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Relasjonen mellom mor,
far og barn står i en særstilling

Mor-far-barnrelasjonen er unik

GRUNNCELLEN
1. Triangelet mor, far og barn:
Grunncellen i alle samfunn.
2. Å avvikle mor-far-barn-relasjonens
unike betydning er et samfunnseksperiment av store dimensjoner,
med uante konsekvenser og med barn i hovedrollen.
3. Kollisjon med biologiske realiteter, barns rettigheter,
årtuseners erfaring og Bibelen angående betydningen av
slektskap, tilhørighet og identitet.

Tema 4
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Hva står på spill?

Mors og fars betydning

 Dramatisk endring: Å oppløse den unike betydningen av morfar-barn-relasjonen er den mest dramatiske endringen man kan
gjøre i spørsmålet om familie og barn. Når mor og far mister sin
unike betydning i statens lovgivning (og evt i kristen teologi), åpnes
det en demning som fører til alvorlige konsekvenser, bl.a. disse:

Det naturlige utgangspunkt
1. 100 års familieforskning, utviklingsog barnepsykologi, og årtuseners erfaring.
2. Mor og far: Identifikasjonspersoner,
forbilder og rollemodeller i barnets liv.

1) Ingen objektive kriterier for hva en familie er. Biologiske
realiteter og Skaperens ordninger for familie og barn blir overstyrt
og trumfet av følelser, personlige preferanser, tidsånden, trender og
det politiske flertall. Idealer og normer går i oppløsning, forskjellen
på norm og unntak blir opphevet.

3. Mor-far-barn-relasjonen: Guds gode skaperordning
for barns unnfangelse, fødsel, oppvekst, modning og
tilhørighet.

2) Barnemarkedet blir legitimert. En milliardindustri hvor man
handler med sæd og egg, donorer og livmødre. Dette fertilitetsmarkedet er en naturlig og nødvendig konsekvens av å oppløse
mor-far-barn-relasjonens betydning, og av å gjøre barn til en
rettighet.

4. Mor-far-barn-relasjonen er biologisk forankret.
Den naturlige grunncellen i alle sivilisasjoner, samfunn og
religioner gjennom alle tider.
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Et helt nytt syn på barn og foreldreskap:

«Lite stas å være ufrivillig farløs»

«Finn frem kredittkortet og bestill
drømmebabyen»

Leserinnlegg i Aftenposten

«Jeg har vokst opp med en sædcelle til far og kan fortelle
lesber og eventyrlystne at det ikke har vært noe stas. Man
er og blir historieløs, og svar skyldig når tema far kommer
på bane, og det er ofte! Det er lettere å referere til adopsjon
eller død. Men en far uten navn! Jeg skal love at det svir!
Det kommer aldri til å bli kult. Det blir heller aldri ‘vanlig’.
Selv et ønsket og elsket barn har behov for foreldre av
begge kjønn. Livet selv har overbevist meg om at å leve
med mor og far, gjør en moden for valg man må ta som ung
voksen, i kjærlighet til en av motsatt kjønn. Jeg anser
anonym sæddonasjon som et psykologisk eksperiment som
jeg aldri ville utsette noen for.»
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FNs Barnekonvensjon

Alle barn er elsket av Gud
1. Dyrebare og elsket. Uansett hvordan barn er blitt
unnfanget, og uavhengig av dets familiesituasjon: Alle barn
er dyrebare, verdifulle og elsket av Gud.

1. FNs Barnekonvensjon:
«Barnet skal, så langt det er mulig, ha
rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg
fra dem. [...] Begge foreldre har et felles
ansvar for barnets oppdragelse og
utvikling» (Artikkel 7.1 og 18.1).

2. Jesu eksempel. Jesus er vårt forbilde, også i måten han
verdsatte barn på, og i respekten og kjærligheten han viste
dem.

2. Barnekonvensjonen og andre internasjonale traktater og
konvensjoner, samt den vanlige tolkningen i internasjonal
sammenheng, forutsetter at det er til barns beste at deres
foreldre er biologisk mor og far, som også er juridiske og
sosiale foreldre – så langt det er mulig og forsvarlig.

3. Inkludere alle barn. Vi ønsker å
møte alle barn med kjærlighet og
respekt. I våre aktiviteter og fellesskap
inkluderer vi barn med foreldre av
samme kjønn, eller fra andre typer
familier, på lik linje med alle andre barn.
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3. To foreldre – ikke én eller flere.
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Far og «medmor»

Adopsjon

1. Planlagt farløshet eller morløshet strider mot barns
rettigheter formulert i FNs Barnekonvensjon, mot biologiske
realiteter og mot Guds skapervilje.

1. Den beste løsningen
i alvorlige nødssituasjoner.
2. Bred internasjonal enighet:
Adoptivbarn har rett til å få vokse
opp i en familie med mor og far.
Bare to unntak hittil: Colombia og
Brasil.

2. Barneloven §4a bygger på en usannhet når den erklærer at
barn som har fått en «medmor», ikke har far: «Eit barn kan
ikkje ha både ein far og ei medmor.» Alle barn har en far.
3. Medmor overtar alle fars rettigheter
og plikter overfor barnet for all framtid.
Barnet er medmors livsarving.

3. Adopsjon i Norge (og i andre land) har gått kraftig
tilbake de siste årene. Lange køer av par som ønsker å
adoptere. Mangelen på barn til adopsjon er stor – både i
Norge og internasjonalt.

4. Far blir redusert til en «sædcelle» eller en «donor».
Han har ingen plikter eller rettigheter i forhold til barnet.
5. TV-program: «Tore på sporet» og «Hvem tror du at du er?»
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Fundamentale sannheter

Oppsummering og konklusjon:

3 B’er for mor-far-barn-relasjonen

Den radikale kjønnsideologien utfordrer fundamentale
sannheter relatert til mor-far-barn-relasjonen, bl.a.:
 Betydningen av kjønn
 Forståelsen av kvinne og mann, mor og far
 Seksualitetens mening og rammer
 Forplantning og foreldreskap
 Mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning
 Barns rett til å kjenne sitt
biologiske opphav
 Familielovgivningen
 Betydningen av slekt og
biologiske relasjoner
 Ekteskapets definisjon,
særpreg og kjennetegn
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■ Biologien

Det er kun én mann og én kvinne som kan få
barn sammen. Mor-far-barn-relasjonen er unik
og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Å
oppheve sammenhengen mellom seksualitet,
fruktbarhet og barn er irrasjonelt og fornuftsstridig.

■ Barnet

Det er en menneskerett for barn "å kjenne sine
foreldre og få omsorg fra dem" (FNs Barnekonvensjon 7.1). Barn har en naturgitt og gudgitt
rett til sine egne foreldre. Verken mor eller far er
overflødig.

■ Bibelen

Fra første til siste side er Bibelen helt klar
på at ekteskapet mellom mann og kvinne
og mor-far-barn-relasjonen er en av Guds
grunnleggende skaperordninger.

