Vi kan ikke tie!
SITUASJONEN. I dagens Norge merker vi godt at Pridebegeistringen, ensrettingen, kjønnsforvirringen, normløsheten
og grenseløs seksualitet får stadig større plass. Norske medier
og journalister fungerer stort sett som mikronfonstativ for Pridebudskapet. Kritisk journalistikk er nesten totalt fraværende.
LØSNINGEN. Store deler av Pride-ideologien frontkolliderer med
bibelsk tro, virkelighetsforståelse, seksual-etikk og synet på barn.
Hva gjør vi med det? Er taushet løsningen? Nei, da vil vi svikte
Guds ord, vilje og skaperordninger – og ikke minst barna.

For Guds folk er ikke taushet et alternativ, verken innad i våre
kristne fellesskap eller utad i samfunnet. Vi er kalt til å være vitner
om Guds sannhet på alle livsområder, også når det koster.
AVIS-PROSJEKT. Nedenfor kan du lese en halvsides infoannonse som Stiftelsen MorFarBarn nylig publiserte i de tre største
avisene i Agder. Kunne det være en idé å publisere denne annonsen, eller en liknende, i lokalavisen eller regionavisen der du bor?
Snakk med noen kristne venner og hør hva de tenker. Hvis dere er
positive, vil MorFarBarn gjerne samarbeide om et slikt prosjekt.

Skeptisk til PRIDE?
samfunnet, dersom de er frivillige mellom likeverdige
personer. Forskjellen på norm og unntak er opphevet.
Idealet er en nesten grenseløs relativisme.

PROLOG: Utgangspunktet for denne teksten er
at alle mennesker har nøyaktig lik verdi og samme
menneskeverd, men at ikke alle ideer og ideologier er
like verdifulle og sanne. Vi skjelner altså klart mellom
sak og person, mellom ideologi og individ. Selv om
vi er kritiske til mye av det Pride-ideologien står for,
ønsker vi å møte alle våre meningsmotstandere med
respekt, saklighet og vennlighet. Idealet vårt er ekte
og gjensidig toleranse.
Handler Pride-parader og regnbueflagg om
kjærlighet, inkludering og mangfold? Svaret er både
ja og nei. Pride dreier seg nemlig om mye mer.
1. SEKSUELT MANGFOLD
Pride handler ikke om generelt mangfold i samfunnet,
men om seksuelt mangfold. Pride forkynner et budskap om kjønn og seksualitet i fri flyt: Hetero, homo,
bi, pan,trans, BDSM (sadomasochisme), polygami,
kjønnsskifte, mange kjønn, dusinvis av kjønnsidentiteter,
flytende kjønn, kvinner med manns-kropp, osv., osv. –
alt betraktes som like bra og like verdifullt. Alle
seksuelle handlinger, praksiser og relasjoner vurderes
som positive og verdifulle for barn, for voksne og for

2. VERDIKOLLISJON
Ved å heise Pride-flagg eller delta i Pride-parader
er man med på å legitimere agendaen til «FRI –
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.»
Denne private foreningen er arrangør, medarrangør
eller støttespiller til de fleste Pride-parader i Norge.
Foreningen fronter en ideologi som kolliderer med
svært mange nordmenns overbevisning om kjønn og
seksualitet, samliv og ekteskap, foreldreskap og barns
rettigheter. Mange er skeptiske, men i dagens kulturklima preget av politisk korrekthet og frykt i relasjon til
disse temaene, er de fleste tause.
3. MINORITETENES DOMINANS
Foreningen FRI har ca 4.000 medlemmer, inkludert
mange som ikke selv er skeive. ”Alle som støtter FRIs
formål kan være medlemmer i FRI,” står det på nettsidene deres. Det er oppsiktsvekkende at agendaen
til denne foreningen – som utgjør under én promille
av befolkningen – har fått avgjørende innflytelse på
skolens, lovverkets og hele samfunnets forståelse av
kjønn, seksualitet, barn og familie. Man har i stor grad
gitt definisjonsmakten til skeiv ideologi. Dette opplever
mange som uforsvarlig og dypt urovekkende – både for
sine egne barn og barnebarn og for samfunnsutviklingen.

4. BIOLOGI ER IRRELEVANT
I Pride-ideologien er ikke kjønn bestemt av biologi,
men av følelser. Vi kan alle være «født i feil kropp»,
hvis vi føler det slik. I materiell fra FRIs ”Rosa kompetanse skole” brukt i barneskolen understrekes det
derfor at ”kropp og kjønn er to forskjellige ting”. XYog XX-kromosomer betyr ingenting. Elevene oppmuntres dessuten til å bruke uttrykket ”Gutter, jenter og
andre kjønn” når de snakker om kjønn og seksualitet.
For barn og unge kan slik påvirkning bli skjebnesvanger – ikke minst når den presenteres som
selvsagte sannheter i barnehager og skoler.
5. KJØNNS-PRESS MOT BARN
Pride-idelogien bidrar aktivt til å presse voksnes problemstillinger angående kjønn, seksualitet og samliv
ned i barnehager og skoler. Ofte skjer det nesten uten
motforestillinger, og uten at foreldrene blir informert
eller spurt. For tusenvis av barn og unge kan resultatet bli forvirring, usikkerhet og problemer knyttet til
eget kjønn, seksualitet, selvbilde og kjønnsidentitet.
Stadig flere unge, særlig jenter, ønsker nå å
”skifte kjønn”. Hvis de får behandling med pubertetsblokkere, hormoner og kanskje kjønnsoperasjoner,
fører det ofte til sterilitet og livsvarige bivirkninger.
Til slutt: Når det gjelder budskapet i Pride, er det
tankevekkende at man i FRIs politiske plattform finner
ordet ”kjærlighet” én gang, mens ulike varianter av
ordene ”kjønn” og ”seksualitet” nevnes 463 ganger ....
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Velkommen til ”SAMLIVSREVOLUSJON - et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro”
For å dele vår tro og overbevisning om krevende temaer som
seksualitet, kjønn og samlivsetikk, trenger vi kunnskap.
Kunnskap gir trygghet og frimodighet – innad i det kristne
fellesskapet og utad blant venner, naboer og kolleger.

For å gi kunnskap og frimodighet har MorFarBarn laget et gratis,
nettbasert og svært fleksibelt kurs kalt ”SAMLIVSREVOLUSJON
- et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro”. Bruk ressursene i
kurset sammen med noen venner, eller bruk det til selvstudium.

Kurset og alle ressursene er gratis og ligger på www.Samlivsbanken.no. Kurset handler bl.a. om:

• Kjønn og seksualitet • Pride-ideologi og LHBT+ • Barns rett til mor og far • Guds design for ekteskapet, m.m.m.

