10 år med

kjønnsnøytral ekteskapslov
For nokså nøyaktig 10 år siden – 11. juni 2008 – vedtok Stortinget den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.
Samtidig med at ekteskapet ble endret i sin grunnstruktur, endret Stortinget samme dag også 4 andre lover som angår barn og familier:
Barneloven + Bioteknologiloven + Adopsjonsloven + Partnerskapsloven.
Vedtakene for 10 år siden åpnet en demning. Resultatet er at det norske samfunn de siste årene har utviklet et helt nytt syn
på kjønn og seksualitet, på unnfangelse og foreldreskap, på betydningen av mor og far, på slektskap og biologisk tilhørighet,
på barn som en rettighet for voksne, og barn som noe man med god samvittighet kan bestille på det internasjonale fertilitetsmarkedet.

Lovendringene i juni 2008
1. EKTESKAPSLOVEN

§1 i Ekteskapsloven ble omformulert: ”To personer av
motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.”

2. BIOTEKNOLOGILOVEN

To kvinner i parforhold fikk rett til å få statens hjelp for
å føde barn ved assistert befruktning med sæd fra en
donor. Den som ikke føder barnet, kan bli ”medmor”.

3. BARNELOVEN

Barneloven fikk en ny bestemmelse: ”Eit barn kan ikkje
ha både ein far og ei medmor.” (§4a) Det betyr at et
barn med medmor ikke har noen far og farsslekt.
Medmor overtar alle plikter og rettigheter for all framtid.

4. ADOPSJONSLOVEN

To menn eller to kvinner fikk rett til å adoptere norske
og utenlandske barn på lik linje med mann og kvinne.

5. PARTNERSKAPSLOVEN

Denne loven, som var innført i 1993 med én stemmes
overvekt, ble avskaffet. Partnerskapsloven var nesten
identisk med Ekteskapsloven, men med én viktig
forskjell: Partnerskapsloven regulerte forholdet
mellom to voksne av samme kjønn, men uten at
parene hadde rett til adopsjon og til barn ved kunstig
befruktning med statens hjelp.

1. BARN og UNGE

De aller fleste barn og ungdommer
under 25 år kan ikke huske at ekteskapet
kun har vært for mann og kvinne. For
de fleste barn og ungdommer er det en
selvfølge at ekteskapet også er for to av
samme kjønn. At det er like naturlig å ha
to mammaer og to pappaer som mor og
far, blir våre barn og barnebarn minnet
om nesten daglig gjennom barnehage og
skole, barne-TV og ungdomsprogrammer
og i hele den norske kulturen. Og stakkars deg hvis du mener noe annet ....

Saksbehandlingen
De radikale lovendringene ble vedtatt uten den
vanlige prosedyren i viktige lovsaker:
a) Offentlig utredning (NOU),
b) Konsekvensanalyser,
c) Stortingsmelding.
Alt manglet!
Høyres Inge Lønning uttalte at han i hele sin
politiske karriere aldri hadde vært med på en
så ”undermåls saksbehandling”.

Kirkelig motstand
Avvisningen av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og tilhørende ideologi var overveldende:

• 2004 og 2005: Et enstemmig bispemøte
• 2006: 16 av 20 i Kirkens Lærenemnd
• 2007: 83 prosent av Kirkemøtet
• 2007: Ni av 11 biskoper
• 2007: 50 av 59 kristne høringsinstanser
Les viktige høringsuttalelser på www.MorFarBarn.no
under menyen ”Ekteskapskampen i kirken”.

• 11. juni 2008: Mens debatten pågikk i Stortinget, ble det arrangert en manifestasjon med
15 appeller foran Stortinget. Alle appellene kan
høres på www.MorFarBarn.no under menyen
”Kampen om ekteskapet”.

Stortingets usannheter
om ekteskap og barn
Premissene og budskapet i den kjønnsnøytrale lovgivningen som ble vedtatt
11. juni 2008, var blant annet disse:

1. Ekteskapet er ingen biologisk forankret skaperordning med konkrete kjennetegn. Nei, ekteskapet er en ’sosial konstruksjon’, en menneskelig
oppfinnelse og ordning som norske politikere har
mandat til å definere og omdefinere som de vil.

2. Den biologiske relasjonen mellom mor, far og

barn er ikke unik. Mor-far-barn-relasjonen er bare
én varirant blant andre like naturlige og barnevennlige relasjoner og samlivsformer. Den kan
derfor like gjerne erstattes av andre relasjoner.
Planlagt farløshet bryter ikke med Barnekonvensjonens prinsipp om ”barnets beste”.

3. Blodsbånd, slekt, arv, gener og biologisk

tilhørighet er uvesentlig i et menneskes liv.
Sammenhengen mellom seksualitet og fruktbarhet, foreldre og barn, familie og biologisk slekt har
minimal betydning. Det eneste som er viktig, er at
barn har gode omsorgspersoner.

Omfattende konsekvenser
2. HVA BLIR DET NESTE?

I den kjønnsnøytrale lovgivningen og
tenkningen mister biologisk mor og far
sin særstilling og sin unike betydning.
Dette fører til tallrike og dramatiske
konsekvenser. Å avskaffe det eneste
objektive og naturgitte kriterium for
ekteskap – mann og kvinne – betyr
nemlig at man bare har følelser,

• Eggdonasjon • Dobbeldonasjon med
både egg og sæd • Assistert befruktning
for single kvinner • Flere enn to juridiske
subjektive meninger og tidsånden å
foreldre • Surrogati • Mer enn to kjønn
bygge på. Fra da av er alt mulig.
• Juridiske rammer for polyamorøse
10 år etter at den kjønnsnøytrale
tenkningen ble statens offisielle ideologi, forhold • Ekteskap for flere enn to persoer dette blitt stadig mer tydelig. Ting som ner • Økt kjønnsforvirring blant barn og
for 10-20 år siden var utenkelig, er nå blitt unge i kjølvannet av loven om juridisk
kjønnsskifte m.m. • Allmenn aksept for
stuerent. Her er noen av de høyaktuelle
handel med sæd og egg, donorer og
temaene som vil prege den politiske og
surrogatmødre på det internasjonale
kulturelle debatten i tiden som kommer:
fertilitetsmarkedet • m.m.m.
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