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BETYR ORDET LESBISK?

•

••

HVORFOR BLE

Det betyr a t v ;' fo 1 er os.s ti 1 tukket av kvinner , både
seksuelt og følelsesmessig.

1
•

•

homofi 1 {homse)
lesbisk - (lesbe)

LESBISKE?

.

Vi er ikke så opptatt av dette spørsmålet selv, men vi blir
ofte spurt av venner og familie.

Vi forelsker OS$ i kvinner, og mange av oss vil gjerne
bo sammen med den kvinnen vi er glad i.
Noen av de ordene vi.bruker om o·ss selv ·er:

VI

Svaret er h�lt klart: Vitenskapen har ingen svar P
hvorfor noen er homofile og andre heterofile.

;;

Derfor synes vi det er viktigere å konsentrere seg\ om
andre ting - nemlig hvordan vi skal ut�ytte evnene våre,
finne en kjæreste, et sted å bo også v1dere•.•..•
)tort sett de samme spørsmålene alle andre stiller seg
____.;en eller flere ganger i livet.

De fleste av oss bruker disse ordene -om hverandre.
Men, noen av oss mener at det er en liten forskjell mellom
det å være homofil kvinne og det å . være lesbisk.
Forskjellen ligg�r i at ordet · lesbisk ofte beskriver en
feministisk innstilling - det betyr .at vi sbm kaller osslesbiske forsølker å analysere kvinnene� stilling i samfunnet
og at vi ·forsøker å forbed.re det·�; synes er mindre bra.
2

�R DET SMITTSOMT?

(}et er ikke noen basill eller virus såm heter lesbisk,
hvis det er det du tror.

Men vi må jo være sammen med andre lesb1ske for å u vikle
vår lesbiskhet.
t
Skulle du føie deg tiltrukke,,

aVUe�v��dfi•

fordi du er blitt smitt�t e er.
har den muligheten 1 deg.
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KAN NOEN SE AT VI ER LESBISKE?

'

[R FØLELSENE ANNE!DES?

Jenter er ve.ldig ulike av utseende.

Det er vanskelig å si.

Dette gjelder lesber også ..... .

Følelser og uttrykk er vel nokså forskjellig fra person
til person.

Vi e� like_forskje�lige som alle andre, og det er
umulig å gJette hvem som er lesbisk .
•

.

For oss er det også sånn når vi er forelsket at vi rødmer
får hjerteklapp og sier dumme ting når vi snakker med den•
vi er forelsket i.

J

. :· . . . . Og vi blir fortvilet hvis hun ikke ringer eller
R-efmmer når hun har lovet det.

r

Altså - vi er tykke , tynn
e, høye, lave, unge og gamle.
Vi finnes 1 ålle yrk er
og overalt ellers.
Du kan altså ikke ta
møter er heterofil. det som en selvfølge at ei du
4

�_;rsorn du tror du er homofil, bør du først og fremst
ta kontakt med andre homofile.
Det står ei liste med navn på forskjellige organisasjoner
bakerst i denne brosjyra.
Den forteller deg hvem du kan ringe eller skrive til.
Da får du vite mer om hva det er 4 være homofil,
og om hva du kan gjøre.
5

HVA SLAGS PROBLEMER MØTER. V I?

•
Flere av oss har brukt lang tid på å forstå at vi er lesbiske.

Samme hvordan det blir sagt, kan reaksjonene være så
mange.

Da er det jo ikke så rart at venner og familie også må få
tid til å tenke og forstå når vi forteller om oss sjøl.

Noen ganger kommer ingen reaksjon i det hele tatt.

Mange av oss �yntes det er vanskelig å fortelle det hjemme,
og noen.1av oss brukte denne metoden:

Det kan være nokså vondt ••••••••

Du har fortalt dem at du er l�sbisk - du_synes du har vært
modig og ærlig - også er det 1ngen som �,er noe som helst.

Kjæ1t.e. mo� og 6all..l

Vefte. blht. ikke. ba1te uhyggelig b1te.v, me.n u
v�Wg et. Vet jeg n.aJt å. 6 o/t:te_.U_e. elt viktig 6 oJt
m�g - og 6oA deJte..
Velte 1>kjønne1L,. j e.g. vr.. b!ltt .oik.k.e.1t på at. je.g eJt
homo6U! Jeg halt. rioh. hatt m.Llta.nk.e. om du Å..
noen ålt., og det· halt. }la.Mkj e. de.Ile. og.6å.
Men �å ve;t .jeg!
Ka.rti,kje. de1te. halt a,lle 1>!a.g.6 JtaJt..e., vonde. og
negative. .ta.nkVL nå.. Ve1te. tUJT..eA på om je.g no e.n��nne. k.a.n bU tykkei.ig, om_je.g .6ka.1 oppte.ve
mangd på. 1 6oiti.:tå.eb·e.�mobb.tng e_.U_e1t de:t .6om
vVllle. Vi: Ka..Mkje.. de1te. 1, ynu du ville. ha. vælLt_
be.dlte å 1,kj'4-e. og 6oJttJte.nge. dette.. Je.g tltoJt ik.f2e.
du! Mine 6 ølW Vt 6 oJt.. a.ndlte. me.nne/2 k.eA eJt
v�W.ge. 6oA meg, og 1,ide.n de1te. ha1t læ1Lt_ me.g
om åpenhet og æJC.1.ighu, �ynU:, je.g ih.k.e. je.g vil
1, h.j ule. 6 oJt. dvr.e. noe. av du 1,om elt v-lWg-6 t i
.tlvu mltt._. Jeg hå.pell de1r.e. 6oMtåJt du!
VV?.e 6 OJL6.tdlt -hi..kh.eA.t a.t. je.g håpe.A å 6 å. l)tøU:.e
6Jt.a. de1te .l 6Jt.emtide. n o gi, å..
J �g eJt. glad .i.. delte og .te.nh.Vt. på de1te.•
slvU.v i, na..u.

Hluen, Kru. ·

• • • •
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Eller reaksjonen er negativ••...

Ta tida til hjelp. Ta temaet opp igjen.
Det er.svært sjelden det ikke går bra - tilslutt.

foreldre kan bli forskrekket til å begynne med.
De forstår ikke riktig hva som er på ferde og tror de
.har skyld" i det som har skjedd.
Du kan be dem kontakte foreldregruppa. Du finner adr�ssen
bak; heftet. Der får de vite mer �v andre foreldre 1
samme situasjon.
Vi tror ikke det er lurt å skjule at vi -er_ lesb�ske for
familie og venner. Det kan bli så fryktelig slitsomt
i lengden!
Tenk om de skulle "finne ut" og begynne å snakke om det
· "k ryggen din?
'-..../
.
du s1:
n
ka
da
re
ke
er
st
e
my
du
år
st
Som åpen lesbisk
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Ja - og hva så ..••••···?
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HVORDAN BLIR LIVET HVIS DU ER LESBISK?

Vi vil ikke at folk .skal ta spesielt hensyn til oss, eller
at de skal lage noe vesen av at vi er lesbiske.

I dag.kan ingen kvinner regne med å bli forsørget 1
hele livet. Derfor burde alle skaffe seg en utda else
og ta sikte på en skikkelig jobb.

Men vi vil ha lov til å leve ut vårt følelsesmessige og
·seksuelle liv slik det er godt for o�s og for de� vi er
glad i.

11

a

før du står fram som åpen l�sbisk� er du redd for andre
menneskers _reaksj�n på�d�g og det du synes er vikti_g.

Når folk vet hvor vi står, blir•v; ·stort sett behandlet
som alle andre.
·

For lesbiske er dette spesielt viktig, for v· må ofte
regne med åta hele det økonomiske ansvaret or oss sjøl.
N�r det_gjelder �enner, hobbier og interesser forøvrig
mener v, at lesbiske faktisk har større valgmuligheter
enn mange andre kvinner.

Etterpå ·vet vi at d� flest�- probl��erie eksi�ierer inne
i oss.

.t

'

Vi har færre myter å leve opp til.
over vårt eget liv.

Y0V W.Y T�IN( \ l\t-1 It .,,
t+ET'"°·HX"AL. - !UT 1 11'1 NdT

Vi kan bestemme er

Mange lesbiske har barn, og trivest ut erket ed det.
Men,- ofte er de eneforsørgere, og det er hardt!

--·

tI

.....

r
Dersom ncen av vennene dine ikke vil være sammen med deg
når du· ,sier du er homofi 1 , synes vi du ska 1 droppe dem og
skaffe deg nye venner.
Venner som ikke er glad i deg akkurat som du er,
er ikke ordentlige venner.
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KAN VI BLI LYKKELIGE?

Ja, det er klart!

A være lesbis · er ingen hindring for å være lykkelig,
så sant du kan innrømme det overfor deg sjøl og overfor
verden.

HVA SKAL DU GJØRE DERSOM DU TR
OR DU ER Lcsa1sr 1
Du
·l har sikkert hørt eller lest at " Det er i y e 5 å f a ,
ung dommen", og at "det går ov
er når du blir e,dre"
Det kan godt hende det blir slik
, men for noe a oss
"gikk det aldri over".

Vi har samme muligheter som heterofile.
Samfunnet gjør det ikke alltid like lett, og dette
arbeider vi aktivt med å forandre.
Den norske loven er faktisk helt klar når det gjelder
diskriminering av homofile.
Det er forbudt.
Dette er§ 135 A:

·1en,

?-Jed tøt.er eller fengsel i.Mtil 2 år straffes
den son ved uttalelse eller annen ræddelelse
son frarrsectes offentlig eller f:::å annen rråte
spres blardt allirenheten,t.ruer,forhåner eller
utsetter for nat,forfølgelse eller ringeakt
en t=erson eller en gru� av F€X"soner p.g.a
deres trosækjennelse,rase,hudfarge eller
nasjonale eller etniske owri.nnelse.
Tilsvarerrle gjelder slike krenkelser overfor
en P2rson eller� p.g.a. deres harofile
legning,leveform eller orientering.

alle lover blir brutt....... .

Så, dersom du leser eller hører noe du synes bryter denne
loven, ta konta t med en av organisasjonene for homofile.
(Liste står bakerst i heftet)
Du, som er heterofil kan hjelpe til med dette arbeidet:
Støtt de homofile ennene dine, og vær med på å bryte ned
fordommer mot homofili.
10

Dersom du tror du er lesbisk, synes v 1 du s a t� det
helt med ro.
Det går nemlig an å ha et veldig fint liv 5
eller lesbisk. Vi vet det, - for vi har or
Men vi skal ikke skjule at det finne� fordom er mot
homofili og du kommer kanskje til å b:i on ron er
med noen av dem.

Uttrykk som 11 perverst 11 eller "unaturlig" Ll ·r r
homofili. Oftest fra folk som vet lite og e� f
fordommer ellers også.
Jo mer du vet om homofili sjøl,
for deg.

JO

01 I

0

aV

bedre an a.; s are

T i 1 å begy n ne med k an du j o s p o rre om det no� s - r, \. an
være perverst eller unaturlig å være glad n �n? ! .
1l

The killing of sister George (Aldrich 1968)
okså fæl film om stereotyper og maktforhold mellom
lesbiske kvinner.
Girlfriends (Weilly 1978)
En film om to venninner som vil utrette noe sammen. Den
ene gifter seg, og de glir fra hverandre. Tilslutt
finner de tilbake til hverandre.
Film om karlek
''Eva och Maria" er en vakker fargefilm om to ganske vanlige,
unge vinner som treffer hverandre på kjøreskolen og blir '-""
forelsket. De utvikler et forhold og har det godt sammen.
Så enkelt kan det være, og så fint kan det beskrives. De
to unge kvinnene er ikke spesielt ufeminine, hater ikke
menn, de regner seg ikke som sjelesyke og virker ikke
frustrerte. De simpelthen møtes og blir glad i hverandre.
De har et seksuelt forhold, og filmen viser noen nesten
banalt konvensjonelle kjærlighetsscener; de reiser på
ferie og bader i sjøen og spruter vann på hverandre og
ruller i graset og ror på fisketur i solnedgangen.
Men naturligvis er ikke situasjonen fullstendig problemfri
for de to. De lever tross alt i dagens samfunn. Mens Marias
mor reagerer med varme og forståelse på datterens l�sbiskhet uttrykker faren skrekk og avsky: "Hva min datter er
lesbisk? 11 "Og henne som farmor alltid var så glad i!"
Og det er hans mest forferdede replikk som får avslutte
filmen der de to kvinnene rusler hand i hand inn i hverda g en : " Tenk hva f olk v i 1 s i ! " M en på det tidspunktet var
kvinnene på Metropol opprømte nok til å le høyt og uforferd.............,.
"Eva och Maria" er en deilig film, full av humor og varme.
Foreningen Tjejfilm har hatt til hensikt å produsere e n
opplysningsfilm som skal vises på skoler og i ungdomsfor
eninger. Det passer den ypperlig til. "Eva och Maria 11 er en
vakker og viktig opplysningsfilm, og den er viktig i arbeidet
ed å styrke lesbiske kvinners identitet og syn på seg sjøl.
Fra en filmanmeldelse i Fritt Fram.
Filmen kan bestilles fra D�F-48 sitt kontor.
14
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Fellesrådet for hon1ofi
le og lesbiske organi
sasjoner i Norge
llomofil Brvr�tlsr I Tromsø
Boks .500, 9001 Tromsø (083) 55 833
ltomofil Bnr�tlsr I Trondheim
Po�, bok� 2860, Elgs;.e1cr,
7001 Trondheim f07) .5 ll�6R c11erm.
llomom Btvrgrlsr I Hrr1r:1
Boks 4260, 5013 Ber�en-Nygårds1angen
Tlf. (OS) 3121 39, kl. 19-21
1 lomofil Bnrgtlst i Rogaland
Roscnkild�gr. l S, 4000 Stavanger
Tlf. (04) .53 14 46 etter kl. 16.00
Homofil Bntgrlsr I Vtslfold
Boks SS7, 3101 Tønsberg
Tlf. {033) 1257.5 euerm.
Lesbisk Rffrsle I Ttltmark
Boks 644, 3901 Porsgrunn
Homofil Bevegtlse i Buskerud
0oks 206, 3601 Kongsberg
Homofil Bevegrlst i Htdmark/Oppland
Boks 1290, 2401 Elverum
Tlf. (064) 14 279
I OSLO
Ali F - Arbtidsgrupper for homofil og
lesbisk frigjøring
lloks 5390, Majorstua, 0304 Oslo 3
Tlf. (02) 20 30.51,
man.-fred. kl. 19-21, lor. kl. 1�-18.
Gruppe Lambda
Boks 5354, Majorstua, 0304 Oslo 3
Pink Pi2s
Boks 5390 Majorstua, 0304 Oslo 3
Tlf. (02) 20 30 51 kl.19-21

RÅDGIVNINGSTJENESTEN FOR HOMOFILE
ved Oslo Helseråd har startet et til
bud med henblikk på undersøkelse
for seksuelt overførte sykdommer.
Dette i tillegg til vanlig rådgivnings-

tjeneste. Timebestilling hver dag i
kontortiden: (02) 20 I 0 70, linje
728.
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OSLO

r c S l o t t .:; g t . S , Os l. o l .
Tlf. (02) 42 98 54

8i:�!,9en-re9ior1

Follaavdelingen

5001 BERGEN

..
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:

P.b. 260

Tlf. (05) 31 OS 77

p.b. 31, 1401 SKI

Trondheims-regionen

Region Kristiansand

P.b. 937

Boks 634,
4601 Kristiansand

7001 TRONDHEIM
Tlf. (07) 52 42 7.C

Studentgruppa

Fore l dregruppa

Postboks 87 D.ljndPrn
OJlJ Oslo 3

C/0 l\HF
Pos t bo�: s S J 9 0
Majorstua
0304 Oslo J.

Utgitt av: DNF-48
Kvinne u tva l ge t
Postboks 1305
0112 OSLO 1
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Po1t�a 260. �1 O#trofK'I
Telof()(\ (05) )1 � 77

