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Kirker, menigheter og organisasjoner i Kristiansand 
 

Asker, 3. februar 2023 

 
KRISTIANSAND KOMMUNE • EN BY FOR ALLE 
 
Kommende uke arrangerer Kristiansand kommune «En by for alle» som ledd i strategien «Det er 
mennesker det handler om!». Et av arrangementene er «en samtale om det trofaste samlivet». Det 
fremgår av avisen Dagen i dag at ordføreren har sendt invitasjon til menigheter i Kristiansand hvor 
dette arrangementet fremheves fordi «vi finner de største utfordringene i frikirkelige miljøer». 
 
Norske frikirker og kristne forsamlinger står sammen med Den norske kirke som institusjonelle bærere 
av Norges kristne arv, som jf. Grunnlovens § 2 fortsatt inngår i den norske statens verdigrunnlag. 
Mange kristne trossamfunn, menigheter, foreninger, familier og borgere, forstår sitt eget liv, tro og 
identitet slik at ekteskapet er for én mann og én kvinne, at barnets juridiske foreldre som utgangspunkt 
er sammenfallende med barnets biologiske far og mor, og at kjønnskategoriene kvinne og mann er gitt 
og definert ved objektive fysiologiske kriterier. Dette er forståelse og verdigrunnlag som ikke bare er 
beskyttet av menneskerettighetene. Det er også menneskerettighetenes iboende grunnlag. 
 
I håp om å bidra med kunnskap som kan gi borgere, familier, menigheter og organisasjoner økt 
trygghet på eget verdigrunnlag, tillater vi oss å sende noe dokumentasjon som gjerne kan anvendes og 
distribueres fritt: • Guideline august 2022 fra den europeiske menneskerettsdomstolen bekrefter at 
ekteskapet mellom én mann og én kvinne også er grunnlaget for EMK. • Anmodning til Statsforvalteren 
i Oslo og Viken om tilsyn med Oslo kommune. Merk at denne anmodningen ikke er avgjort. • Notat fra 
2018 som oppsummerer omfang og konsekvenser av Felles ekteskapslov. • Kommentarer til Stortinget. 
 

VEDLEGG 
 

o GUIDE ON ARTICLE 12 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 310822  
o REFORMEN FELLES EKTESKAPSLOV: EN OPPSUMMERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER PR. 2018 
o VERDIALLIANSENS HØRINGSUTTALELSE TIL LOV OM ENDRING AV JURIDISK KJØNN I 2015 
o VERDIALLIANSENS KOMMENTARER TIL 20 REPRESENTANTFORSLAG I STORTINGET HØSTEN 2019 
o ANMODNING TIL STATSFORVALTEREN OM TILSYN MED OSLO KOMMUNE 13 DESEMBER 2022 
o INFORMASJONSARK OM VERDIALLIANSEN JANUAR 2023 

 
Med vennlig hilsen 
VERDIALLIANSEN 

 
Jan Harsem, for styret 
 

Verdialliansen - nettverk for kristne verdier og menneskerettigheter – skal fremme og forsvare kristne verdier i 
samfunnet. Verdialliansen skal også fremme og forsvare kristen tro, identitet og verdigrunnlag som legitimt og 

beskyttet av menneskerettighetenes diskrimineringsvern. 
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