
Slekt og gener, blods-
bånd, arv og biologi  

betyr lite eller ingenting.

Stortingsvalget 2009

Løgner  
om planlagt farløse barn

Bruk stemmeretten ved valget 14. september og stem på politikere som 
ønsker å gjeninnføre ekteskapsloven og betydningen av både mor og far

 – for familiens, barnas og fremtidens skyld!

Løgner som Ap,  SV,  Sp,  V og H tror på:

Denne annonsen er publisert av Stiftelsen Ja til mor, far og barn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand. Tlf 99 23 23 54.  
Tusen takk for små og store bidrag til prosjekter fram mot valget. Gavekonto: 3000.22.70028.

Les mer på www.MorFarBarn.no og på www.BevarEkteskapet.no

Vurdér nøye om disse partiene fortjener din stemme:
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Disse løgnene handler ikke om teori, men om barns liv. 
I praksis vil mange barn bli frarøvet sin far og hele hans slekt. 

Og våre barn og barnebarn vil bli indoktrinert til å mene at dette er bra.

Barn trenger ingen far; 
en “medmor” er like bra. 1 Relasjonen mellom 

mor, far og barn er 
ikke unik og spesiell.
2 Det er et fremskritt at 

staten nå oppmuntrer 
kvinner til å føde farløse barn.
3

Voksnes behov for  
selvrealisering er  

viktigere enn barns behov  
for en far. 

Det er til barns beste 
at par som aldri kan få 

barn sammen, legger premiss-
ene for Norges ekteskapslover 
og barns rettigheter.

65 Det er bra at barn tidlig 
i livet lærer seg å stille 

spørsmålet: ”Skal jeg gifte 
meg med en mann eller med 
en dame?”

7 Den nye forståelsen av 
ekteskap, foreldreskap 

og barns rettigheter kommer 
ikke til å skape konflikter 
blant lærere og foreldre.

8

Det er intolerant å 
mene at barn har en 

selvsagt rett til mor og far, 
og at ekteskapet er for mann 
og kvinne.

9 Lovendringene 
var små. Vanlig 

saksbehandling med offentlig 
utredning, stortingsmelding 
og konsekvensanalyser var 
derfor ikke nødvendig.
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