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MorFarBarn, nei takk!

1

Tar sterkt avstand fra MorFarBarn!
|

Jeg tar sterkt avstand fra stiftelsen
MorFarBarn og alt det de står for,
inkludert deres “Samlivsbanken”!
I lista over ting som irriterer meg innenfor de kristne rammene har
Stiftelsen MorFarBarn, deres nettside (lenke) og avisannonser (i Vårt
Land) hatt sin plass i ganske lang tid nå. Det har ikke blitt til at jeg har
blogget om dette irritasjonsmomentet før, men høsten 2015 syntes jeg at det
var på tide å få det gjort. Greit å få ting ut av systemet og ikke brenne inne
med det, få det ventilert ut.

Jeg har mange ganger blitt minnet om deres eksistens gjennom helsides annonser i avisen Vårt Land og via reklame på nett.
Også i år 2021 og 2022 er de aktive, både med “selve” MorFarBarn-opplegget og ikke minst med Samlivsbanken
(angivelig et kristent ressurs-senter). Det var også noe av det samme miljøet som stod for søsterorganisasjonen “Levende
folkekirke” (nå nedlagt) under kirkevalget 2015. Jeg tror nok at en slik kirke og kristenhet som de ønsker seg mer vil
innebære en døende og utstøtende kirke for spesielt utvalgte enn en “levende (folkelig) kirke”.

Stiftelsen MorFarBarn provoserer meg personlig da jeg tolker det slik at jeg ikke fullt ut blir “akseptert” som far
pga. adopsjon + fosterbarn i tillegg. Kun en biologisk A4 kjernefamilie med blodsbånd og slektskap er “fasiten” eller
idealet for stiftelsen kan det virke som. Stiftelsen ser også på 🌈  homofile, FRI (foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold) og � Pride (naturlig kjærlighet mellom likekjønnede) som styggedommer. Spesielt kristelig (jf.
kristne verdier) anser jeg ikke stiftelsens arbeid og syn til å være, gjennom sin skråsikkerhet, moraliserende og
dømmende framferd.

Juni 2022: Og fortsatt er jeg like oppgitt og irritert over stiftelsen og dens gammeldagse, firkantede, moraliserende,
formanende, belærende, fordømmende og dømmende synet på hva kjærlighet og en “lovlig” familie er. Mars 2023:
Fortsatt har den sære stiftelsen sine (små) framstøt, som går i samme spor som tidligere.

Stiftelsen MorFarBarn er en konservativ kristen stiftelse som kjemper for at ekteskap kun skal finne sted mellom mann og
kvinne, og at alle barn skal ha rett på både en far og en mor. De er videre tydelige på at de ikke vil tillate at homofile tar seg
av barn (adopsjon osv.), og de er imot donasjon (sæd og/eller egg) og surrogati. I første omgang virker dette ganske så
uskyldig før jeg får tenkt meg skikkelig om. De påstår at de er en stiftelse for dem “…som ønsker å forsvare den bibelske
forståelsen av ekteskap, familie og barn”. I senere tid opplever jeg det som om stiftelsen har blitt enda mer smalsporede enn
tidligere, gjennom å kun ha fokus på å kjempe imot Pride og homofil / likekjønnet kjærlighet.
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PRIDE, LHBTI+ og fargene fra regnbueflagget: Viktigst og størst av alt er kjærligheten uavhengig av legning, noe
MorFarBarn IKKE støtter!

 

MorFarBarn har tydeligvis en del støttespillere. På MorFarBarn.no-nettsiden ligger det et dokument som heter
“Ekteskapserklæringen”, hvor utformingen/prosjektet har blitt koordinert av MorFarBarn-stiftelsen. Bak erklæringen står det
ikke mindre enn 36 organisasjoner og kirkesamfunn. Det er da snakk om konservative lutherske bevegelser med venner,
inkludert pinsevenner og karismatikere, samt noen katolske støttespillere.

Stiftelsen vil reversere verdenen når det gjelder familieverdier og familieliv, og de vil tilbake til “gode” gamle dager.
Denne reisen vil ikke jeg være med på! Jeg verdsetter dagens frihet til selv å velge samlivsform og familiekonstellasjon
svært høyt. Alle familier trenger ikke å være A4-familier for å få ting til å fungere bra for voksne og barn!

Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ, ble avholdt 25.-31. januar 2017 i Trondheim. På dette møtet
ble vigselsliturgien som åpner for vigsel av homofile/likekjønnede par vedtatt. I denne forbindelsen var MorFarBarn igjen på
banen med sine protester i form av annonser for å vise sin motstand mot vedtaket til kirkemøtet. Jeg har sett annonsene
blinke mot meg med blant annet følgende budskap på blant annet Vårt Land sin nettside:

Ekteskapet = Kvinne + Mann
Mor + Far + Barn = En unik relasjon
Kirkemøtet har ikke autoritet til å omdefinere ekteskapet
Ekteskapet er Guds skaperordning for mann og kvinne.
Mor-far-barn-relasjonen er unik.
Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far.
JA til Guds skaperordning for mann og kvinne, bekreftet av Kristus.
JA til betydningen av mann og kvinne, mor og far.
NEI til handel med sæd og egg, donorer og surrogatmødre.
Assistert befruktning for single kvinner: Feilslått familiepolitikk fra Ap, SV og FrP.
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I en tid som denne: Mye står på spill
Sakleg PRIDE-skepsis
Og fra deres nettside pr. mars 2021:

JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.
JA til ekteskapet som en biologisk forankret samlivsinstitusjon for én kvinne og én mann.
JA til barneperspektivet i all familie- og barnelovgivning, ikke voksnes krav og ønsker.
JA til samvittighets-, tros- og ytringsfrihet i spørsmål om kjønn og seksualitet, samliv og barn.

Blir helst kvalm og dårlig av å lese slikt vas av noen opprop!

“Gjengen” er også på banen via annonse i avisen Vårt Land i slutten av desember 2017. I forbindelse med at vi står på
terskelen til et nytt år minner de om sitt ensporede budskap som denne gangen lyder:

“Et tidløst ja-budskap

JA til ekteskapet som Guds skaperordning for en kvinne og en mann, 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.
JA til barn som en gave, og ikke som en rettighet.
JA til betydningen av blodsbånd, slekt og biologisk tilhørighet.
JA til Bibelen som øverste autoritet for tro, lære og liv.
Ekstrapunkt i senere annonser: JA til biologien, barneperspektivet og Bibelen.

Sannheten går ikke ut på på dato. Sannheten er aldri en tapt sak.”

Jeg har bare en ting å si om dette budskapet:

MorFarBarn desember 2017

 

Stiftelsen MorFarBarn => Huff, huff og huff!
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Til skrekk og advarsel:

Skjermdump av MorFarBarn-nettsiden pr. mars 2021.

 

Nettsiden anbefales ikke besøkt av sarte skjeler som er opptatt av likeverd og ikke-diskriminerende hverdag!

Å drive med (nesten) mobbing, hat og hets som stiftelsen gjør mot oss som har et “avvikende syn” på likekjønnet
kjærlighet og andre “avvik” fra A4 familielivet er i mine øyne ganske så kritikkverdig. Jeg ser ikke på dette som de driver
med som særlig kristelig framferd. Kjærlighets- og nådebudskapet har neppe noen stor plass hos dem. Å være homofil har
heldigvis blitt en helt lovlig norsk verdi!

Som far til en adoptert jente som aldri vil være i stand til å kunne spore opp sine biologiske foreldre – hennes biologiske
opphav vil forbli ukjent – kan jeg selvsagt ikke stå inne for deres budskap. Blodsbånd og betydningen av å ha en biologisk
kjernefamilie bestående av mor, far og barn vektlegges alt for mye. Barn kan få en vel så bra oppvekst hos andre enn sine
biologiske foreldre, enslige forsørgere eller hos homofile. De som er frivillig eller ufrivillig barnløse er neppe mye verdt for
stiftelsen, og hele hensikten for ektefolk og ekteskap i øynene til medlemmer i slike stiftelser er vel forplantning?
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Homofile foreldre-illustrasjon.

 

Etter å ha sett litt nærmere i detalj på hva de står for blir jeg kraftig provosert. De er svært opptatte av ting som: «Biologisk
foreldreskap, blodsbånd og slektskap». De mener altså at jeg ikke burde ha vært far eller at jeg og kona ikke er egnet som
foreldre. De som kjenner oss vet at vi i mai 2013 adopterte ei jente fra Kina, noe de tydeligvis ikke aksepterer med sitt
snevre familiesyn. Vi har også et fosterbarn boende hos oss pga. vedkommende opplevde omsorgssvikt hos sine biologiske
foreldre, hvor det absolutt ikke er det beste for barnet hvis det hadde blitt boende hos sine biologiske foreldre. Pga.
adopsjonen og vårt oppdrag som fosterforeldre finner jeg stiftelsens meninger som svært støtende for meg personlig.

MorFarBarn, nei takk! Min Facebook-status januar 2017

 

I sitt propagandamateriell skriver MorFarBarn en del om adopsjon. I hovedsak ser det ut for at de er imot adopsjon når det er
snakk om homofile (LHBT / LHBTI-miljøet) og enslige, noe som da ikke rammer meg direkte. Imidlertid har de også noen
uheldige formuleringer som klarer å provosere meg som en heterofil gift adopsjonsfar. Jeg tenker da på formuleringer slik
som:

“….Blodsbånd og biologisk slektskap er av grunnleggende betydning….”
“…Biologisk foreldreskap, blodsbånd og slektskap…..”
” Biologisk far og mor”
“Gudgitt rett til sine egne foreldre” (Underforstått slik jeg leser det: Far og mor, primært sine biologiske.)
Ser ut at det for stiftelsen er sentralt for alle barn å kjenne sitt biologiske opphav.

Slik jeg leser det mellom linjene kan de bare unntaksvis godta adopsjon og fosterhjem.
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MorFarBarn-annonse i Vårt
Land

Normalt sett er jeg noe skeptisk til medierådgivere og kommunikasjonsrådgivere. Imidlertid kunne nok stiftelsen omtalt i
denne artikkelen ha trengt noen slike. Slik budskapet deres presenteres pr. dags dato er det mange som kan føle seg trødd på
og støtt av budskapet de serverer. Noe av det militante språket kunne med fordel ha vært fjernet.

Innledningsvis nevnte jeg helsides annonser i Vårt Land for MorFarBarn. Disse
annonsene har ofte provosert meg og gjort meg sint mer enn en gang. Det har hendt at jeg
i en stille protest for meg selv har revet dem ut av avisa for så å kaste dem. Noen ganger
har jeg i stedet brukt tykk sprittusj for å tusje over deres budskap. Jeg blir rett og slett
kvalm av hele stiftelsen og dens budskap.

Stiftelsen har klokketro på den biologiske standard A4 kjernefamilien. Det virker ikke
som om det er rom fra avvik fra dette mønster hos dem. De mener tydeligvis at det
viktigste er at et barn vokser opp med sin biologiske far og mor uansett. F. eks. virker det
ikke som en voldelig far, psykisk syk mor eller tilsvarende er gode nok grunner til at et
barn bare vokser opp med den ene forelderen (eventuelt med en ny stefar/stemor i tillegg).
Å la barn vokse opp i en fosterfamilie er vel heller ikke særlig ønskelig eller akseptert hos
dem.

Mantraet om familien først, familien er samfunnets viktigste grunnstein og at familien er
det mest verdifulle vi har provoserer meg innimellom. I utgangspunktet er jeg jo selvsagt
enig, men i en del tilfeller er den biologiske familien mer til skade enn til glede for et barn. De som helt blindt støtter det
biologiske prinsippet hopper bukk over deler av Bibelens budskap, hvor det nevnes at både det gode og det onde (krefter)
bor i/blant oss. Noen ganger kan man oppleve at biologiske foreldre rett og slett er onde og ondskapsfulle mot sine egne
barn, og da må storsamfunnet gripe inn.

Av og til er ikke det beste for et barn å vokse opp med begge eller noen av sine biologiske foreldre. Sett fra mitt ståsted er
det slettes ikke noen likhetstegn mellom biologiske blodsbånd og en god oppvekst. Noen ganger må adopsjon, fosterfamilier
eller oppvekst hos den ene av foreldrene finne sted for at et barn skal få en god og trygg oppvekst.

Jeg er også sikker på at barn kan få mye kjærlighet hos et homofilt / lesbisk par. Dessuten kan gjerne en stemor eller en
stefar bli gode omsorgspersoner, uten å ha blodsbånd mot barna. Skilte foreldre, homofile/likekjønnede eller enslige kan
være gode omsorgspersoner.

For ikke-kristne må MorFarBarn sin konservative tilnærming være veldig sær og fremmed. Det som presenteres er et kaldt
gufs fra en fjern fortid som de fleste nok trodd var forbi. Stiftelsen viser lite medmenneskelighet overfor ganske mange her i
landet vårt. Heldigvis er det vel lite som tyder på at stiftelsen i noen stor grad vinner gjennom med sine syn og hjertesaker.

Ifølge Google opplever mer enn 40 % av barna i vårt land en oppvekst hvor sine biologiske foreldre ikke bor i sammen i
hele eller deler av tiden. A4 kjernefamilie er ikke så normalt som enkelte vil ha det til.

I en ideell verden høres der fint ut med en lykkelig kjernefamilie bestående av mor, far og et barn eller tre. Imidlertid er det
mange gode grunner til at det ikke alltid blir slik i virkeligheten. Den ene av forelderen kan dø, alkohol eller annen rus kan
skape trøbbel eller vold i et forhold kan føre til at skilsmisse mellom mor og far er det best for barnet. I noen tilfeller kan en
skilsmisse mellom de voksne og at barnet/barna i hovedsak vokser opp hos den ene forelderen absolutt være det beste for
barnet. I andre tilfeller må barnevernet gripe inn og omplassere barna i fosterhjem eller på institusjon for å gi dem en trygg
og god oppvekst – pga. omsorgssvikt og/eller overgrep og/eller mishandling.

I forbindelse med oppdragelse og oppvekst av barn er det viktig at foreldrene eller andre omsorgspersoner er i stand til å
vise ekte empati, kjærlighet og omsorg for barna. Noen ganger er ikke de biologiske foreldrene de som er best i stand til å
gjøre dette på en tilfredsstillende måte. F. eks. kan som nevnt fosterhjem, fosterforeldre eller institusjon være bra alternativer
i enkelte tilfeller.
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MorFarBarn.no

Enkelte biologiske foreldre som har fått barn via “naturmetoden” uten
komplikasjoner tar for lett på ansvaret med å ha barn. Barna kan bli sviktet og
i for stor grad overlatt til seg selv. Igjen: Takk og pris for barnevernet. De
burde bare i enda større grad enn i dag gripe inn og la andre overta omsorgen.
Alt for mange barn vokser opp under dårlige forhold hos sine biologiske
foreldre.

MorFarBarn er enkelt og greit en hån (og dømming!) mot den jobben som barnevernet gjør, og ikke minst overfor den
massive innsatsen som adoptivforeldre og/eller fosterforeldre utøver. I enkelte tilfeller er det enkelt og greit påkrevd – og
en nødvendighet – at andre enn de biologiske foreldrene må inn i bildet for å gi barna en trygg og god oppvekst.

Både en enslig forsørger eller f. eks. et homofilt par/likekjønnet par kan ha masse kjærlighet og omsorg å gi et barn. Takk og
pris at det også er mulig for slike å bli fosterforeldre og i enkelte tilfeller også adoptere.

Noen kan ikke få barn selv og velger adopsjon eller surrogati. Noen blir gravide uten å være gift, og det er da kjempeflott
at barnet likevel bæres fram og blir tatt vare på av eneforsørgeren. Det er heller ikke vanskelig å forstå at homofile / lesbiske
ønsker seg barn som de kan vise sin nestekjærlighet mot.

Det er typisk å høre biologiske foreldre si at det ikke er en menneskerett å få barn. Det er så lett å slenge ut disse sårende
ordene for dem som lett har fått barn via naturmetoden. Hva med alle dem som ikke kan få barn på naturlig vis, men som
likevel ønsker seg et barn eller to-tre? Skal slike bli straffet og bli fratatt muligheten for å bli far og/eller mor? Mange ganger
kan slike personer både ha mye kjærlighet og omsorg å gi til et eventuelt barn. At enkelte benytter Bibelen og Bibeltroskap
som begrunnelse for å nekte enkelte å bli foreldre klarer jeg ikke å godta enkelt og greit.

Enkelte sier som sagt at det er ingen menneskerett å få og å ha et barn, men at det er en menneskerett å ha en biologisk far
og mor. Dette er bare tullball sett i mine øyne. Det som bør være en menneskerett er å få en god og trygg oppvekst,
uavhengig av om det blir hos biologiske foreldre eller hos andre voksne (single, likekjønnede eller heterofile par).

Enkelte har en klokketro på at oppvekst sammen med biologisk far og mor gir en lykkelig og god oppvekst uten problemer.
Det viktigste for slike blir de ytre rammene og konformiteten omkring en “lykkelig tradisjonell kjernefamilie”. Kvaliteten på
foreldreskapet vektlegges ikke. Til syvende og sist er det ikke alltid barns beste og barns rettigheter som beskyttes av det
store biologiske fokuset.

Når MorFarBarn-aktivister går tom for gode argumenter passer det seg bra å kunne slå i bordet med Bibelen og utvalgte
(feil)tolkede vers (Bibeltro fortolkning) fra denne. Kirkelig/kristen tradisjon er også et bra halmstrå å holde i for å kunne
forsvare det tradisjonelle synet. Selv synes jeg at enkelte tradisjoner er til for å brytes.

Det finnes også andre enn meg som er kritiske til MorFraBarn. Jeg fant et “eldre” innlegg på nettet fra 2009 på VG
Debatt som jeg velger å gjengi:

“MorFarBarn er en kriminell organisasjon

MorFarBarn har nettopp gjort seg skyldig i kriminelle handlinger. Jeg mottok for kort tid siden en masseutsendt spam-
mail fra denne såkalte politiske organisasjonen. Jeg har aldri satt meg på noen mailing-liste eller på noe annet vis,
direkte eller indirekte, sagt ja til å motta e-post fra denne forstokkede forsamlingen av kristenkonservative tullinger, og
jeg blir regelrett forbannet når de tydeligvis har fisket min e-postadresse annetstedsfra og benytter dette til utsending av
politisk reklame. Anmeldelse leveres så snart politikammeret åpner i morgen. Måtte de råtne bak murene der de hører
hjemme.”

Jeg går ikke god for alle formuleringer gjengitt ovenfor. Imidlertid “beviser” det gjengitte innlegget at stiftelsen klarer å
irritere andre enn kun meg.
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“Tagget” MorFarBarn-
annonse november 2017.

Jeg forstår svært godt at enkelte velger å satse på surrogati eller donasjon (sæd og/eller egg). Etter selv å ha adoptert unner
jeg andre lykken med et barn i hus om det skjer via den ene eller den andre metoden. Det viktigste er at barnet får en god
oppvekst preget av trygghet og ellers god omsorg.

Innenfor både surrogati, donasjon (sæd og/eller egg) og til dels adopsjon er det selvsagt muligheter for uønskede aktiviteter.
Det kan oppstå svært så kommersiell omsetning (business/butikk) av barn. Internasjonal handel med barn/mennesker og
muligheter for grov utnyttelse av fattige (hallikliknende virksomhet) har sine utfordringer og negative sider. Muligheten for
spesialbestilte designbarn og sorteringssamfunnet er noen etisk og moralsk utfordrende rundt surrogati og gen-/bioteknologi.
Selvsagt støtter jeg ikke opp om disse skyggesidene av medaljen. Reguleringer og kjøreregler må til. Imidlertid kan det skje
svært så uheldige ting også innenfor biologien (barn for å redde ekteskapet, overgrep, voldtekt osv.).

November 2017 kjører de på med annonse i avisen Vårt Land med en tabloid overskrift
som lyder: “Finn fram kredittkortet og bestill drømmebabyen.”

Det blir diskriminerende, ekskluderende og nedlatende å la en sær organisasjon eller
stiftelse som MorFarBarn bestemme hva som er rett og galt. Deres selektive fortolkning
av Bibelen og dømmende holdning overfor andre som ikke deler deres syn har jeg ingen
sans for. Alt i alt blir budskapet de presenterer et sammensurium av en sammenblanding av
menneskerettigheter (slik de tolker dem) og en snever religionsforståelse. En konservativ
dømmende kristendom med alt for enkle og entydig rette svar på kompliserte spørsmål
presenteres, og når kristendommen ikke kan hjelpe dras menneskerettighetene inn. De bryr
seg lite og ingenting om alle de menneskegrupper de tråkker på underveis.

Stiftelsen tar alle som ikke deler deres syn under en kam. Det finnes sikkert dårlige
homofile foreldre, fosterforeldre eller adoptivforeldre hvor motivene for å ta til seg et barn
kan diskuteres. Imidlertid er det neppe særlig bedre blant dem som får barn på biologisk
måte. Det blir diskriminerende å dømme hele grupper fra å være skikkede
omsorgspersoner / foreldre.

Mai 2018 er MorFarBarn v/ Øivind Benestad på farten med blant annet et innlegg på Verdidebatt.no med tittelen
“Familiepolitikk på ville veier”. Det blir Stortingsflertall for endringer i bioteknologiloven som medfører at det blir tillatt
med eggdonasjon og rett til assistert befruktning for enslige kvinner. Dette liker stiftelsen tydeligvis ikke, og det påstås at
den norske familiepolitikken er på ville veier.

Ja, jeg er enig i at familiepolitikken er på ville veier. Imidlertid mener jeg ærlig og oppriktig at det er MorFarBarn, Partiet
De Kristne (PDK) og KrF sitt syn på familiepolitikk som er helt på ville veier og totalt galt spor. Deres virkelighetssyn
begynner å bli helt avleggs, og preget av hull i hodet-politikk med redsel for det nye som vitenskapen/bioteknologien
muliggjør.

Jeg er møkka lei av gnålet rundt at voksnes rettigheter til å få barn settes høyere enn barns rettigheter til å kjenne sitt
opphav. Nei, nå er det på tide å ta vitenskapen i bruk der den kan benyttes. Jeg unner virkelig barneløse og/eller enslige
muligheten til å få et barn eller to, selv om vitenskapen må brukes for å hjelpe til.

Selv har jeg ikke vært personlig i kontakt med stiftelsen MorFarBarn. Jeg fikk som tips fra en person at jeg burde henvende
meg til dem og fortelle hvordan jeg som adoptivfar opplever deres retorikk. Der må jeg nok innrømme at jeg er feig og
trekker meg unna. Jeg har dårlige erfaringer fra tidligere rundt dette å gå til konfrontasjon mot konservative kristne. Selv er
jeg vel fornøyd med å ha fått ventilert ut min frustrasjon her i min egen blogg.

Stiftelsen MorFarBarn har Øivind Benestad som daglig leder. Han er presteutdannet, og har jobbet for både Norges
Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS, “laget”) og Åpne Dører. Han ser ut til å fronte et svært konservativt Bibel-
syn.

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2017/11/Morfarbarn_annonse_nov2017.png
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11726128-familiepolitikk-pa-ville-veier
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Desember 2019 ruster de seg til kamp i forbindelse med diverse forslag som skal bli presentert for Stortinget, primært
fremmet av Arbeiderpartiet og MDG. Jeg er ikke mer enig med dem denne gangen i deres kamp mot “LHBT-politikken og
radikal kjønnsideologi” – inkludert deres forsvar av homoterapi / konverteringsterapi:

MorFarBarn: Homoterapi og “radikal kjønnsideologi” i Stortinget (desember 2019).

 

Legger også inn en lenke til dette innlegget som jeg er 100 % UENIGE i:

Norge IDAG debattinnlegg (Geir Martin Økland og Steinar Simonsen): “Ja til å beholde bibelens norm for samliv i
Norge”

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2019/12/MorFarBarn_desember2019.jpg
https://idag.no/debattinnlegg/ja-til-a-beholde-bibelens-norm-for-samliv-i-norge/19.32040
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Å, nei. Er det mulig? Stiftelsen MorFarBarn “utvider” med fokus på samlivsetikk i form av ressursbanken med navnet
Samlivsbanken, hvor det blant annet presenteres kursopplegg, diskusjonsopplegg og informasjon til foreldre med tenåringer
i hus. Nok en gang er det et trangsynt og gammeldags syn på samliv og ekteskap som presenteres, hvor kun heterofile
forhold godkjennes.

Samlivsbanken :-(

 

Jeg er abonnent på den kristne avisen Vårt Land, hvor MorFarBarn og ikke minst det nye tilbudet Samlivsbanken.no har
annonser. Disse annonsene får meg til å se ganske så rødt.

Samlivsbanken.no fra MorFarBarn, huff og huff!

https://samlivsbanken.no/
https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2019/06/Samlivsbanken.jpg
https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2019/11/Samlivsbanken.png
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Det de står for får meg nesten til å “klikke i vinkel”. Deres verdier, verdisyn og definisjonen av det normale provoserer meg
personlig noe veldig. Selv lever jeg i hovedsak et liv i samsvar med det de står for, men jeg unner også andre som lever sine
liv på en annen måte til å finne gleden og kjærligheten uten at stiftelsen skal moralisere over dette.

De gir ikke opp, nei. Ny annonse i avisen Vårt Land juni 2020, i regi av Samlivsbanken.no og MorFarBarn. De påstår
angivelig at kristen samlivsteologi ikke kan være kjønnsnøytral, og gjengir fem “gode grunner” for dette synet. Nok en gang
lar jeg meg ikke overbevise! Å ha en slik annonse på trykk koster helt sikkert en del tusenlapper. Det må da være mer
fornuftige formål og ting å bruke pengene på. Annonsen med et såpass provoserende og feilaktig innhold at jeg bare måtte
sette et rødt kryss over den for å få roet meg ned:

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2020/06/MorFarBarn_Samlivsbanken_juni2020.jpg


19.05.2023, 17:00 Tar sterkt avstand fra MorFarBarn! - Blogg.brr.no

https://www.brr.no/wordpressbrr/jeg-tar-sterkt-avstand-fra-morfarbarn-no/?print=print 12/30

MorFarBarn / Samlivsbanken.no juni 2020, kristen samlivsteologi kan angivelig ikke være
kjønnsnøytrale ifølge dem.

 

Noe av det samme, men denne gangen en annonse fra juli 2021:

Kvalmende MorFarBarn-annonse juli 2021, lettere manipulert av meg.

 

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2021/07/MorFarBarn_juli2021.png
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Beklager at jeg var i et noe barnslig modus, hvor jeg føyde til spy-emojier i annonsen. Blir bare så fortvilet over at stiftelsen
fortsetter med sin useriøse tilnærming til tematikken med mye synsing og subjektive meninger, inkludert tvilsomme
fortolkninger av Bibelen. De virker til å være helt ute av stand til å presentere holdbare objektive argumentasjonsrekker.

Muligens kan det oppfattes som noe barnslig, men slik gikk det med annonsen for MorFarBarn i avisen Vårt Land august
2020:

Sammenkrøllet og utrevet MorFarBarn-annonse fra avisen Vårt Land, august 2020.

 

Annonsen ble revet eller flekket ut av avisen, for så å bli sammenkrøllet og kastet fortest mulig. Bak annonsen stod
altså stiftelsen MorFarBarn sammen med Samlivsbanken.no (to sider av samme sak!), og denne gangen var budskapet
motstand mot PRIDE-ideologien som ifølge dem krasjer (frontkolliderer) med kristen samlivsteologi. Nok en gang et
umenneskelig, dømmende og trangsynt familiesyn fra den kanten, som jeg ikke kan se har tilstrekkelig Bibelsk dekning.
Slettes ikke alle troende kristne deler stiftelsens syn, eller deres trangsynte “Gud” og “Gudstro”. Muligens burde jeg ha fått
meg en voodoo-dukke som kunne representere MorFarBarn-stiftelsen. Også en tanke “sært” og spesielt i det hele tatt å
bruke begrepet PRIDE-ideologien. PRIDE kan vel oversettes med f. eks. stolthet, og (guy) PRIDE er en feiring eller
markering av homofil stolthet. Det er vel i seg selv ikke en egen og fullverdige ideologi.

Organisasjonen Menneskeverd kan også kritiseres for sin korttenkte strategi. Det er vel og bra at noen kjemper for det
ufødte liv, for en streng bioteknologilov og mot sorteringssamfunnet, men hva med engasjementet for barn som allerede har
blitt født og som allerede finnes? Hva med å heller kjempe for tilrettelegging og hjelp for dem som allerede har et barn med
f. eks. Downs syndrom? Hva med å gjøre det litt mer levelig og overkommelig for dem som allerede har barn med spesielle
behov?

På slutten av år 2020 stod denne annonsen på trykk i avisen Vårt Land:

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2020/08/MorFarBarn_annonse.jpg
https://www.brr.no/wordpressbrr/min-tro/
https://www.brr.no/wordpressbrr/tror-ikke-pa-samme-gud-som-de-konservative-kristne/
https://www.menneskeverd.no/
https://www.vl.no/kultur/de-trakker-pa-ungen-min-1.1718893
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Stiftelsen MorFarBarn og Samlivsbanken takker for støtten i 2020. Emojiene (smilefjesene) med surt fjes har jeg lagt
inn.

 

Og på slutten av år 2021 denne her annonsen, der barnsligheten slo til i meg gjennom min “dekorering” av annonsen med
små-djevler og bomber:

Godt nytt år fra MorFraBarn (takk for støtten i 2021).

 

En ting er 100 % sikkert: Verken Samlivsbanken eller MorFarBarn har fått eller vil i framtiden få min
støtte! Tydeligvis er det andre som støtter dem, både i og med at de har annonsen på trykk og ikke minst at de tar seg råd til
å rykke den inn i avisa. Liker det ikke.

I tillegg til å være skeptisk mot MorFarBarn-stiftelsen er jeg også skeptisk til KrF + Partiet De Kristne (PDK) sin
foreldede familiepolitikk. En del av disse problemstillingene drøfter jeg i artikkelen “Fortsatt skeptisk til KrF”.

Noe av det samme tankegodset som MorFarBarn sysler med finnes også hos Kristen Koalisjon Norge (KKN). Med Jan-
Aage Torp i spissen har de blant annet gått til “kamp” mot barnevernet gjennom sine mange konspirasjonsteorier. Ellers er
de opptatt av abortsaken (kjempe mot abort) og motarbeide familieoppløsning (motstand mot homofile). Har også sett at de
har slått et slag for at familien er samfunnets grunncelle, noe som er en fin teori som ikke alltid fungerer så bra i praksis.

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2021/01/Samlivsbanken2020_stotte.jpg
https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2021/12/MorFarBarn_2021.png
https://www.brr.no/wordpressbrr/fortsatt-skeptisk-til-krf/
https://www.brr.no/wordpressbrr/protestside-mot-enkelte-former-for-kristendom/#kristenkoalisjon
https://www.brr.no/wordpressbrr/forsvarstale-for-barnevernet/
https://www.brr.no/wordpressbrr/konspirasjonsteorier-i-kristen-regi/
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“Til Helhet”

En liten avsporing fra hovedtemaet i denne artikkelen: Beklager stygt og sterkt språk: En grusomme styggedom og forj
😡💥⚡🔇 organisasjon, nettverk eller forum er “Til Helhet”. De representerer et uønsket gufs fra fortiden, gjennom
at de driver med sykeliggjøring av homofili og homofile. De mener å ha fasitsvaret på hva som er korrekt samlivsform
(kun ekteskap mellom mann og kvinne) ifølge Bibelen.

Organisasjonen mener at det er mulig med helbredelse eller omvending av homofile. De vil “hjelpe mennesker med
uønsket seksuell orientering” til å endre seg, dvs. seksuell reorientering. Et slikt “homoterapeutisk” fellesskap i kristen
regi er uønsket i mine øyne. Organisasjoner og menigheter som støtter “Til Helhet” har jeg berøringsangst for.

http://tilhelhet.no/
https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2022/03/TilHelhet.png
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Til Helhet, og deres annonse: “Forbud mot ‘konverteringsterapi’ | Et skadelig lovforslag”. Min
pynting med spytryner forteller vel i ganske så klartekst hva jeg mener om deres kampanje.

 

Homofili er medfødt. Undertrykking av eller forsøk på å kurere driftene / “trangen” til homofili kan medføre personlige
og psykiske problemer. Stemplingen og dømmingen av “skeive” personer som Til Helhet legger opp til er helt forkastelig.

Jeg har ingen sans for dem som ser på homofili som en synd eller sykdom, og det er slettes ikke greit med diskriminering
eller dem som på andre måter ser ned på de homofile. Å bli stemplet og dømt slik kan virke svært ødeleggende for et
menneske, med potensielt store og farlige konsekvenser. Homofile er like mye verdt og ønsket i samfunnet som heterofile,
og jeg anser det ikke som noe unaturlig. (Men selv er jeg heterofil bare så det er sagt.)

Siste ord var ikke sagt om “det kristne” nettverket “Til Helhet”, i og med at de sommeren 2022 går til frontalangrep mot
regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi:

Vårt Land: Reagerer på lovforslag mot konverteringsterapi: – Totalitære trekk (ifølge styreleder i “Til Helhet”,
Ole Gramstad Jensen)
TV 2 Nyheter: Reagerer på lovforslag: – Går i en totalitær retning (går langt inn i den private sfæren)

“Til Helhet” mener at regjeringens lovforslag til konverteringsterapi bør skrotes, da det går i en totalitær retning langt
inn i den private sfæren. Satser på at regjeringen ikke hører på dem, og at lovforslaget virkelig blir innført!
Konverteringsterapi er ikke noe et opplyst samfunn som Norge bør drive med eller anerkjenne / godkjenne, da dette å
være “skeiv” slettes ikke er en sykdom.

Frimodig kirke kan også nevnes. Fornyelse står de i hvert fall ikke for – tvert imot – gjennom sitt gammeldagse og
sneversynte familiesyn. Blant annet går de til “kamp” mot FRI (Foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold) og Pride-festivalene pga. “radikal kjønnsideologi”.

 

Heterofile eller homofile samlivsformer, kjernefamilie eller ei, barn på naturlig eller “unaturlig” måte, er slik jeg ser det ikke
bekjennelsesspørsmål innenfor kristendommen. Slike ting har lite med selve kristentroen å gjøre, og det bør ikke være
trossplittende.

Min mening: Nei, jeg tror ikke på at Gud hater de homofile, eller at likekjønnede forhold er imot Guds vilje. Jeg klarer
ikke å se at homofili er synden over alle synder. La kjærligheten få blomstre innenfor trygge og relativt faste rammer,
uavhengig av legning! Det er ingen grunn til å tro at homofili er smittsomt eller noe tillært, og det skal mye til at de
homofiles andel i samfunnet blir veldig stor. Det er ganske så utrolig at den ekte kjærligheten mellom likekjønnede
partnere kan være så provoserende og kontroversielt. Noen klarer å hevde at “radikal kjønnsteori” er i ferd med å
ødelegge vårt samfunn. Det menes at de homofile og deres organisasjoner har fått alt for stor makt og frihet, og noen trekker
også noen tvilsomme paralleller til kommunismens “forbannelse”. Feminismen er også en styggedom i enkeltes øyne, da
mannen visstnok er hevet over kvinnen ifølge deres vranglesning av Bibelen. Nei, slikt tankesett forstår jeg meg ikke på!

 

https://www.vl.no/religion/2022/06/23/reagerer-pa-lovforslag-mot-konverteringsterapi-totalitaere-trekk/
https://www.tv2.no/a/14890917
http://frimodigkirke.no/
https://www.foreningenfri.no/
https://www.brr.no/wordpressbrr/bibeltro/
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Se dette innlegget på Instagram

 

Et innlegg delt av frida.tegner (@frida.tegner)

 

Under forrige kirkevalg (2019) kom den såkalte “Bønnelista“ på banen. Det er snakk om en konservativ liste som ønsket /
ønsker å “kuppe” menighetsrådene / bispedømmerådene rundt forbi i vårt land. Det er snakk om en meget konservativ liste,
hvor Bibelen angivelig skal være deres rettesnor for “politikken”. Lista ønsker og ønsket omkamp på at kirken gir
likekjønnede vigsel i kirken. Forskrudd Bibeltroskap og fortolkning av Bibelen nok en gang.

Tilbake til utgangstemaet – MorFarBarn-stiftelsen:

Selvsagt mener stiftelsen noe om Pride og deltakelse i Pride-parader. De er mot slike ting, selv om de påstår å være opptatt
av “toleranse” og har et skille mellom personer og ideologier. De har laget en plakat eller annonse med ti grunner for ikke å
delta i Pride-parader (lenke til PDF-fil):

https://www.instagram.com/p/CegI-BTqIdY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.bonnelista.no/
https://www.brr.no/wordpressbrr/bibeltro/
http://www.morfarbarn.no/site/morfarbarn.no/files/10-grunner-for-ikke-a-delta-i-pride-parader.pdf
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MorFarBarn: 10 grunner for ikke å delta i Pride-parader. Nei takk til den dårlige
argumentasjonen mot Pride.

 

Etter at en på Facebook delte linken til 10-punktslista klarte jeg ikke annet enn å komme med et motsvar:

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2019/06/MorFarBarn_Pride.png
https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2019/06/MorFarBarn_hat.png
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MorFarBarn og mitt syn på det de presenterer.

 

Ja til kjærligheten uavhengig av “form og farge” og ja til Pride:

Juni er Pride-måned, noe som er spesielt viktig for LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).
Kjærligheten mellom likekjønnede er verdt en markering.

 

Også juni 2021 fortsetter de sitt “korstog” mot PRIDE:

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2019/06/MorFarBarn_hat.png
https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2020/06/PRIDE.png
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MorFarBarn med “velbegrunnet” PRIDE-skepsis juni 2021.

 

Hat er muligens et noe sterkt ord, men jeg liker absolutt ikke det MorFarBarn står for med sitt vas og vås. Deres
trangsynthet, mangel på toleranse og diskriminerende syn provoserer meg virkelig.

Mitt motsvar blir ei liste med 10 punkter for hvorfor MorFarBarn ikke bør støttes:

1. Et svært diskriminerende syn presenteres.
2. Dømmende mørkemannsforkynnelse.
3. Nedlatende menneskesyn mot enkelte grupper, og lite utvising av toleranse.

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2021/06/MFB_PRIDE_juni2021.png
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4. Motarbeider kjærligheten.
5. Ekskluderende.
6. Ikke rom for enkelte til å være seg selv.
7. Dømmende (synd og dom) og unødvendig moraliserende.
8. Til dels misbruk (maktmisbruk, hersketeknikk) av religion og tro, inkludert Bibelen.
9. Et ekkelt gufs fra fortiden – inkludert masse fordommer – mye av det MorFarBarn står for.

10. Slettes ikke representativt for alle kristne det de presenterer.

Juni er Pride-måneden � her i Norge 🌈, og da våkner stiftelsen (hvert år!) virkelig opp! Utdrag av annonse juni 2022:

Stiftelsen MorFarBarn er ute igjen med sin usaklige PRIDE-skepsis / Foreningen FRI-kritikk, i og med at kalenderen
viser at vi igjen har kommet til Pride-måneden (juni 2022).

 

Jeg klarer ikke å forstå meg på stiftelsens store hatforhold overfor homofil / likekjønnet kjærlighet (LHBT+) og
levemåte. De burde unne alle verdier slik som kjærlighet, likeverd, mangfold og fellesskap. Argumentasjon om heterofile
forhold for forplantningens skyld biter ikke på meg, i og med at jeg selv er gift i et heterofilt forhold UTEN biologiske
barn (ufrivillig barnløs). Hvis det var så viktig med den forplantningen måtte da Gud klart å gjøre oss alle i stand til å
forplante oss. Også generelt sett syltynn Bibelsk begrunnelse og argumentasjon de presenterer.

Pride-miljøet: Gratulerer! I år – år 2022 – er det 50 år siden §213 i den norske straffeloven ble avskaffet – en paragraf
som kriminaliserte sex mellom menn i Norge.

Som jeg har skrevet i artikkelen “Kristne verdier – et ullent og tvetydig begrep”:

“Hva er det enkelte “super-kristne” innbiller seg? Tror de virkelig at de kan diktere vårt pluralistiske
samfunn til å etterleve og å følge deres snevre kristne verdier, moral og etikk? Dette vil (heldigvis) feile og
falle på sin egen urimelighet.”

Nei – ikke barne- og mannsfiendtlig familiepolitikk
Mars 2020 er Øivind Benestad i regi som daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn igjen i farta. Han rir videre på sin høye
hest (sitter på sin høye hest) og driver på med sin moralisering.

Hos Vårt Land (Verdidebatt) har han skrevet innlegget på vegne av stiftelsen:

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2022/06/MorFarBarn_usaklig.png
https://www.brr.no/wordpressbrr/bibeltro/
https://www.brr.no/wordpressbrr/kristne-verdier-et-ullent-begrep/
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Vårt Land: Barne- og mannsfiendtlig familiepolitikk?

Denne gangen er det “full mobilisering” i stiftelsen i forbindelse med at Stortinget torsdag 23. april 2020 (UTSATT pga.
korona-situasjonen!) skal debattere og stemme over diverse endringer i bioteknologiloven. Ett av forslagene at enslige
kvinner skal få rett til assistert befruktning, noe som jeg anser som en fin ting.

Dette er visstnok ikke bra ifølge stiftelsen. Ifølge dem har biologisk far kjempestor betydning, og farløse barn og far som
overflødig er visstnok et stort problem i deres sære univers eller “trange” verden.

Nei, jeg blir rett og slett kvalm av og møkka lei av deres barne- og familiepolitikk som for lengst har gått ut på dato!
Håper virkelig at det blir flertall for endringene og oppmykningene av bioteknologiloven.

Mulige positive endringer i bioteknologiloven mai 2020:

Flertall for stor liberalisering av norsk bioteknologilov!
Oppdatering pr. 26.05.2020: Jo-ho! Det ble full seier for mitt syn! Oppmykning og liberalisering av bioteknologiloven vil
bli foretatt, etter at KrF gikk på et smertelig – og velfortjent – nederlag i Stortinget. Historisk situasjon og historisk
nederlag, hvor KrF går på en kjempesmell med en av sine store hjertesaker. Nå vil følgende bli lovlig: Enslige kvinner
kan få assistert befruktning, eggdonasjon blir lovlig, gravide kvinner får tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-testen blir
lovlige!

Hva skal man si om Ropstad & Co. sin strategi og bruk av virkemidler underveis i saken? Jeg liker slettes ikke deres
forsøk på lobbyvirksomhet, overtalelser og påvirkning av enkeltrepresentanter. Det de har framsatt er nesten-trusler om
samfunnets og regjeringens “undergang”, og det høres ut for at det kun er partiet KrF som har det moralske kompasset i
orden. Saken har blitt framstilte som et samvittighetsspørsmål, og de har prøvd å få det til høres ut som om tilhengere av
bioteknologiliberaliseringen ikke har noen samvittighet. Å kjøre på med kraftige konfrontasjoner, bøllete oppførsel, forsøk
på tvang og polariserende utestemme fungerte HELDIGVIS heller dårlig.

Ropstad er nok klart svekket som KrF-leder etter tapet av bioteknologisaken. Han har oppnådd svært lite og det meste har
falt i grus, nå når han har tapt hovedsaken som fikk ham valgt til partileder. KrFs seier eller gevinst gjennom deltakelse i
regjeringen er visket ut i manges øyne etter nederlaget.

Biologi, biologi og biologi – biologiske foreldre, kjenne sitt biologisk opphav, blodsbånd og slektslinjer – hele denne
argumentasjonen gjør meg strengt tatt forbannet (beklager uttrykket). Og i tillegg klarte en KrF-representant å lire av seg
at kun biologiske foreldre er «egentlige foreldre». Nei, nå er begeret for lengst fullt og har begynt å renne godt over for
min del når det gjelder KrF og deres argumentasjon.

Tidligere i saken:

Det kan se ut til at den politiske opposisjonen bestående av AP, FrP og SV klarer å få flertall for relativt store endringer i
bioteknologiloven. Endelig svar på om endringene går igjennom får vi sannsynligvis 26. mai 2020 når saken skal
behandles (endelig) av Stortinget.

Hvis lovendringen vinner gjennom vil det blant annet åpne opp for: Eggdonasjon, tidlig ultralyd, blodprøven NIPT
(fosterdiagnostikk) og assistert befruktning til enslige kvinner. Sæddonasjon har vært lov i mangfoldige år, mens først nå
kan det bli litt mer likestilling med å også tilby eggdonasjon.

Mantraet som ofte framsettes er at det er så viktig å kjenne sitt opphav, og at denne retten angivelig er nedfelt i FNs
barnekonvensjon. Assistert befruktning kompliserer selvsagt dette med å kjenne sitt opphav (selv om anonyme donorer
ikke tillates). I samme slengen trekkes det gjerne fram at barnas behov og rettigheter skal veie tyngre enn de voksnes
behov.

https://www.vl.no/verdidebatt/barne-og-mannsfiendtlig-familiepolitikk-1.1685264
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Vi trenger høyere barnetall i Norge, og samtidig er det en del som er ufrivillig barnløse eller som ikke har en partner. Ser
absolutt ingen store problemer med donasjon av egg (eller sæd), eller at enslige får litt hjelp med å få et kjærlighetsbarn.
Dette med at man på død og liv må kjenne sitt opphav ser jeg mindre poeng med.

Tidlig fosterdiagnostikk og redselen for sorteringssamfunnet har jeg mindre meninger om, utenom at jeg vil la dette være
opp til den enkelte kvinne og/eller par å bestemme i stedet for at det skal legges opp til statlig overformynderi. Kvinner
(og menn) må kunne få bestemme over sin egen kropp. Selv kan jeg ikke se at likeverdet eller menneskeverdet er truet av
en eventuell oppmykning her.

Partiet KrF har på mange måter med sin argumentasjon bidratt til å stigmatisere og å bygge opp under
sorteringssamfunnet selv. F. eks. har det vært svært viktig for dem gang på gang å fortelle at “folk flest” ikke liker eller vil
ha personer i storsamfunnet som har Downs syndrom. Det overdrives sterkt om hvor mange som er “imot” slike personer.
Dessuten er det overdrevne fokuset på Downs syndrom en aldri så liten avsporing, da dette handikappet bare er en
mikroskopisk del av helhetsbildet.

KrF furter over forslagene og prøver til siste slutt å snu situasjonen slik at dagens strenge lovtekst beholdes. Selv håper
jeg på tap for KrF, og at liberaliseringen av bioteknologiloven får gjennomslag. Ja takk til endringene og oppmykningen
av loven, og nei takk til KrF & venners moraliserende syn på verden! Argumentasjon om at oppmykning av loven er imot
kristne verdier kjøper jeg ikke for min del.

Jeg / vi har selv fått kjenne på hvordan det er å ikke kunne få egne biologiske barn. Klart dette har påvirket og åpnet opp
øynene for alternativer. Det er så lett for dem som ikke har kjent på kroppen hvordan ting er å si nei til bioteknologiens
muligheter. Det blir en så teoretisert og ikke-levd tilnærming til problematikken. De har rett og slett ikke peiling på hva de
snakker om!

Egen familiesituasjon er ikke helt A4. Som tidligere nevnt har vi ei jente som er adoptert fra Kina, hvor hun aldri vil
kunne klare å finne tilbake til sitt biologiske opphav (biologiske foreldre). Vi har også et fosterbarn hvor det har blitt
vurdert som mest hensiktsmessig (best) å la ham vokse opp annet sted enn hos sine biologiske foreldre. Så jeg vet litt om
hva jeg snakker om når jeg mener at de biologiske båndene ikke er helt alfa og omega i en del settinger.

For å gjenta noe jeg har skrevet tidligere her i artikkelen:

Det er typisk å høre biologiske foreldre si at det ikke er en menneskerett å få barn. Det er så lett å slenge ut
disse sårende ordene for dem som lett har fått barn via naturmetoden. Hva med alle dem som ikke kan få barn på
naturlig vis, men som likevel ønsker seg et barn eller to-tre? Skal slike bli straffet og bli fratatt muligheten for å
bli far og/eller mor? Mange ganger kan slike personer både ha mye kjærlighet og omsorg å gi til et eventuelt
barn. At enkelte benytter Bibelen og Bibeltroskap som begrunnelse for å nekte enkelte å bli foreldre klarer jeg
ikke å godta enkelt og greit.

Ja til liberalisering av bioteknologiloven, og nei takk til KrF sitt forsøk på å torpedere endringene i loven:

https://www.brr.no/wordpressbrr/kristne-verdier-et-ullent-begrep/
https://www.brr.no/wordpressbrr/bibeltro/
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Ja takk til liberalisering av bioteknologiloven! Nei takk til KrF m/venner
sitt “mørkemannssyn”.

 

Lenker om saken:

TV 2: Endringer i bioteknologiloven | Tidlig ultralyd til alle gravide og blodprøvetest foreslås tillatt
Vårt Land: Stortingets bioteknologi-dom er klar. Nå tar Ap oppgjør med KrFs thriller-forsøk
NRK: Eggdonasjon blir tillatt i Norge
NRK: Støre går til bio-angrep på Ropstad: – Reagerer veldig på at en statsråd driver med skremsler (uverdig
politisk spill)
NRK: KrF fikk gjennomslag for full sal i Stortinget (oppsetting av pleksiglass pga. Korona koster!)
NRK analyse (Magnus Takvam): KrF har ikke monopol på samvittighet
NRK Vestland: Reagerer på KrF-utsegn om “eigentlege foreldre”: – Eg blei provosert
Vårt Land: Historisk liberalisering av bioteknologiloven vedtatt – KrF led nederlag
NRK: Historisk endring: Eggdonasjon og assistert befruktning for einslege blir lov
Lilletinget på Facebook: Sånn stemte de ulike partiene i sakene om bioteknologiloven

 

 

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2020/05/Bioteknologi.png
https://www.tv2.no/nyheter/11457209/
https://www.vl.no/nyhet/stortingets-bioteknologi-dom-er-klar-na-tar-ap-oppgjor-med-krfs-thriller-forsok-1.1717461
https://www.nrk.no/norge/eggdonasjon-blir-tillatt-i-norge-1.15008310
https://www.nrk.no/norge/store-gar-til-bio-angrep-pa-ropstad_-_-reagerer-veldig-pa-at-en-statsrad-driver-med-skremsler-1.15024384
https://www.nrk.no/norge/krf-fikk-gjennomslag-for-full-sal-i-stortinget-1.15026321
https://www.nrk.no/ytring/krf-har-ikke-monopol-pa-samvittighet-1.15028542
https://www.nrk.no/vestland/reagerer-pa-utsegn-fra-krf_-_-eg-blei-rett-og-slett-provosert-1.15031500
https://www.vl.no/nyhet/historisk-liberalisering-av-bioteknologiloven-vedtatt-krf-led-nederlag-1.1720478
https://www.nrk.no/norge/historisk-endring_-tillet-assistert-befruktning-for-einslege-kvinner-og-eggdonasjon-1.15029619
https://www.facebook.com/1653825721584700/posts/2405306566436608/
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Barn og bioteknologi.

 

Jeg var visstnok ikke ferdig med denne saken – dvs. mine sterke ønsker om en stor oppmykning av dagens
bioteknologilov:

Det er masse verdier og verdikamp “ute og går” når saken diskuteres. Det kan bli en diskusjon for eller imot likestilling,
likeverd, moral kan blandes inn og saken representerer enkelte etiske dilemmaer. Likevel sliter jeg med å forstå meg på
KrF og deres politikk i saken, da jeg opplever at deres syn mangler logikk og ikke helt henger sammen. Argumentasjon
om at endringer i lovverket gir fullstendig nederlag for menneskeverdet er også ganske så søkt å hevde.

Noen argumenterer med at de foreslåtte endringene kun er for å dekke egoistiske voksnes ønsker og behov, og at barns
rettigheter og oppvekstvilkår – barns beste – ikke i nevneverdig grad tas hensyn til. I mine øyne er slik argumentasjon
bare tull og vas, og jeg klarer ikke å se at barna er taperne i et slikt regnestykke. Barn som blir til via slike “tungvinte og
gjennomtenkte omveier” vil ganske så sikkert bli elsket, oppleve å bli verdsatt og kan føle seg sterkt ønsket.

Toppen på kaka er dem som argumenterer med at man “mister” det naturlige slektstreet. For et elendig og ubrukelig
argument. Slektslinjer i seg selv har tilnærmet null betydning, da det aller viktigste er at barnet får nødvendig kjærlighet
og gode oppvekstvilkår. Om de må forholde seg til snille personer i et familienettverk som strengt tatt ikke er biologisk
familie er vel et totalt uvesentlig problem og ikke-eksisterende problematikk som framsettes.

Noen er livredd for sorteringssamfunnet, i og med det kan bli åpnet opp for tidligere ultralyd / diagnostisering
(blodprøvetesten NIPT) og etterfølgende muligheter for abort. Dette såkalte sorteringssamfunnet finnes allerede og har
vært her lenge (risikogrupper får tilbud, og andre reiser utenlands). F. eks. er det mange foster med Downs syndrom som
aldri ser dagens lys allerede i dagens Norge. Tviler på at forslåtte endringer betyr så mye fra eller til, da foster stort sett
er noenlunde friske. Det snakkes fint om viktigheten av mangfold, men jeg tror ikke KrF sin moraliserende framgangsmåte
for å sikre dette er veien å gå.

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2020/05/Bioteknologi.jpg
https://www.brr.no/wordpressbrr/kristne-verdier-et-ullent-begrep/
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Vel så viktig i denne saken er å kunne gjøre potensielle foreldre i stand til å ta informerte valg, basert på balansert og
sann informasjon. Og ikke minst hva slags tilbud om tilrettelegging som finnes. Hvis alt gjøres på en god måte kan det
faktisk tenkes at enkelte velger å bære fram et barn med et relativt alvorlig handikap. Det skulle ha vært mye mer fokus på
å gjøre det levelig for dem som vurderer å bringe til verden et slikt barn. Nå er det vel ofte slik at man ikke føler at det
finnes noe brukbart alternativ til abort for å unngå (følelsen av) å bli en byrde for samfunnet (samfunnsbyrde), og dette i
dagens samfunn FØR eventuell endring av loven.

En god del familier her i Norge som har barn med spesielle behov kan sikkert si litt av hvert om “systemet” –
systemkritikk. Ofte kan man føle på at man stanger i veggen – kjemper mot systemet – for å få nødvendig informasjon,
støtte, hjelp og oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet. Hva med å gjøre det litt mer levelig og overkommelig for
dem som allerede har barn med spesielle behov? Bedre og enklere systemer for oppfølging og hjelp kan forenkle
hverdagen for mange, og også gjøre valget lettere for nye familier som vurderer å bringe til verden barn med spesielle
behov i stedet for å ta abort.

Noen frykter at neste stopp er å tillate surrogati. Hva så? Jeg sier ja takk til surrogati også, og håper virkelig at dette
kommer på sikt til Norge i lovlige og kontrollerte former.

KrF sin moralisering i saken, og hvor de prøver å få deres verdisett til å virke mer kristelig høyverdige enn andres verdier,
er og blir et tullete og løgnaktig maktspill og hersketeknikk. Å spille på moral og samvittighet slik som de har gjort
misliker jeg sterkt, og også deres kvasse ord om at man får en uønsket samfunnsutvikling anser jeg som svært
problematiske og ubegrunnede formuleringer. Deres politikk er i praksis ikke mer Bibelsk (Bibeltro) eller kristelig enn
mange andres politikk.

HELDIGVIS ble det flertall for de viktigste endringene av loven! Hvis det hadde blitt tap for oppmykning av
bioteknologiloven i denne omgang hadde det nok blitt en vellykket omkamp (revansj) i neste Stortingsperiode (om ca. 1
1/2 år) , hvor jeg uansett håper og tror at KrF nesten er utradert. Endringene av loven kommer ikke meg selv direkte til
gode, men de blir nok til god hjelp for andre framover som av en eller annen grunn ville ha forblitt barnløse uten litt
hjelp.

Alt i alt: Det norske samfunnet består i beste velgående etter endringene til tross for KrF sin svartmaling, og jeg ser
heller ikke at endringene i stor grad går i konflikt med Bibelen, kristentroen og/eller såkalte kristne verdier. Flere
valgmuligheter gis til folket i stedet for at “staten” skal opptre som overformynder.

 

Selv sier jeg sterkt nei takk til å bli påtvunget MorFarBarn og tilsvarende organisasjoner sitt snevre verdisyn når det gjelder
familie og barn. Sneversynte såkalte “kristne verdier“ som MorFarBarn står for sier jeg nei takk til.

https://www.brr.no/wordpressbrr/kristne-verdier-et-ullent-begrep/
https://www.brr.no/wordpressbrr/bruken-av-hersketeknikker-i-kristne-sammenhenger/
https://www.brr.no/wordpressbrr/bibeltro/
https://www.brr.no/wordpressbrr/fortsatt-skeptisk-til-krf/
https://www.brr.no/wordpressbrr/kristne-verdier-et-ullent-begrep/
https://www.brr.no/wordpressbrr/kristne-verdier-et-ullent-begrep/
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MorFarBarn (beklageligvis!) 15 år våren 2020.

 

Og de gir seg ALDRI:

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2020/03/MorFarBarn15aar.jpg
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Mer tullball fra MorFarBarn-“gjengen” februar 2022 om likekjønnet ekteskap.

 

De gir seg ikke, nei. Hakk i plata, og de gnåler videre på det samme budskapet som tidligere. Motstanden mot homofili og
andre former for ekteskap enn heterofile ekteskap mellom mann og kvinne forblir deres kjernesaker / hovedsaker. Når
dette skrives er vi i mai 2023, og de fortsetter (innimellom) med sine helsides annonser i avisen Vårt Land:

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2022/02/MorFarBarn_februar2022.jpg
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MorFarBarn.no “rir” igjen mai 2023 med helsides annonse i avisen Vårt Land.

 

Nok en gang hadde jeg lyst til å “klusse til” annonsen med kaste opp/spy-emojier eller tilsvarende, men denne gangen lot jeg
det likevel være.

Slik de framlegger budskapet gang på gang får man jo inntrykk av at tilnærmet “alle” i verden har blitt homofile over
natta. Tross alt er det en liten del – en forsvinnende liten andel – av befolkningen som framstår som aktive / samlevende
homofile. Dessuten er det ikke alle av disse som er kristne, og det blir helt fjasete / tullete å skulle presse misforstått og
egenkonstruert kristen etikk, leveregler og moral nedover dem som ikke en gang deler troen. Uansett er det
MorFarBarn sine forvridde fortolkninger som presenteres, og ikke kristendommens og Bibelens ekte syn.

https://www.brr.no/wordpressbrr/wp-content/uploads/2023/05/MorFarBarn_mai2023.jpg
https://www.brr.no/wordpressbrr/bibeltro/
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Jeg forstår strengt tatt ikke at en seriøs avis som Vårt Land gang på gang gir plass til annonse-tullet fra MorFarBarn.
Avisen er vel glad for alle annonsekroner de kan få, men de skulle absolutt ha vært litt mer kritiske til hva de setter på
trykk.

Måten de gang på gang argumenterer på er slettes ikke bra. De spiller på samvittigheten og troen til leserne, og de
benytter seg av sjofle hersketeknikker og maktspråk. De argumenterer også slik at man nesten får inntrykk av at de har
tatt patent på og/eller har monopol på den eneste rette / riktige troen.

Jeg tar sterkt avstand fra stiftelsen MorFarBarn. Deres budskap er både ekskluderende og nesten mobbende i sin
framtoning mot dem som ikke støtter eller kan støtte deres A4 syn på kjernefamilie. Det blir en nedlatende tone fra
dem som passer inn i stiftelsens trange rammer mot oss som er på utsiden og ikke kan bli akseptert. Å lage til slike
rangeringer med A- og B-lag eller oss mot dem – inndelinger forstår jeg ikke vitsen med, og jeg kan heller ikke forstå
at dette er en særlig kristelig framgangsmåte (lite rom for nestekjærlighet).

Lenker:

MorFarBarn.no og Samlivsbanken
Vårt Land: Nå skal Kirkemøtet vedta vigselsliturgien for homofile par – Kirkemøte med fasit gitt på forhånd
blogg.brr.no: Håpløse adopsjonssituasjon
blogg.brr.no: Forsvarstale for barnevernet
blogg.brr.no: PRIDE
Vårt Land verdidebatt (Lennart Lorås): Du vet ikke best hvordan andre bør leve sitt liv! | En familie er ikke lenger bare mor, far og

barn. Det er på høy tid at vi anerkjenner at det er mange måter å leve sine liv på.

TV 2: Sjokkert da de åpnet avisen: – Fikk makspuls av å lese | Influenserparet Andrea Sveinsdottir og Morten
Dalhaug frykter at en norsk lokalavis kan dytte skeiv ungdom lengre inn i skapet. (MorFarBarn-annonse)
PRESSET.: Annonse fra MorFarBarn skaper reaksjoner (presseetikk)
Norge IDAG: Stiftelsen MorFarBarn rykket inn annonser i Schibsted-aviser: – Norske redaktører holder
ytringsfriheten høyt | Ingen aviser har så langt sagt nei til annonser fra foreningen MorFarBarn, på tross av press fra
foreningen FRI.
Journalisten: Reagerer på kjøpt innlegg: – Er vi henvist til annonseplass for tilsvar? | Organisasjonen FRI reagerer
på betalt annonse fra kristenkonservativ stiftelse.
BLIKK: Da bygda slo tilbake | For knappe to uker siden sto regnbueflagg i brann i Øystese. Under bygdas første
pridefeiring denne helgen, møtte 300 mennesker i protest mot kritikerne.
FRI Oslo og Viken: Pride-kalender | Pride i Norge 2022 | Pride-festivaler
Logikksjekk.no: Prideparade, Pride-ideologi, sex og samlivsanarki
Verdinytt.no: Hjelper kristne å imøtegå pride-ideologien: Vil gi frimodighet til å bryte tausheten

Latterlig avisinnlegg, med masse rot, vas og fordommer mot Pride, FRI m. m.:

Fjordenes Tidende (Per-Arne Eide): “Målet for denne radikale ideologien er å avskaffe mann/kvinne-relasjonen”

(Innlegg opprinnelig publisert 13. september 2015, senere utvidet og supplert artikkelen.)
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