ANNONSE

Vi anklager!
Ekteskapsloven - Stortinget - Ansvaret
For 110 år siden stod den franske forfatteren Émile Zola fram med et sterkt budskap mot antisemittismen i Europa. Med skriftet
”J’accuse” – ”Jeg anklager” – appellerte han til sin tids myndigheter om å slå ring rundt de verdier som vår kulturkrets bygger
på. Når Stortinget nå vil kjønnsnøytralisere ekteskapet og definere far som overflødig, er dette et verdiskifte som det er verd å
kjempe mot med sterke og tydelige ord og handlinger. Derfor vil vi melde klart og tydelig til våre politikere:

3.

6.

Vi anklager norske politikere for politisk
hastverk og slett saksbehandling når
de med åpne øyne bryter alle vanlige
prosedyrer for ansvarlig lovforberedelse:
Ingen offentlig utredning, ingen stortingsmelding, ingen konsekvensanalyse.
At alle partier som støtter en ny ekteskapslov, også går lengre enn sine egne
partiprogrammer, er skuffende.

Vi anklager Stortinget for å handle
kortsiktig og uansvarlig ved å vedta
lover som kolliderer med biologiske
realiteter. Når norske politikere
omdefinerer naturgitte ordninger, går de
ut over sitt mandat.

Vi anklager Stortinget for historieløshet
og kulturell blindhet når det vedtar en
ekteskapsforståelse som kolliderer med
alle sivilisasjoners og religioners forståelse
av ekteskapet. Samtlige trossamfunn i
Norge står samlet mot en kjønnsnøytral
definisjon av ekteskapet. Likevel har
politikerne avfeid trossamfunnenes
reservasjoner som irrelevante.

Vi erklærer:
For svært mange av oss kommer loven for all
framtid til å mangle demokratisk og moralsk
legitimitet. Vår tillit til det politiske system
og norske politikere har dessuten fått en
alvorlig knekk.

2.
Vi anklager norske politikere for usann
og manipulerende argumentasjon når
de påstår at det er ”diskriminerende” å
definere ekteskapet som et samliv mellom
mann og kvinne. Ingen internasjonale
konvensjoner støtter en slik påstand.
Det gjør heller ikke regjeringens egne
dokumenter i saken. Diskriminering og
mangel på likestilling er det barn som nå
vil oppleve – alle de som til forskjell fra
andre barn må vokse opp uten mulighet til
å vite noe om far før de er fylt 18 år.
Vi erklærer:
Å bygge norsk familierett på forførende
slagord om likestilling og diskriminering er
uholdbart. Vi vil fastholde barns gudgitte
rett til å kjenne både mor og far fra fødselen.
At staten på barnets vegne velger bort far og
hele hans slekt, er et svik mot barnet og et
uttrykk for barnediskriminering.

Vi erklærer:
Kjønnspolariteten mellom mann og kvinne
kan aldri defineres bort som uvesentlig
og irrelevant – verken for ekteskap,
foreldreskap, barn eller samfunn.

4.
Vi anklager Stortinget for å bidra til å heve
konfliktnivået i samfunnet når man vedtar en
lov som vil gjøre store deler av befolkningen
til potensielle lovbrytere. Den nye loven vil
splitte, og ikke forene folket. Den vil skape økt
polarisering og skjerpede fronter.
Vi erklærer:
Uansett hva Stortinget vedtar, og hvilken pris vi
må betale, vil vi fortsette å hevde at ekteskapet
mellom mann og kvinne står i en særstilling i
forhold til alle andre samlivsformer.

5.
Vi anklager Stortinget for å glemme
barnets beste når det vedtar lover som
strider mot FNs barnekonvensjon om at
”barn har rett til å kjenne sine foreldre og
få omsorg fra dem” (Art. 7.1). Én sak er å
gi lik rettsbeskyttelse til alle barn som er
født. Noe helt annet er det at staten nå
med overlegg vil bidra til opprettelsen av
farløse familier med mor og ”medmor”.

Vi erklærer:
Hundretusener av nordmenn er dypt
forpliktet på overbevisningen om at
ekteskapet er for mann og kvinne. Vi
vil forsvare vår rett til å hevde denne
overbevisningen i alle sammenhenger uten
å bli møtt med skjellsord og marginalisering.

7.
Vi anklager norske politikere for tom
retorikk og mangel på konsekvens
når de insisterer på kjønnskvotering i
skoler og barnehager og i mange andre
sammenhenger, men ikke i ekteskap
og familie – barns primære og viktigste
oppvekstmiljø.
Vi erklærer:
Mor og far er mye mer enn
”omsorgspersoner”. Stortinget gjør seg skyldig
i en oppsiktsvekkende nedvurdering av mors
og fars betydning når de vedtar lover som
åpner for at far kan byttes ut med en kvinne,
og at mor kan erstattes av en mann. Detter er
en hån mot alle norske mødre og fedre.

Hilsen
Nordmenn som forsvarer ekteskapet
og barns rett til både mor og far

Vi erklærer:
Vi vil aldri akseptere at Stortinget bryter FNs
Barnekonvensjon ved å frarøve barn deres
biologiske far. Det er ikke til barns beste.

PS! I morgen, tirsdag 17. juni, behandler Lagtinget ekteskapsloven og de tre andre lovene som vil frata barn grunnleggende rettigheter.
Bare noen få stemmer skiller mellom flertall og mindretall. Dersom Lagtinget avviser noen av lovendringene, blir de sendt tilbake til Odelstinget, og saken blir utsatt.
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