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Hei 
 
Jeg sendte et høringssvar til lov om forbud mot konverteringsterapi, men det ser ikke ut til å ha blitt 
registrert (fikk feilmelding ved innsending). Kan dere sørge for at høringssvaret blir registrert? 
 
- 
 

Som høringsnotatet erkjenner i innledningen, vil lovforslaget om forbud mot 

konverteringsterapi gripe inn i ytringsfrihet, religiøs frihet, retten til familieliv og 
privatliv. På bakgrunn av det usikre grunnlaget BUFDIR har levert og hvordan 

loven vil ramme, er vi overbevist om at det ikke er verdt det.  

Intensjonen med loven er å beskytte en sårbar gruppe, og vi slutter oss 

helhjertet til departementets hensikt. Men for oss er det svært urovekkende å 
foreslå en så inngripende lov uten at det bygger på forskning og pålitelig 
kunnskap. Vi merker oss at høringsnotatet innrømmer at kartleggingen ikke 

er vitenskapelig, atfunnene må tolkes med forsiktighet og resultatene kun er 
en indikasjon (side 11 i høringsnotatet). Med så tynt grunnlag er det for oss 

uforsvarlig at så grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og trosfrihet skal 
krenkes og innskrenkes.  

Loven regner «planmessig bruk av meningsytringer» som en metode for å få en 

annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller 
kjønnsidentitet. Dersom sitering eller utlegning av bibelske tekster defineres som 

«planmessig bruk av meningsytringer», vil dette føre til at mye av menigheters 
virksomhet kan bli rammet av straffebudet.  

Det samme gjelder metodisk bruk av religiøse ytringer, som innebærer «ytringer 

bestående av sitering, nær gjengivelse eller utlegning fra skriftsteder eller 
religiøs lære, og for øvrig meningsytringer nært knyttet til religiøse ytringer». 

Dette kan ifølge denne loven også rammes av straffebudet. 

Den kristne menigheten har gjennom 2000 år formidlet Bibelens budskap uten 
reservasjoner, og kommer alltid til å fortsette med det. Bibelen er fortsatt 

verdens mest solgte bok og flere hundre millioner nålevende mennesker har 
personlig erfart dens positive, forvandlende kraft. Men dersom denne loven 

innføres, innebærer det at prester, pastorer og alle andre som vil veilede ut ifra 
Bibelen, risikerer å bli straffeforfulgt.  

At regjeringen virker til å legge føringer for alle innbyggeres ideologi om 

seksualmoral, og kriminalisere alle som er uenige, virker fundamentalistisk og 
udemokratisk. Vår erfaring er at mange faktisk selv oppriktig ønsker å leve i 

henhold til Bibelens normer og verdier. Dersom disse ikke tas på alvor på samme 
måte som de som ønsker det motsatte, vil denne loven kriminalisere 
kommunikasjon mellom samtykkende voksne. 

Vi anmoder derfor på det sterkeste at denne loven ikke fremmes for Stortinget.  
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På vegne av menigheten DNA Grenland 
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