Forbud mot «konverteringsterapi»:

«Hva kan jeg gjøre?»
1) Send høringssvar
Frist: 10. oktober 2022 kl 23.59.
Svaret ditt trenger ikke være langt, men bør få fram hva du mener bør endres i lovforslaget eller eventuelt
hvorfor hele lovforslaget bør utsettes eller forkastes. Alle nødvendige linker for å sende inn høringssvar
finnes på morfarbarn.no/konverteringsterapi.
Der finner du også linker til viktige høringssvar fra i fjor høst, og linker til årets høringssvar som allerede er
lagt ut på departementets sider. Se også linker til seks av de viktigste høringssvarene fra kristne aktører i fjor
høst. Innholdet er like relevant i år. Bruk gjerne noen viktige momenter fra disse tekstene i ditt eget
høringssvar. Inkludér om ønskelig noen linker til viktige artikler, eller sitér fra artiklene. Husk kildehenvisning.

Viktig info: Hva skjer videre?
Når høringsfristen 10. oktober er passert, vil høringssvarene bli behandlet i departementet. Saken sendes så
til Stortinget for behandling i Kultur- og likestillingskomiteen. Deretter sender komiteen sin innstilling og
anbefaling til vedtak i Stortinget. Det skjer trolig en gang på nyåret, men kanskje før jul.

2) Kontakt politikere via e-post eller telefon
Muligheten til påvirke Stortingets vedtak fortsetter etter høringsfristen 10. oktober.
Fram til voteringen i Stortinget vil den beste strategien være å informere og påvirke stortingspolitikerne.
Dette er faktisk mye mer effektivt enn å sende inn et høringssvar. Det er Stortinget som skal vedta, avslå,
utsette eller justere den nye loven.
Fordi de fleste lokalpolitikere har åpen linje til folk høyere opp i partiapparatet, vil det være av stor betydning
også å kontakte politikere på kommune- og fylkesnivå. Mange politikere er nokså uvitende om de alvorlige
motargumentene som finnes til lovforslaget, og de vil derfor kunne bli påvirket i positiv retning.

Noen tips:
1. Send e-poster med én eller flere viktige artikler til nasjonale og lokale politikere. Send gjerne ut e-poster
med forskjellig innhold mer enn én gang. Du kan evt nevne artikkelens hovedargumenter med dine egne ord i
noen få setninger. Send artikkelen som vedlegg, eller lim inn artikkelen i selve e-posten.
2. Sett deg som mål å sende ut e-postene med politikernes individuelle navn i teksten. Ikke send dem som
massemail. Da vil de lett gå rett i søpla. Dette tar mer tid, men er verdt innsatsen. Send heller individuelle eposter til færre personer enn å sende dem som massemail.
3. Skriv alltid saklig, høflig og vennlig.
4. Dersom du har motivasjon og frimodighet, kan du evt vurdere å ta en telefon til én eller flere politikere.
5. På www.morfarbarn.no/konverteringsterapi finner du en lang rekke e-postadresser til politikere, og
dessuten linker til artikler du kan sende til dem.

3) Del informasjonen ovenfor og andre ressurser på sosiale medier
Et eksempel på ressurser du kan dele – både med Facebook-venner og andre – er info-arket Forbud mot
«konverteringsterapi». I menyen Konverteringsterapi på MorFarBarn.no finner du linker til diverse ressurser,
inkludert videoer.

