
VERDIALLIANSEN
Nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier 

 

Kristen tro og identitet skal ha samme vern i menneskerettighetene, norsk lov 
og offentlighet som andre grupper, verdier og diskrimineringsgrunnlag. 
 
Kristne kirker, trossamfunn, organisasjoner, 
nettverk og borgere, representerer en kultur 
og verdier som har preget Norge i 
generasjoner. Kristen tro, tanke og identitet er 
vevet inn i vår felles arv. 
 
LHBTIQ-ideologi fremmes nå på alle 
samfunnets arenaer ved reformer og krav som 
ikke handler om aksept, men at vi alle skal 
skoleres og reguleres til verdier, språk og 
forståelser som vil endre liv, frihet, rettigheter 
og identitet for hver eneste borger. 
 
Universell kristen tro - allmenn virkelighetsforståelse til vår tid - menneskerettighetenes grunnlag: 
 

 EKTESKAP: Ordning for én mann og én kvinne 

 FORELDRE: Barnets biologiske foreldre er som utgangspunkt barnets juridiske foreldre 

 KJØNN:  Kjønnskategoriene er mann og kvinne definert ved objektive fysiologiske kriterier 
 
Ny ideologi og grunnlag for reformer og reformkrav på alle samfunnsområder: 
 

 EKTESKAP: Ekteskapet er uavhengig av kjønn og antall personer 

 FORELDRE: Juridisk foreldreskap ved lov, avtale og statlig og kommersiell biotek og surrogati 

 KJØNN:  Idé, språk og kroppens definisjon av kjønn er diskriminerende. Nyord: Juridisk kjønn 
 
Dette har dimensjoner langt utover kravet som påhviler oss alle til å møte hverandre med verdighet 
og respekt. Vi lever i brytningstiden mellom det globale samfunnets virkelighetsforståelse, og den 
nye tidens ideologi som krever autoritet og mandat over tros- og livssynssamfunn, nærings- og 
arbeidsliv, barnehager, skole, høyskoler, universiteter, helsetjenesten, offentlig forvaltning, politiske 
partier, media, finansinstitusjoner, politiet, forsvaret, familien og individet. 
 
Verdialliansen vil etablere en kompetent motkultur som tar rettsstatens og demokratiets virkemidler 
i bruk for å forsvare kristen tro og identitet og gi statens radikalisering i vårt eget samfunn motstand. 

 
Vi håper at du vil bli med! Via nettsidene kan du bli medlem, gi en gave eller begge deler!  
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