
Denne helgen er det 10 år siden 
ca 5.000 mennesker demonstrerte 
til støtte for ekteskapet, barnet
og mor-far-barn-relasjonen i Oslo. 
Arrangementet startet med en samling på
Universitetsplassen. Deretter gikk deltakerne
i tog nedover Karl Johansgate til et folkemøte
på Youngstorget. 

Underveis stoppet toget ved Stortinget, der det 
ble overlevert et opprop med 50.000 underskrifter. 

På Youngstorget bestod programmet
av musikalske innslag og 10 sterke appeller
fra politikere, kristne ledere og engasjerte
mennesker. 

Åpningshilsen på Universitetsplassen:
«Velkommen til Oslo fra fjern og nær, fra øst og 
vest, fra nord og sør. Velkommen til ”Sammen 
for ekteskapet”. Om du er ateist eller kristen, 
agnostiker eller muslim, New Ager eller jøde, 
eller noe helt annet – hjertelig velkommen! Vi er 
uenige i mye, men det er én ting som forener oss: 
Vi ønsker å forsvare ekteskapet som et samliv 
mellom mann og kvinne.

Velkommen til noen timer der vi sammen skal 
synliggjøre for Norge, for media og for politikere 
– og for hverandre – at vi er MANGE som vil 
forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne,
og som vil forsvare barns rett til å ha både
mor og far.

Vårt budskap er dette: 
• Ja til ekteskapet som et samliv

mellom mann og kvinne!
• Ja til barns rett på både mor og far!
• Ja til kjønnskvotering i ekteskapet!
• Ja til ansvarlig saksbehandling i et 

spørsmål som er grunnleggende
for landets framtid!»

Utdrag fra en av appellene:
«Det er barnediskriminering hvis 
politikerne vedtar lover som innebærer 
at staten på barnets vegne velger bort 
far og defi nerer ham som overfl ødig. 
Hvem har gitt staten rett til å frata barn 
deres biologiske mor eller far? Når 
ble det en menneskerett for voksne 
å innrette seg slik at barn ikke skal få 
kjenne begge sine biologiske foreldre?»

Per Lønning holdt 
appell. Ungdommer 
fra Blitz prøvde
å overdøve ham
med rop og støy.
Da utbrøt Lønning: 
«Som vi alle hører, 
er toleransen ute
og lufter seg.»

Ekteskapsmarsjen
i april 2008

Noen av plakatene som ble brukt i demonstrasjonen:

Les appellene, se bilder og last ned plakater og brosjyrer på

www.JaTilEkteskapet.no
Vil du stå sammen med oss i forsvaret av ekteskapet, familien og barnet i tiden
som kommer? Hjertelig takk for gaver til konto 3000.22.70028 eller via VIPPS 81368. 
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Bildet viser deltakerne
i marsjen samlet på
Universitetsplassen.
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