
Lovforslaget om forbud mot ”konverteringsterapi”:

Hva gjør vi nå?  
Les forslagene nedenfor og vurdér om du vil være med på denne dugnaden. Samarbeid gjerne med én eller to venner.

Les programmet og info på konferansens nettsted:
www.disippel2023.no 

og meld deg på.

5 bibelske sannheter og normer 
vi aldri kan oppgi

1. EKTESKAPS-NORMEN
Ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud  
og bekreftet av Jesus og apostlene. Ekteskapet er ingen menneskelig  
oppfinnelse eller ”sosial konstruksjon”. En ekteskapsteologi bygd på  
Bibelen og kristen familieforståelse forutsetter kjønnspolariteten 
mellom mann og kvinne og kan ikke være kjønnsnøytral.

2. TOKJØNNS-NORMEN
Det finnes kun to biologiske kjønn, for det finnes bare to typer kjønns- 
celler: mannlige og kvinnelige. Forplantning på andre måter eksisterer 
ikke. Det finnes dusinvis av subjektive ”kjønnsidentiteter” basert på  
følelser, men disse er ikke nye kjønn. Begrepet ”kjønnsmangfold” er  
et usant og manipulerende ord som ikke har vitenskapelig basis. 

3. MOR-FAR-BARN-NORMEN
Relasjonen mor, far og barn er unik og står i en særstilling. Den er  
grunncellen i alle sivilisasjoner og samfunn. Den er vesensforskjellig  
fra alle andre relasjoner ettersom ingen andre gir opphav til nytt liv. 

4. PAR-NORMEN
Rammen for ekteskap og seksuelle relasjoner er to personer: én kvinne 
og én mann. Polygami og polyamorøse forhold strider mot Guds design,  
Jesu lære og apostlenes undervisning om seksualitet og samliv.

5. BARNE-NORMEN
Barn har en gudgitt og naturgitt rett til sin egen mor og far. Planlagt 
farløshet og morløshet kolliderer med Guds skapervilje og med Jesu liv 
og lære. Barns rettigheter må veie tyngre enn voksnes krav og ønsker.
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1. Send e-poster. Det viktigste vi kan gjøre nå (ved siden av å be), er å sende 
e-poster til lokale og nasjonale politikere. På www.morfarbarn.no/konverteringsterapi  
finner du mange e-postadresser til politikere i alle partier. Send e-post til noen få eller til 
mange politikere, men send dem individuelt med politikerens navn, og ikke som massepost.

2. Send en artikkel andre har skrevet. Vi anbefaler at hver e-post du 
sender, kun inneholder en god artikkel du har lyst til at politikerne skal lese. Det kan være 
en artikkel noen har skrevet i en papiravis eller på internett, eller det kan være et godt 
høringssvar fra en organisasjon eller privatperson. Hvis du ikke er sikker på hvilken artikkel 
du vil sende, finner du en lang rekke forslag på www.morfarbarn.no/konverteringsterapi.

3. Din egen tekst. Det eneste du selv behøver å skrive i e-posten, er en kort  
hilsen der du forteller at du har funnet en artikkel som du tror at vedkommende vil ha  
utbytte av å lese. Signér e-posten med navnet ditt og bosted. Uansett om du skriver  
kort eller litt lenger, må du formulere deg høflig og respektfullt. 

4. Tekst + link eller vedlegg. Fordi politikere mottar mange e-poster og  
må lese store mengder med sakspapirer, foretrekker de korte tekster. Vi anbefaler  
derfor at du i selve e-posten limer inn noen viktige avsnitt fra artikkelen eller hørings- 
svaret du vil sende. Nederst gir du så link til nettadressen der hele artikkelen ligger,  
eller du henviser til vedlegget med artikkelen som du har lagt ved i e-posten. 
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