
Høring om: Forbud mot konverteringsterapi. 
 
Det nye forslaget hever seg omtrent over alle lover og normer. Det overkjører Grunnloven     
§ 2: «Verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv» og § 18 i FN´s Menneske-
rettigheter.  Det hever seg over tros- og samvittigheten, menneskerettighetene og 
foreldreretten. Etter forslaget skal det være forbundet med straff dersom en sjelesørger får 
en homofil til å endre sin orientering eller kjønnsidentitet (følelser) til heterofil. Men følelser 
er skiftende og kan ikke være noe håndfast å bygge en lov på. Men derimot driver Pride- og 
FRI-bevegelsen en pågående påvirkning helt fra barnehagen og oppover, for å få så mange 
som mulig til å bli homo, med millionstøtte fra staten. Det virker som de homofile og skeive 
skal beskyttes på alle kanter med strenge lover. 
 
Hva har skjedd i de siste år? På 10 år fra 2011 til 2021 har de som ønsker irreversibel 
kjønnsoperasjon økt fa 19 til 165. De vet ikke hva årsaken kan være, men med et økende 
press fra Pride-bevegelsen, sier det seg selv. Med et falskt regnbueflagg med 6 farger, 
parader, med blasfemiske teater og parolen «alle skal kunne være fri til å elske den de vil og 
være den de vil, bare det er frivillig» skal sunn, kristen tro og moral brytes ned og stenges 
ute. 
Denne ideologi er synd og en hån mot Gud som skapte mennesket i sitt bilde til mann og 
kvinne, for at de kunne få barn - som er den største velsignelsen Gud kan gi oss. Å frarøve 
kvinner og menn til å få barn ved å agitere for homo, er en stor forbrytelse. Uten barn dør 
Norge. Det mest alvorlige ved denne ideologien er at den forfører menn og kvinner til å 
vende Gud ryggen. 
 
Til sist siterer vi professor Bert T. Oftestad: «Anette Trettebergstuen varsler at 
religionsfriheten må vike for realisering av den lykkelige utopi».  Hva betyr det i praksis? Vi er 
meget urolige for at utviklingen går mot et totalitært samfunn. Men ønsker vi virkelig at vårt 
kjære fedreland skal bli et diktatur? Et Norge som kristen tro og moral har gjort til et godt og 
fredelig land å bo i? 
 
Derfor sier vi et tydelig NEI til dette forslaget! 
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