
Argumentene
Her er regjeringens hovedargumenter 
for reformen:

1
Motarbeide diskriminering 
og støtte homofi le og lesbiske 
i å leve åpent.

2
Urimelig at homofi le par ikke 
kan adoptere barn de er 
nærmeste pårørende til.

3
Urimelig at homofi l person 
kan adoptere som singel, men 
ikke i parforhold.

4
Sikre barns rettigheter ved at:

i) Barn av homofi le får lik rett 
til to juridiske foreldre fra fødsel.

ii) Barn født ved assistert befruktning 
kan få vite fars identitet.

Realitetene 
Her er realitetene som ingen forteller deg:

Besøk nettstedene. Bli informert. Engasjer deg.  

www.jatilfar.no    www.MorFarBarn.no
www.JatilEkteskapet.no    www.BevarEkteskapet.no

Nordisk nettverk for ekteskapet
Postboks 23,1371 Asker

Tlf 66 90 04 50
Prosjektkonto: 1602.47.51140.

Stortingets fl ertall støtter regjeringens forslag til endringer i Ekteskapsloven, Adopsjonsloven, Barneloven, Bioteknologiloven og avskaff else 
av Partnerskapsloven. Bak politikernes PR ligger realitetene som ingen forteller deg om – realiteter som viser at du blir feilinformert.

Realitetene
Det du ikke har fått vite om Felles ekteskapslov
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 Homofi le er ikke diskriminert med dagens 
lovgivning. Argumentet er en politisk ytring uten 
dekning. Regjeringens eget lovforslag fastslår 
at retten til å inngå ekteskap kun omfatter to 
personer av ulikt kjønn, uten at det dermed 
er diskriminering: ”Homofi les rett til å inngå 
ekteskap er dermed ikke direkte beskyttet av den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen.” 
(Regjeringens lovforslag side 12.)

 Adopsjonseksemplene som brukes i debatten, 
benyttes uten å fortelle om Barnelovens 
bestemmelser angående foreldreansvar. 
Barneloven utelukker ikke homofi le fra å overta 
foreldreansvaret, dersom det er til barnets beste. 

 Det er usant at barns rettigheter krever en 
felles ekteskapslov. FNs Barnekonvensjon og den 
norske Barneloven gir universelle rettigheter 
til alle barn i dag. I tillegg kan homofi le og 
lesbiske adoptere hverandres barn etter regler 
som allerede fi nnes i Partnerskapsloven og 
Adopsjonsloven.

 Felles ekteskapslov skaper nye skiller. Retten 
til to juridiske foreldre fra fødsel forutsetter 
nemlig at det lesbiske paret får assistert 
befruktning ved klinikk godkjent etter EU/
EØS-direktiv. Andre barn omfattes ikke av de 
nye reglene. Stortinget vedtar altså å gå fra 
universelle og like rettigheter for alle barn til en 
rettstilstand med ulike rettigheter – avhengig av 
hvordan barnet er blitt unnfanget.

 Politikerne mener at retten til å ”kjenne og få 
omsorg” fra sin far (FNs Barnekonvensjon 7.1) er 
oppfylt ved at barnet kan få vite hvem faren er 
når det fyller 18 år. Men selv denne rettigheten er 
ikke ivaretatt i lovforslaget, som kun forutsetter 
at assistert befruktning skjer ved klinikk godkjent 
etter EU/EØS-direktiv. Realiteten er at politikerne 
lurer deg: Utenlandske klinikker med anonyme 
sædgivere vil også bli godkjent av norske 
myndigheter.

I dagens barnelov er hovedregelen at biologisk 
far er barnets far. Automatisk foreldreskap for 
lesbiske utfordrer det biologiske farskapet på 
en helt ny måte. For få uker siden oppnevnte 
regjeringen et utvalg som skal utrede 
Barnelovens farskapsregler. Nå stilles spørsmålet 
helt åpenlyst: Hvem er egentlig barnets far? 

Bare livets realiteter kan ta far fra barnet. 
Stortinget har ikke rett til dette. Når felles 
ekteskapslov nå presser fram endringer i 
farskapsreglene for oss alle, så er ideologien 
bak denne reformen i ferd med å endre 
rettsregelene for hver eneste borger i Norge!

Onsdag 11. juni skal Stortinget behandle forslaget 
til Felles ekteskapslov. Velkommen til markeringer 
på Eidsvolls plass foran Stortinget denne dagen 
kl 10.00-13.00. I samme tidsrom kan du også 
følge debatten og avstemningen fra Stortingets 
publikumsgalleri.


