
I kirkens samlivsdebatt de siste årene har barnas rettigheter vært totalt fraværende. Kirken har diskutert voksnes krav og ønsker,  
mens barnas rettigheter har vært ”glemt”. Nesten ingen har snakket om dem. Barns røst og rettigheter har blitt overdøvet av voksne 
pressgrupper, slagord og ideologiske føringer.

Grunnleggende spørsmål i kirkens samlivsetikk har aldri blitt utredet og diskutert.
Spørsmålet i overskriften er derfor ubehagelig relevant. 

Besøk 

MorFarBarn.no 

og bli kjent med 

ressursene der, 

f.eks. under  

menyen ”Ekte-

skapskampen i 

kirken”.

Vil Kirkemøtet endre ekteskapet  

med bind for øynene?
HØYAKTUELLE SPØRSMÅL:

• Hva er egentlig kirkens teologi om familie og barn i dagens samfunn?
• Mener kirken fortsatt at relasjonen mellom mor, far og barn er unik og gudgitt?

• Forventer kirken at likekjønnede par som blir viet kirkelig, ikke får barn med donor eller surrogatmor?
• Mener kirken at planlagt farløshet og morløshet er i pakt med Guds vilje? 

• Er kirken positiv til at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre? 
• Mener kirken at homofile mennesker skal særbehandles,  

eller bør bifile og andre seksuelle minoriteter få samme rettigheter?
 

DET DRAMATISKE SVARET: 
 Faktum er at ingen kan svare på spørsmålene. Kirkelige organer har nemlig ikke drøftet slike temaer de siste årene. 

Kirken har kun vært opptatt av voksnes krav og ønsker. Alt som handler om barns rettigheter, har ligget utenfor synsfeltet.  
Allikevel ønsker et flertall på Kirkemøtet å sette i gang et jordskjelv i kirkens samlivsteologi – med bind for øynene. 

Av uforståelige grunner har verken Samlivsutredningen 2013, Bispemøtet, Kirkerådet eller Kirkemøtet sagt noe  
om hvilke konsekvenser en likekjønnet ekteskapsteologi vil få for kirkens lære om barnet og familien. 
Heller ikke i Kirkemøtets sakspapirer til likekjønnet vigsel står det noe om familie og barn. Ikke et ord.

DERFOR:
Det vil være dypt uansvarlig – og et historisk feilgrep – å innføre likekjønnet vigsel uten først å 

utrede hvilke følger en likekjønnet teologi vil få for kirkens lære om familie og barn.

Vi ber Kirkemøtet innstendig om å ta inn over seg den mangelfulle saksbehandingen og å følge dette rådet:

Utsett behandlingen av ekteskapssaken!
Det handler om Den norske kirkes troverdighet som forvalter av sin teologi, sin arv og sin framtid.

Stiftelsen MorFarBarn,  Postboks 8253,  4676 Kristiansand 
Konto: 3000.22.70028  •  post@morfarbarn.no  •  Tlf 99 23 23 54  •  www.MorFarBarn.no  

Ønsker du å støtte MorFarBarn i vår fortsatte innsats for ekteskapet og barnet? 
Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske  bidrag til konto nr:  3000.22.70028.  

Ved å sende en SMS med kodeordet Barn til telefonnummer 2380, gir du kr 100,- til arbeidet vårt.


