
Vi gir ordet til Nina Karin Monsen:

I boka Kampen om ekteskapet og barnet avslører Nina Karin Monsen hvor barnefiendtlig, familiefiendtlig 
og samfunnsfiendtlig den nye ekteskapsloven er. Som et resultat av en slags kollektiv hjernevask har Stortinget 
vedtatt en rekke destruktive lover som omdefinerer ekteskapet i sine grunnvoller og fratar norske barn en  
fundamental rettighet: Retten til å ha både mor og far. 

Norske lover definerer nå planlagt farløshet som et gode for norske barn. Staten legger derfor til rette for at  
kvinner skal føde farløse barn og betaler utgiftene for den assisterte befruktningen.

Denne annonsen er publisert av Stiftelsen Ja til mor, far og barn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand. Tlf 99 23 23 54.  
Takk for små og store bidrag til diverse prosjekter fram mot valget! Gavekonto: 3000.22.70028.

Les mer på www.MorFarBarn.no og på www.BevarEkteskapet.no

På grunnlag av manipulerende slagord og statsfinansiert lobbyvirksomhet har Stortinget vedtatt 
dette gigantiske samfunnseksperimentet med barn i hovedrollen. 

Hvis lovene ikke blir omgjort i neste stortingsperiode, tyder alt på at Norge vil bli en integrert del av 
et internasjonalt barnemarked der sæd og egg, donorer og livmorer er handelsvarer. 

På skolen vil våre barn og barnebarn fra nå av lære at planlagt farløshet og et internasjonalt barnemarked er et stort fremskritt 
som bidrar til en mer rettferdig verden. Lærere, foreldre og elever som er uenige i dette, vil trolig bli stemplet som 

intolerante og diskriminerende. Mange nordmenn vil møte marginalisering og sanksjoner, og noen også yrkesforbud.

Stortingets fatale veivalg
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Det å fremdeles kunne 
gifte seg etter den gamle 

ekteskapsloven er for kristne 
å utøve sin religionsfrihet, 
noe som er en selvfølge i 
Norge. Å tvinges inn i den 
nye loven er i strid med reli-
gionsfriheten vi er garantert 
ifølge menneskerettighetene. 
(…) Kristne og verdikon-
servative personer må kunne 
velge et ekteskap som sam-
svarer med deres tro og 
overbevisning. 

Stortingsflertallet la ned 
det kristne ekteskapet og 

vedtok en ekteskapslov med 
en homofil profil. De lyttet 
til homofiles landsforening, 
LLH, med ca 2.000 medlem-
mer, men ikke til Den norske 
kirke med sine 82% av 
befolkningen! 

Politiske partier som gjør 
det mulig for homofile og 

single heterofile å skaffe seg 
farløse barn, er totalitære på 
en hittil ny måte. En slik 
politikk er en skam og degra-
dering av det menneskelige.

I demokratiet skal ikke 
sære, minimale mindretall 

herske; man skal ikke lage 
absurde lover. Det er forskjell 
på kvinner og menn, mor og 
far, voksne og barn, og hvem 
som er i slekt med hvem. 

Vi må starte en ny 
borgerrettighets- 

bevegelse for barnet som 
person, for dets menneske-
verd og soleklare rett til å 
vokse opp med en far og en 
mor, uansett mors eller fars 
seksuelle orientering. Man 
ulikebehandler ikke barn i 
et demokrati for å likestille 
voksne som er fundamentalt 
ulike, og aldri blir like. 

Homofile organisasjoner 
har vendt tilbake til en 

tenkning alle andre forlot 
da eggcellen ble oppdaget 
i 1827. Inntil da mente de 
fleste at mannens sæd alene 
var opphavet til barnet, og at 
kvinnen bare var rugekassen. 
Dette synet har feminister 
lenge kalt for kjønnsfascisme. 
LLH har samtidig utviklet et 

tilsvarende, 
parallelt syn på 
mannen. Når 
moren ansees 
for å være bar-
nets rugekasse 
for homofile 
menn, og far 
for å være en 
sædklump 
eller frøet for 
homofile kvin-
ner, utvikles 

kjønnsfascismen til å gjelde 
begge kjønn og hele 
mennesket. 

Å forsyne noen med et 
farløst eller morløst barn, 

er ikke en mulig human kom-
pensasjon til noen gruppe i et 
demokratisk samfunn. (…) 
Det kan bli mange erstat-
ningssøksmål mot staten fra 
ufrivillig farløse og morløse 
barn. Å bli fratatt far eller 
mor, bør koste staten og de 
voksne som velger det, dyrt.

Verken  
homofile 

eller deres støt-
tespillere har 
interessert seg 
for virkningene 
av likekjønnet 
ekteskap. De 
mangler frem-
tidsforståelse. 
Hva slags verden 
vil de ha? Vil de virkelig at 
mange skal gjøre det samme 
som dem og konstruere barn? 
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