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1) Det er en MENNESKERETT for barn å kjenne sin mor og far. Det er derimot 
ingen menneskerett for voksne å skaffe seg barn på kunstig vis. Barns rettigheter må 
veie tyngre enn voksnes ønsker og krav. FNs Barnekonvensjon erklærer at «barn har 
rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem» (Artikkel 7.1). 
 
2) Det er statlig BARNEDISKRIMINERING å vedta lover som fratar barn 
muligheten til å kjenne sin far eller mor. Etter innføringen av ny ekteskapslov legger 
staten nå til rette for at kvinnelige par kan føde farløse barn ved assistert befruktning. 
Ifølge Barneloven §4a har ikke disse barna noen far.  
  
3) Ufødte barn er ingen HANDELSVARE. Det kan ikke aksepteres at statens nye 
familieideologi gjør Norge til en aktør på det internasjonale barnemarkedet hvor man 
handler med sæd og egg, donorer og surrogatmødre.   
 
4) FORELDRE og slekt er grunnleggende for individ og samfunn. Biologisk 
foreldreskap, blodsbånd og slektskap danner fundamentet for menneskets identitet og 
samfunnets oppbygning. Å definere foreldre som kjønnsnøytrale omsorgspersoner er 
et storstilt eksperiment med uante konsekvenser for barn, voksne og samfunn.  
 
5) EKTESKAPET er en biologisk forankret samlivsordning for mann og kvinne. 
Det er ikke en sosial konstruksjon vedtatt av norske politikere. Barn er en naturlig og 
vesentlig del av ekteskapsinstitusjonen. Men i den kjønnsnøytrale ideologien mister 
den unike mor-far-barn-relasjonen sin betydning. To mødre eller to fedre blir framstilt 
som like naturlig og normalt som mor og far. Å gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt åpner 
døren til barnemarkedet og innebærer et gjennomgripende kulturskifte.  
 
6) SAMVITTIGHETSFRIHETEN blir truet av statens nye familielover. Alle som 
mener at barn har rett til sin mor og far, og at ekteskapet er for mann og kvinne, kan 
stå i fare for å møte utstøtelse, straffereaksjoner og yrkesforbud.   
 
7) Det finnes en LØSNING. Stortinget må: a) gjeninnføre barns medfødte rett til å 
kjenne sin mor og sin far, b) avvise surrogati og c) på ny lovfeste ekteskap og 
partnerskap som to ulike samlivsordninger.   
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