			

PRIDE-ideologien:

En kultur-revolusjon med dramatiske ringvirkninger
Den radikale kjønnsideologien, som blant annet frontes av ”FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold”, blir stadig mer
dominerende i norsk samfunn og kultur, lovgivning og skoleverk. Kjønnskampens første fase for noen tiår siden var primært et krav om
aksept. Den andre fasen handlet om likestilling. Den tredje fasen, som vi nå er inne i, kjennetegnes mer og mer av dominans og ensretting.

Viktige elementer i Pride-ideologien

A. Kjønn er irrelevant og uvesentlig. Betydningen av mann og kvinne, mor og far, er oppløst.
E. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sin egen mor og/eller far.
B. Den biologiske familien med mor, far og barn er bare én blant flere sidestilte ”normalvarianter”. F. Kjønn er ikke bestemt av biologi, men av personens subjektive følelser.
C. Far og hans slekt har ingen spesiell betydning, en ”medmor” er like bra.
G. Det finnes mange kjønn. (Jfr ordet ”kjønnsmangfold” i Foreningen FRIs navn.)
D. Blodsbånd, gener og biologisk tilhørighet betyr lite eller ingenting.
H. Barn og ungdom må få hjelp til å ”skifte kjønn”, hvis de ønsker det.
I. Alle typer seksuelle handlinger, atferd og relasjoner er positive, så lenge de er frivillige.

Pride-ideologien fører til radikale endringer i tenkning og praksis angående:
• Barns rett til mor og far • Polyamorøse forhold / Polygami 		
• Planlagt farløshet og morløshet • Dobbeldonasjon med både sæd og egg
• Antall kjønn
• Mor-far-barn-relasjonens betydning
• Det biologiske prinsipp
• Seksualitetens mening og rammer
• ”Medmor” og ”medfar”
• Flere enn to juridiske foreldre
• Dusinvis av kjønnsidentiteter
• Surrogati
• Kjønnsskifte
• Assistert befruktning for single kvinner • Barn som rettighet og handelsvare 		
• Fertilitetsmarkedet: Internasjonal og kommersiell handel med sæd og egg, donorer og surrogatmødre

			

Det kristne JA-budskapet i møte med Pride-ideologien

• JA til mor-far-barn-relasjonens
særstilling og unike betydning.

• JA til betydningen av blodsbånd,
slekt og biologisk tilhørighet.

• JA til barns gudgitte rett til å kjenne
sin egen mor og far. Verken mor eller
far er overflødig.
• JA til barn som en gave, ikke som
en rettighet eller handelsvare.

• JA til FNs Barnekonvensjon,
artikkel 7.1: «Barn har rett til,
så langt det er mulig, å kjenne sine
foreldre og få omsorg fra dem.»

• JA til ekteskapet som Guds
skaperordning for én mann og én
kvinne, undervist og bekreftet av
Jesus og apostlene.
• JA til Bibelen som øverste
autoritet for tro, lære og liv.

• JA til biologiske realiteter, barns
rettigheter og Bibelens budskap.
Biologien, barnet og Bibelen gir
samme svar: Mor-far-barn-relasjonen
er unik, og ekteskapet er en biologisk
forankret skaperordning for én mann
og én kvinne.
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