
Den nye ekteskapslovens bakside:

Kjøp og salg av barn

Disse politikerne og deres partier har åpnet døren til et internasjonalt barnemarked.
Varene på dette markedet er sæd og egg, donorer og surrogatmødre.

Med andre ord: Menneskehandel med ufødte barn. 

”Det finnes store 
kommersielle markeder for kjøp 

og salg av sæd og egg.”
Lars Ødegård og Sissel Rogne, 

leder og direktør i Bioteknologinemnda,
 i kronikken Fire mødre og en far, 

Aftenposten 16/7-2009.

”Donorprosjektet
er for meg den ultimative
objektgjøring av barn.”
Familieterapeut og spaltist Jesper Juul  
i artikkelen Prisen for et donorbarn, 

Aftenposten 30/1-2009.

Barnediskriminering
Norges deltakelse i barnemarkedet er en konsekvens av 
den kjønnsnøytrale ekteskapsloven som ble vedtatt i fjor.  
I Norge regnes det ikke lenger som best for barn å vokse 
opp med mamma og pappa.

Voksne har fått rett til barn, men barn har mistet retten til 
mor og far. Planlagt farløshet presenteres som god familie-
politikk. Dette er statlig godkjent barnediskriminering og 
et klart brudd på FNs Barnekonvensjon. 

Dette har regjeringspartiene + Høyre og Venstre vedtatt:

I alle offentlige barnehager og skoler vil norske barn bli opplært i denne ideologien.

Norsk Tjenestemannslag er et av LOs største fagforbund og har nylig 
inngått en tariffavtale med Landsforeningen for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner (LLH). Avtalen garanterer pappaperm for menn 

som har skaffet seg barn – uansett hvordan de har fått dem, f.eks. 
ved å betale surrogatmødre i India og andre land. Målet er å utvide 
ordningen til å gjelde alle LOs medlemmer. 
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Barn trenger ingen far. 
En “medmor” er like bra.

Voksnes selvrealisering 
er viktigere enn barns rett 
til mor og far.

Det er en viktig oppgave for 
staten å hjelpe kvinner til å 
føde farløse barn.

Kvinnelige par har krav på 
renset sæd fra sykdomsfrie 
donorer – betalt av staten. 

Slekt og gener, blodsbånd, 
arv og biologi betyr lite 
eller ingenting.

Barn trenger ingen mor. 
To pappaer er like naturlig 
og normalt som mor og far.

Trenger ikke barn en pappa? Valget er ditt!
Tenk nøye over hvilket parti du stemmer på – for barnas og fremtidens skyld!

PS!


