
1. UNIK RELASJON. Alle mennesker 
er resultat av egg fra mor og sæd fra far. Mor-
far-barn-relasjonen er derfor unik og står i en 
særstilling i forhold til alle andre relasjoner. Den 
er mye mer enn en «normal-variant» blant andre 
sidestilte varianter.

2. TO KJØNN. Det finnes to biologiske 
kjønn, og ikke et mangfold av kjønn. Alle menn 
er født med XY-kromosomer i alle kroppens 
celler, mens kvinner er født med XX-kromosomer. 
Det finnes noen få medisinske unntak, men disse 
representerer ikke på noen som helst måte nye 
kjønn eller normalvarianter til mann og kvinne. 
Ingen er heller ”født i feil kropp”, selv om noen 
kan føle det slik. 

3. FORPLANTNING. Kjønn er ”binært” 
(todelt) og flyter ikke langs et spekter. Det finnes 
kun to typer kjønnsceller – sæd hos menn og 
egg hos kvinner. Andre kjønnsceller eksisterer 
ikke. Annen form for forplantning og videreføring 
av slekten finnes ikke.

4. OVERSTYRING. Det er uvitenskapelig 
og uansvarlig å la enkelte personers selvvalgte 
kjønnsidentitet – basert på subjektive følelser, 
tilbøyeligheter og preferanser – få overstyre  
biologiske realiteter og diktere samfunnets,  
lovgivningens og skolens forståelse av kjønn. 

5. SAMFUNNSEKSPERIMENT.  
Å innføre en ultra-individualistisk og flytende 
forståelse av kjønn og seksualitet i barnehage, 
skole og politikk er et dramatisk og omfattende 
samfunnseksperiment med barn og unge i hoved- 
rollen, og som ingen kjenner konsekvensene av.

6. FNs BARNEKONVENSJON.  
Barn har en naturgitt og gudgitt rett til å kjenne 
og vokse opp med sin biologiske mor og far, så 
langt det er mulig og forsvarlig. Dette er i tråd 
med FNs Barnekonvensjon som erklærer at 
ethvert barn har ”rett til å kjenne sine foreldre og 
få omsorg fra dem” (Art 7.1). Verken mor eller far 
(og deres slekter) er overflødig eller irrelevant i 
barns og menneskers liv.

7. BARNEPERSPEKTIVET. Planlagt 
farløshet eller morløshet er ikke til barns beste 
og er ikke i pakt med barns rettigheter. Barn som 
blir fratatt sin mor eller far før fødselen, blir ikke 
likestilt med andre barn. De blir tvert imot diskri-
minert og frarøvet grunnleggende rettigheter. 
Barneperspektivet må trumfe voksnes krav og 
ønsker. Barn er en gave, ikke en rettighet eller 
en vare på det internasjonale fertilitetsmarkedet.

8. EKTESKAPET. Ekteskapet er en  
skaperordning for én mann og én kvinne – 
forankret i kjønnspolariteten og i biologiske 
realiteter som er forutsetningen for unnfangelse, 
fødsel og barns oppvekst med mor og far. 
      Den kristne kirke har alltid trodd og lært at 
ekteskapet er innstiftet av Gud og bekreftet av 
Kristus og apostlene. Ekteskapet er ingen ”sosial 
konstruksjon” som politikere eller kirkeledere står 
fritt til å omdefinere i sin grunnstruktur. Dette er 
felles kirkelære i nesten alle kirkesamfunn over 
hele verden. Kun 2-3 prosent av kristne i den 
verdensvide kirke tilhører kirkesamfunn som 
har omdefinert ekteskapet. 

9. DISKRIMINERING? Det er ikke 
”diskriminering” å skjelne mellom tokjønnet ekte-
skap og likekjønnet samliv. Dette er tvert imot en 
saklig og velbegrunnet differensiering mellom to 
samlivsformer som er grunnleggende forskjellige, 
ikke minst i muligheten til å få barn sammen. 
       164 av FNs 193 medlemsland definerer i 
dag ekteskapet som et samliv mellom mann og 
kvinne. Disse landene bryter ingen menneske-
rettigheter eller internasjonale konvensjoner ved 
å fastholde en tradisjonell ekteskapslovgivning.

10. MENNESKEVERD. Alle mennesker 
– selvsagt også alle skeive og seksuelle mino-
riteter – skal møtes med respekt, vennlighet og 
saklighet, uansett hvor uenige man er. Absolutt 
alle mennesker har samme verdi og menneske-
verd, uavhengig av hva de føler, mener eller 
hvordan de lever. Vi oppfordrer alle til å ta dette 
på alvor – både i tale, holdninger og handlinger.

Nå som Pride-måneden nærmer seg slutten, er det tid for å kommunisere et alternativt budskap.  
Dette budskapet formidler sannheter og verdier som svært mange nordmenn sier JA til:

De siste ukene har Norges befolkning blitt bombardert med 
Pride-budskap og regnbue-markeringer i alle kanaler og på tallrike arenaer: 

I sosiale medier, TV-kanaler og aviser, på aldershjem og skoler, i barnehager og idrettsklubber, banker og bedrifter,  
kommunestyrer og regjering. Hundretusenvis av nordmenn opplever trolig dette som en fremmedgjørende,  

splittende, grenseoverskridende og ufrivillig invadering av deres liv, verdier og familier. 

Vi erklærer, bekjenner og forsvarer:

Bruk de gratis, brukervennlige og svært nyttige ressursene på www.Samlivsbanken.no
Gjør deg f.eks. kjent med ”Samlivsrevolusjon – Et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro”.

www.Samlivsbanken.no er en kristen ressursbank fra Stiftelsen MorFarBarn med stoff om:
 • Kjønn og seksualitet  •  Pride-ideologi og Bibelen  •  Barns rett til mor og far  •  Guds design for ekteskapet, m.m.m.  

• 60 ferdige PowerPoint-bilder m/ lederveiledning.
• Video-undervisning  •  Samtaleopplegg til grupper.
• Korte innslag til møter og gudstjenester + mye mer!

• Bli kjent med de fleksible ressursene, og bruk dem! 
• Tausheten og frykten i kristne miljøer må brytes.   
   Samlivsbanken.no gir kunnskap og argumenter,    
   redskaper og frimodighet. Alle ressursene er gratis. 

Stiftelsen MorFarBarn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand 
Konto: 3000.22.70028  •  VIPPS 81368  •  www.MorFarBarn.no  •  post@morfarbarn.no 

 

Grunnleggende sannheter  
i møte med Pride-kulturen


