
Med innføring av "Regulering av konverteringsterapi / Forbud mot 

konverteringsterapi" vil Norge bryte med prinsippene om ytringsfrihet og 

religionsfrihet.  Loven legitimerer kjønnsforvirrende propaganda som kan gi barn og 

unge risiko for psykiske skadevirkninger.  Det er vitenskapelig dokumentert at det 

finnes kun to kjønn; hankjønn og hunkjønn. 

 

Den rett den enkelte borger har til å ta initiativ til eller takke ja til en samtale om sin 

egen seksualitet, må det ikke rokkes ved.  Det kan være gode grunner for at 

enkeltpersoner ønsker å tenke annerledes om sin seksualitet, og søker hjelp til å 

komme videre med en slik prosess.  Dette må samfunnet anerkjenne. 

 

Bibeltro prester og trosopplærere er forpliktet til å undervise om at et ekteskap kun 

kan inngås av én mann og én kvinne.   Kristen veiledning og sjelesorg er en del av 

trosfriheten, og dekker et grunnleggende behov for alle mennesker.  Foreldreretten 

må hegnes om, slik at foreldre kan rettlede, veilede, lære opp, støtte og motivere sine 

barn.  Det er alvorlig at lovgiver ønsker å gripe inn i familiens og menighetens liv og 

true med fengselsstraff på nivå med uaktsomt drap for sjelesørgere som tilbyr 

sjelesorg i en kristen kontekst. 

 

Foreldre og andre omsorgspersoner må ha rett til å fremholde at de unge ikke er født 

i «feil» kropp», og til å gjøre hva de kan for å forhindre at ungdom søker kjemisk og 

kirurgisk behandling for å undertrykke sitt biologiske kjønn. 

Det må fortsatt være en rett for enkeltmennesker til å søke sjelesorg for å arbeide 

med uønsket følelsesmessig dragning.  Det er en menneskerett å søke støtte til å 

leve som en kristen, etter Guds ordninger.  Sjelesørgere må ha rett og plikt til å tilby 

samtaler og rådgivning med alle som måtte ønske det.  

 

I et fritt, demokratisk land bygget på kristne grunnverdier, må alle sikres rett til å få 

hjelp til å leve som en kristen med utgangspunkt i eget biologisk kjønn; kvinne eller 

mann. 

 

Prester, trosopplærere og foreldre må sikres rett til å hevde at homofilt samliv er synd 

basert på Bibelens tekster?  Tro og lære er ikke et område som Staten skal regulere 

gjennom lovgivning. 

 



Det følger av ovenstående at alle også må sikres rett til å undervise i såkalt «skeiv 

ideologi».  Denne retten må likevel ikke gis forrang i forhold til retten trossamfunn og 

foreldre har til å følge opp «Dåpsbefalingen», der kristne pålegges å holde alt det 

som Jesus har befalt.  Samliv og ekteskap gir bibeltekstene klare forordninger om. 


