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Høringsuttalelse fra Det Norske Baptistsamfunn vedr. forslag om endringer i
ekteskapsloven mv. - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

Det Norske Baptistsamfunn har fra Departementet mottatt "Høring -forslag om endringer i
ekteskapsloven mv. - Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par" med
svarfrist 20/9-07.

Landsmøte i Det Norske Baptistsamfunn (som er vårt kirkesamfunnets høyeste organ)
vedtok i juli 2007 en resolusjon om saken som også vedlegges. l tillegg vil vi understreke at
vi stiller oss bak høringsuttalelsen som er avgitt av Norges Kristne Råd.
Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre behandlet saken på sitt møte 9/7-07 og avgir
herved følgende  uttalelse:

"Det Norske Baptistsamfunn kan forstå behovet i dagens samfunn for juridiske
reguleringer av andre samlivsformer,  men mener at dette må skje innenfor andre
lovverk enn en ny felles ekteskapslov.
Vi vil sterkt fraråde at det innføres en felles ekteskapslov for likekjønnede og
ulikekjønnede par. Vi mener som andre kristne kirker at ekteskapet er en ordning
innstiftet av Gud for mann og kvinne.  Det finnes ikke i noen del av den kristne historie
noen annen oppfatning av ekteskapet enn at ekteskapet er et ordnet forhold mellom
mann og kvinne.  Det er viktig at lovgivingen fortsatt tydeliggjør dette.  Ikke minst er
dette viktig for barnas skyld.  Vi vil derfor sterkt fraråde at det innføres dyptgripende
endringer i forståelsen av hva ekteskapet er.

Vi vil også understreke at ved en eventuell lovendring så ønsker ikke
Baptistsamfunnet ut fra de vedtak som vi har gjort i vårt kirkesamfunnet, at våre
registrerte forstandere skal vie likekjønnede par.

Vi vil også fraråde endringer i adopsjonsloven. Vi mener at relasjonen mor-far-barn er
grunnleggende og at alle barn så sant det er mulig bør vokse opp med en mor og en
far. Å ha barn er ikke en menneskerett, men det bør være en grunnleggende rettighet
at barnets beste etterstrebes.  Biologisk er barn en umulighet i likekjønnede
parforhold og vi mener derfor at en konsekvens av dette også er at likekjønnede par
ikke bør ha rett til adopsjon, assistert befruktning eller foreldreskap.".

Med vennlig hilsen
For Det Norske Baptiststi funn

Magnar Mæland
Generalsekretær
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Bergen 11/72007:

"Det Norske Baptistsamfunns landsmøte i Bergen vil sterkt oppfordre Stortinget til å
avvise forslaget om en kjønnsnøytral ekeskapslov. Sammen med andre kristne kirker
vil vi fastholde at ekteskapet er en gudgitt ordning mellom mann og kvinne . Vi vil derfor
sterkt advare mot at den grunnleggende forståelse av hva ekteskap er, på denne måten
endres .  Vi forstår  statens ansvar for å tilrettelegge for ulike grupper i samfunnet, men
mener at alternative samlivsformer kan reguleres innenfor andre  lovverk  enn en ny
kjønnsnøytral ekteskapslov."
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