frihet enn
andre på grunn av kjønn. Den patriarkalske strukturen i samfunnet er derfor det største
hinderet vi møter før vi når vårt mål om frihet og likestilling mellom kjønnene.
Kjønnsrettferdighet handler om å kunne definere seg selv som menneske, og ikke være bundet
av samfunnets forventning til hvem en skal være, ut i fra hvilket kjønn en er tildelt. Det er
fortsatt nødvendig med kamp for kvinnefrigjøring og LHBT+-rettigheter. Norges kristelige
studentforbund mener det er viktig å ha et kritisk blikk på at kjønn er både en sosial realitet og
en sosialt konstruert oppfatning. Vi krever frihet fra kjønnsbundethet og heteronormativitet.
Det betyr ikke at vi avviser kjønn som kategori, men at vi avviser all form for diskriminering
som bruker kjønn som begrunnelse. Vi er alle én i Jesus Kristus, og denne friheten overskrider
samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger.
Kvinnefrigjøring
For å oppnå kjønnsrettferdighet er det nødvendig å anerkjenne og adressere diskriminering av
kvinner. Vi står overfor en global situasjon der kvinner er økonomisk og politisk
underprivilegert, og blir diskriminert på grunn av sitt kjønn. Urettferdige og patriarkalske
strukturer utsetter kvinner for vold, misbruk og utnytting, og frarøver kvinner muligheten til
å ta en utdannelse, til å ta egne avgjørelser og råderett over egen inntekt. I Norge er disse
strukturene i stor grad gjemte, men likevel sterkt til stede. Kvinner utsettes for grov seksuell
trakassering på arbeidsplassen, gjennom tillitsverv og i sosiale sammenhenger. Dette er i
praksis en reduksjon av kvinnens ytringsfrihet, og rett til å søke politisk makt. Kvinner
utsettes også oftere enn menn for ulike former for hersketeknikker. Arbeidet med
kjønnsrettferdighet starter med å anerkjenne disse strukturelle problemene og diskriminerende
praksisene. Det trengs mer informasjon og bevissthet om de urettferdige strukturelle
tendensene som enda fører til forskjeller mellom kjønnene. Kun slik kan vi rette ut den
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Å være cis-kjønnet betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du er født med og oppdratt til. Cis- er et antonym for det
latinske trans- som betyr «på den andre siden».

skjevheten kvinner opplever i dagens samfunn. Fordi problemene er globale må arbeidet for
kjønnsrettferdighet også ha et internasjonalt perspektiv.
Kjønnsrettferdig praksis
Kampen for rettferdighet kaller oss til hele tiden å ha et kritisk blikk på vår egen praksis. Det
er viktig å arbeide for økt kunnskap og bevisstgjøring utad, men også i egne rekker. Heller
ikke vi unnslipper de patriarkalske tradisjonene og strukturene vi kritiserer. Vi er derfor
avhengig av en stadig bevisstgjøring av våre egne roller og systematisk internt arbeid slik at vi
i ord og handling bidrar til å skape et inkluderende fellesskap. Vi ser det som viktig å jobbe
med et kjønnsinkluderende språk, også i uttrykksformer for tro.

