Sannheter

Stortinget glemte
Norske politikere tror at de har autoritet til å avskaffe biologiske og gudgitte skaperordninger for barn og voksne.
Derfor har de vedtatt lover som frarøver barn deres far og som endrer ekteskapet i sine grunnvoller.
Resultatet er at Norge fra 1. januar 2009 har fått verdens mest radikale ekteskapslover.
Fordi Stortingsflertallet har vedtatt lover som åpner opp for dyptgripende og destruktive endringer i vår kultur,
ønsker vi å erklære at vi aldri vil tilpasse oss disse lovene og ideologien de bygger på.
Lovene strider mot vår samvittighet, fornuft og tro og mot vår forpliktelse overfor norske barn og fremtidens s amfunn.
Om nødvendig betaler vi prisen som kreves for å motstå løgnene om barna, familien og ekteskapet.

Vi erklærer:
1 Alle barn har en naturgitt rett
til å kjenne både mor og far.
2 Det er grov barnediskriminering
å definere far eller mor som overflødig i et barns liv.

6 Slekt og gener, blodsbånd,
arv og biologi er grunnleggende
aspekter ved menneskelivet som
staten ikke har mandat til å oppløse på barns vegne.

3 Staten vil aldri ha rett til å
stjele far fra barnet og gi det
en ”medmor” i stedet.

10 Barns behov for både mor
og far må alltid veie tyngre enn
voksnes behov for selvrealisering.
11 Ekteskapet er per definisjon et
samliv mellom mann og kvinne,
med potensiell mulighet for felles
barn.
12 Det er ikke ”diskriminerende”
å skjelne mellom ekteskap og
partnerskap. Det er tvert imot en
saklig og velbegrunnet differensiering mellom to vesensforskjellige
samlivsformer.

4 Staten vil aldri ha rett til å ta
mor fra barnet og erstatte henne
med en ”medfar”.

13 Det finnes nødssituasjoner
der barn ikke lenger har kontakt
med far eller mor. Da må staten tre
støttende til. Men staten handler

7 Staten må aldri tillate et barnemarked der sæd og egg, donorer,
livmorer og surrogatmødre blir
handelsvarer.
8 Familieterapeuten Jesper Juul
har rett når han sier at ”donorprosjektet” er ”den ultimative objektgjøring av barn”. Aftenposten 30/1-2009.
5 Det er en opprørende nedvurdering av alle mødre og fedre å
lovfeste at de uten problem kunne
ha vært byttet ut med en person av
motsatt kjønn.

9 Man likestiller ikke barn ved å ta
fra dem far eller mor. Disse barna
vil bli diskriminert i forhold til alle
andre barn.

grovt umoralsk når den gjør nødssituasjoner til normalsituasjon og
skaper nødssituasjoner i stedet
for å avhjelpe dem.
14 Vi vil forsvare elevers, læreres
og foreldres rett til å mene at det
er en menneskerettighet for barn
å ha både mor og far – uten derved
å bli anklaget for intoleranse.
15 Vi krever at våre barn og
barnebarn ikke blir påtvunget
lærebøker og undervisning som
indoktrinerer dem med at to
mødre eller to fedre er like naturlig,
normalt og bra som mor og far.

Dersom du er enig i innholdet i denne erklæringen, oppfordrer vi deg til å la det få konsekvenser for hvem du stemmer på ved Stortingsvalget.
Husk at det var Ap, Sp, SV, H og V som vedtok og nå forsvarer de nye samfunnsoppløsende og barnediskriminerende lovene.
Det finnes enkeltrepresentanter i disse partiene som vil være villige til å stemme sammen med KrF og FrP hvis saken kommer opp i Stortinget
igjen. Det kan skje hvis KrF og FrP prioriterer saken – i valgkampen og ved aktiv alliansebygging etter valget. La oss jobbe for det!
Denne annonsen er publisert av Stiftelsen Ja til mor, far og barn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand. Tlf 99 23 23 54.
Vi er takknemlig for alle små og store gaver til diverse prosjekter før valget! Prosjektkonto: 3000.22.70028.

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

