
I Barneloven §4a står det nå: 
“Eit barn kan ikke ha både ein 
far og ei medmor.” 
Hvem har gitt norske politikere 
fullmakt til å vedta at noen barn 
ikke har en far?

Er det statens oppgave å legge til 
rette for planlagt farløshet? 
Er det til barns beste at alle bånd 
til far og hele hans slekt blir 
kuttet, og at “medmor” overtar 
alle fars rettigheter og plikter?

Hvordan kan norske politik-
ere forsvare at voksnes krav 
og påståtte “rettigheter” skal 
overkjøre barns naturgitte rett til 
mor og far? Hvem er den svake 
part – barna eller voksne press-
grupper?

BILDE Ønsker norske foreldre en skole 
der lærebøker, undervisning og 
eksempler formidler at pappa 
like gjerne kan byttes ut med en 
dame, og at mamma uten  
problem kan erstattes av en 
mann?

Er norske foreldre positive til at 
barna deres skal leke mamma-
mamma-leker og pappa-pappa-
leker i barnehagen?

Hva vil det gjøre med våre barn 
og barnebarn når de i skole og 
barnehage blir påtvunget et nytt 
og krevende livsprosjekt: 
“Skal jeg gifte meg med en 
mann eller med en dame?”

Hvem blir diskriminert:  
Voksne par som krever noe de 
ikke naturlig kan få [barn], 
eller barn som blir frastjålet noe 
ingen burde ha rett til å ta fra 
dem [far]?

Er det et fremskritt at to menn nå 
kan søke om å adoptere utenland-
ske gutter og jenter? 
(Naturlig nok er det ingen land 
som ønsker å sende sine barn til 
enkjønnede par i Norge.)

Svært mange nordmenn mener 
at ekteskapet er for mann og 
kvinne, og at barn har en uopp-
givelig rett til både mor og far. 
Vil de bli anklaget og fordømt for 
sin overbevisning og møtt med 
utstøtelse og sanksjoner?

BILDE

Er slekt og blodsbånd, gener, 
arv og tilhørighet uvesentlig i et 
menneskes liv? 
Ønsker vi et barnemarked der 
sæd og egg, donorer og livmorer 
blir handelsvare og big busi-
ness?

BILDE Er det ikke en gedigen 
selvmotsigelse å hevde at 
menn er viktige i barnehagen 
og skolen, men unødvendige i 
familien?

Er det “diskriminerende” at 
det bare er kvinnelige par som 
får statens hjelp til å skaffe seg 
barn? Er det noen forskjell på 
farløse og morløse barn?

Fra 1993 til 2008 ble det inngått 
ca 1.700 partnerskap i Norge – 
dvs. én promille av den voksne 
befolkning. 
Hvorfor skal hensynet til denne 
gruppen (som aldri kan få barn 
sammen) diktere norsk  
familielovgivning?

Hva vil skje med private barne-
hager og skoler som ikke ønsker 
å bruke lærebøker preget av 
statens nye ideologi, der mamma-
mamma og pappa-pappa blir 
framstilt som identisk med mor 
og far?

Vil det bli yrkesforbud for lærere 
som ikke har samvittighet til å 
undervise i tråd med statens nye 
forståelse av ekteskap og planlagt 
farløshet?

Kan vi ha tillit til politikere som 
vedtok verdens mest radikale 
ekteskaps- og barnelov uten en-
gang å følge vanlige rutiner for 
ansvarlig saksbehandling:  
a) Offentlig utredning,  
b) stortingsmelding og  
c) konsekvensanalyser?  
(Alt manglet.)

Denne annonsen er publisert av Stiftelsen Ja til mor, far og barn, Postboks 8253, 4676 Kristiansand. Tlf 99 23 23 54.  
Takk for bidrag til gavekonto: 3000.22.70028.

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

Valgets viktigste verdispørsmål
– Har norske barn en naturgitt rett til både mor og far? 

– Står relasjonen mellom mor, far og barn i en særstilling? 
– Er ekteskapet per definisjon et samliv mellom mann og kvinne?

Fra 1. januar i år svarer norske lover NEI på disse tre spørsmålene. Stortingsflertallet vedtok nemlig i fjor 
verdens mest radikale ekteskaps- og barnelov. For barnas og fremtidens skyld må vi reversere disse lovene. 

La oss ved stortingsvalget gi vår stemme til partier som vil arbeide for å gjeninnføre ekteskapet som et 
samliv mellom mann og kvinne, og som vil kjempe for barns selvsagte rett til mor og far!

Mener du at spørsmålene ovenfor er avgjørende for fremtidens samfunn?  

Da bør du tenke nøye over hvem du stemmer på ved stortingsvalget 14. september. 


