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Hva skjer?

Utfordringer og konsekvenser:

Aktuelle utfordringer:

Hva gjør vi?

1. Kjønnsskifte. «Lov om endring av
juridisk kjønn» (2016). Å endre juridisk
kjønn er blitt enklere enn å skifte navn.
2. Likestillings- og
diskrimineringsloven (2017)
med omvendt bevisbyrde.

3. Straffeloven (2020)
§185 og §186. Innføring av
begrepene «seksuell orientering»,
«kjønnsidentitet» og «kjønnsuttrykk».

4. Polyamorøse forhold:
Samliv med flere enn to personer.
«PolyNorge» ble stiftet i 2016.

Tema 5
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5. Flere kjønn. Video på NRK:
«Visste du at det finnes sju kjønn?»

7. Stortinget vedtok i 2020:
a) Eggdonasjon.
b) Assistert befruktning for enslige
kvinner.
8. Noen partier ønsker å vedta:
a) Dobbeldonasjon med egg og sæd.
b) Flere enn to juridiske foreldre.
c) Surrogati.
d) Et «tredje kjønn».
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Diskriminering?

Krevende for barn og unge

Det er ikke diskriminerende å hevde at
ekteskapet er for mann og kvinne, og at
barn har rett til sin egen mor og far:

■ Etisk relativisme. «Har du lyst, har du lov.» Eneste krav: frivillig.

1. Grunnleggende forskjeller.
• To ulike biologiske forhold.
• Saklig og velbegrunnet forskjellsbehandling.
• Utgangspunkt og forutsetninger er forskjellig. Jfr idrett.

■ Endring av juridisk kjønn. Hvem er jeg?

■ Ungdommer i puberteten: utsatte og sårbare.
Familien og menigheten blir stadig viktigere.

■ Svært få rammer, idealer, forventninger
og normer. Grenseløs frihet.
■ Mulige resultater: Forvirring, usikkerhet, identitetsproblemer og
usunn seksuell eksperimentering blant mange barn og unge.

2. Menneskerettighetene.
• Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
• Likekjønnet ekteskap: Ingen allmenn menneskerettighet.

■ Lykkeligere, mer harmoniske mennesker og mer stabile
relasjoner og samliv? Et bedre samfunn?
■ Det kan koste stadig mer – ikke minst for unge – å stå for bibelske
verdier i en tid som prioriterer følelser, grenseløs individualisme
og en kjønnsideologi som oppløser biologiske realiteter.

3. Barneperspektivet avslører.
«Diskriminering» ▪ «Rettigheter» ▪ «Likestilling»
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6. Fertilitetsmarkedet.
Stadig større aksept for kjøp og salg av
sæd og egg, donorer og surrogatmødre.
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Radikal kjønnsideologi:
En trussel mot ytrings-, religions- og

Hva gjør vi?

samvittighetsfriheten?

Viktige momenter:

Et eksempel:

A. BEVISSTGJØRING

Brendan Eich, utvikler av
dataprogrammet Java script,
og grunnlegger og adm. direktør av
Mozilla/Firefox.

B. KUNNSKAP
C. FELLESSKAP OG
MEDARBEIDERSKAP

Etter en hetskampanje på sosiale medier i 2014 ble han avsatt av
styret i firmaet han selv hadde grunnlagt. Årsak: Han hadde seks år
tidligere gitt tusen dollar til en organisasjon som arbeidet for at
ekteskapet i California skulle være en institusjon for mann og kvinne.

D. MEDIA
E. BARNEHAGE og SKOLE
F. SAMFUNN og LOVGIVNING

Pave Benedikt XVI: «Relativismens diktatur»
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A. Bevisstgjøring

B. Kunnskap

Grunnleggende sannheter:

1) NØDVENDIG FORUTSETNING. Kunnskap gir
frimodighet, trygghet og troverdighet. Uten kunnskap:
Usikkerhet, frykt og taushet.

1) ET ANNERLEDES FOLK. Vi tilhører et annet rike, en annen
Herre, vi har andre verdier og prioriteringer, en annen autoritet.
Vi er «fremmede», sier Peter i 1 Pet 1,1; 1,17b og 2,11.

2) NYTTIGE NETTSTEDER. Bruk bl.a. disse:
Samlivsbanken.no * Transinfo.no * Samlivsrevolusjonen.no *
GenderChallenge.no * MorFarBarn.no * Samliv.info *
GuttogJente.no

2) ETTERFØLGELSE og LYDIGHET. Gud kaller oss til å leve i
og forsvare hans sannheter. 1 Pet 3,14b-16.
3) FORSVARSKAMP. Ikke en kamp mot mennesker, men
en forsvarskamp mot ubibelske ideologier, tankesystemer
og trender. Se Ef 6,12-13.  I denne forsvarskampen bør vi
også støtte (og eventuelt samarbeide med) folk fra andre
livssyn som er kritiske til den radikale kjønnsideologien.

3) UNDERVISNING. Ledere og pastorer må oppmuntres til at
det jevnlig forkynnes og undervises om tematikken.
* Regelmessige seminarer for ungdom om sex og samliv.
4) FØLG MED! Hold deg oppdatert. Del
kunnskap og nyttige ressurser med andre.

Vi må alle ta et gjennomtenkt valg og stå for det.
Sannheten går ikke ut på dato.
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D. Media

C. Fellesskap og medarbeiderskap
1) AKTIV STØTTE til kristne (og til meningsfeller
med et annet livssyn) som blir profilert offentlig, eller
møter tøff motstand. Vær kreativ i støtte og forbønn!

NORSK MEDIEVIRKELIGHET
 Lite ideologisk mangfold
 Få alternative stemmer

2) FORELDREANSVAR. Kristne foreldre må lære og modellere
bibelsk tro og etikk for sine barn. Finn sammen med andre foreldre.
Dann evt familiegrupper som møtes jevnlig.

HVORDAN FORHOLDER VI OSS?
1) FEM GODE RÅD hvis en journalist ringer:
a. Prøv å unngå å svare på stående fot. Spør hva saken gjelder,
og be journalisten ringe tilbake om en time eller to.
b. Forlang alltid skriftlig sitatsjekk før noe blir satt på trykk.
c. Si evt at du bare vil svare dersom du får gjøre det skriftlig.
d. La deg ikke presse! Svar evt: «Jeg har ingen kommentar.»
e. Ordvalg er svært viktig. Tenk nøye gjennom ord og uttrykk!

3) FORNYELSE OG VEKKELSE – ofte i tider med motstand og
forfølgelse. Unngå selvmedlidenhet og offermentalitet. La oss rette
ryggen, løfte hodet og frimodig vitne om Guds kjærlighet og vilje.
4) GUDS LØFTER. Bekjemp motløshet ved å dele Guds løfter med
hverandre, f.eks. 5 Mos 31,8, Joh 16,33 + mange andre!
5) MEDVANDRING. Vurdér å danne en gruppe for medvandring
der man åpent og fortrolig kan dele utfordringer relatert til kjønn,
seksualitet, relasjoner, selvbilde, m.m.
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2) LEDERFELLESSKAP. Lokale kristne ledere må oppmuntres til
regelmessig fellesskap, så de kan støtte hverandre hvis noen av
dem blir offentlig hengt ut for sin troskap mot bibelsk tro og etikk.
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E. Barnehage og skole

F. Samfunn og lovgivning

1) HVORDAN FORHOLDE SEG?

1) SAMFUNNSUTVIKLINGEN. Kristen samlivsetikk: Ofte som

Kristne foreldre:
● Følg med i skolebøker og ukeplaner.
● Be om konkret informasjon fra skolen
om hva som blir kommunisert om kjønn, seksualitet og familie.
● Snakk med andre foreldre, også ikke-kristne. Gå om nødvendig til
skolens ledelse. Prøv å finne akseptable løsninger og kompromisser.
Husk: Foreldreretten står fortsatt sterkt!
● Dann bønnegrupper. Se www.MomsInPrayer.no

irrelevant og trangsynt, ja, til og med som skadelig.

2) TYDELIG MINORITET. Vi må la vår stemme høres – til beste
for barnet, familien og samfunnet. Ideal: «Tro mot sannheten i
kjærlighet» (Ef 4,15). Vennlighet, saklighet, kunnskap, ydmykhet.

3) ARGUMENTASJONEN. På den offentlige arena: Vanligvis
best å bruke allmenne argumenter, som f.eks.:

2) BIBELSK OVERBEVISNING

* FNs Barnekonvensjon * Barneperspektivet * Samvittighetsfriheten
* Barns rettigheter * Mor-far-barn-relasjonens unike betydning
* Foreldreretten * Ufødte barn som salgsvare * Kjønnsforvirring
* Toleranse m.m.

● Vær åpen med barn og unge: Som kristne er vi ikke alltid enige
i det som undervises i barnehager og skoler.
● Samtal mye og grundig med barn og unge om Jesus som forbilde og
Bibelen som autoritet.

4) LYS OG SALT. Kristne som lys og salt (Matt 5,13-16):
Påvirke samfunnet med gode og bærekraftige verdier
og løsninger. Ta ansvar: Lokalt, regionalt eller nasjonalt.

3) KRISTNE SKOLER OG BARNEHAGER. I et demokratisk
og pluralistisk samfunn: Frihet til å undervise i samsvar med kristen
tro og etikk, og til å ansette personale med kristen tro og livsførsel.
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Det kristne svaret:

Et tydelig JA-budskap
 JA til Bibelen som forpliktende autoritet for tro, lære og liv.
 JA til ekteskapet som Guds skaperordning for én mann og
én kvinne, undervist og bekreftet av Jesus og apostlene.
 JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
 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, og ikke
som en rettighet eller handelsvare.
 JA til betydningen av blodsbånd, slekt og biologisk tilhørighet.
 JA til barneperspektivet i kirkens teologi og praksis.
 JA til FNs Barnekonvensjon: «Barn har rett til, så langt det er
mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.»
 JA til biologiske realiteter, barns rettigheter og Bibelens budskap.
Vår tro og vårt budskap bygger på et tydelig JA
til Guds gode vilje på alle livsområder.
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