
Skille injen

I en av de viktigste sakene for samfunns-
utviklingen står den rødgrønne regjer-
ingen (Ap, SV og Sp) helt og fullt  
sammen med Høyre og Venstre. ”Felles 
ekteskapslov” endret en rekke sentrale 
lover på familieområdet. Stortinget 
vedtok et helt nytt ekteskapsbegrep og 
åpnet for å frata barnet dets biologiske 
far og erstatte ham med en ”medmor”. 

Dekonstruksjonen av ekteskapet og 
barns naturgitte rettigheter vil fortsette, 
dersom ikke velgerne stopper politi-
kerne. Regjeringen har allerede lansert 
begrepet ”medfar”, klar til bruk når 
Stortinget vil frata barnet retten til mor.

Nordisk Nettverk for Ekteskapet  •  www.BevarEkteskapet.no  •  Prosjektkonto: 1602.47.51140
            Stiftelsen Ja til mor, far og barn  •  www.MorFarBarn.no  •  Prosjektkonto: 3000.22.70028 

Dette er den reelle skillelinjen gjen-
nom det politiske landskapet. På den 
ene siden partiene som svikter ekteska-
pet og barns rett til mor og far. På den 
andre siden partiene som forsvarer 
ekteskapet og barns rett til mor og far.

Hva mener du? 
• Bør ekteskapet forstås som et forhold 
mellom én mann og én kvinne? 
• Skal barnets rett til mor og far  
forsvares? 

Nordisk Nettverk for Ekteskapet har 
fulgt de politiske partiene i flere år. 

Vi har lest samtlige partiprogrammer for 
kommende periode. 

Vi har en klar anbefaling til deg som 
mener at ekteskapet og barns rett til både 
mor og far er kulturbærende verdier som 
må gjenerobres. Stem på et av følgende 
partier: 

• Fremskrittspartiet
• Kristelig Folkeparti
• Kystpartiet
• Kristent Samlingsparti

Er far blitt overflødig?

Under Stortingets høring 
om den kjønnsnøytrale 
ekteskapsloven i april 2008 
uttalte nestlederen i LLH, 
Guro Sibeko, følgende: 

”Barnet mitt har ingen far. 
For en sædcelle er ingen 
far. En sædcelle kan ikke 
synge natta-sanger. Det kan 

kona mi, hun er mor.” Et rått 
utsagn som tragisk nok er 
blitt norsk lov. Vi er overbevist 
om at det store flertallet i 
befolkningen er imot en slik 
utvikling. 

Vi inviterer nå unge men-
nesker under 35 år til å  
lage en kortfilm på opptil tre 
minutter om ekteskapet og/
eller barns rett til mor og far. 

Filmene vil bli lagt ut fort-
løpende på en egen nettside 
og på YouTube. Beste film blir 
kåret 10. september 2009. 
Førstepremien er på 
kr 10.000, andrepremien på 
kr 5.000 og tredjepremien på 
kr 3.000. Det vil også bli gitt 
fem premier à kr 1000. 

Besøk www.JatilFar.no for å 
lese konkurransereglene.

Kjenner du noen som kan 
være interessert i å delta? 
Fortell dem om konkurransen 
og om nettstedet.

Arrangør av konkurransen: 
Nordisk Nettverk for Ekte-
skapet og Stiftelsen Ja til mor, 
far og barn. (JatilFar.no er 
vårt felles aksjonsnettsted 
frem til valget.)

Nordisk Nettverk for Ekteskapet og Stiftelsen Ja til mor, far og barn er to uavhengige organisasjoner som samarbeider nært på flere plan. 
Begge trenger støtte for sine prosjekter, som delvis gjennomføres i fellesskap. Støtte til den ene organisasjonen kommer derfor indirekte 
også den andre til gode. Det er først og fremst økonomien som begrenser våre initiativ fram mot valget, så enhver gave blir høyt verdsatt.

Film-konkurranse

Skillelinjen i norsk politikk går mellom de som svikter ekteskapet og barns rett til mor og far, og de som ikke 
gjør det. Mandag 14. september skal Norge velge 169 stortingsrepresentanter for perioden 2009-2013. 

Partienes styrkeforhold i Stortinget avgjør hvem som danner regjering, samt fremtiden for norske barn.


