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Alternative familieformer skal ikke bare uden videre gøres juridisk gyldige. Så bliver børnene taberne,
mener Dansk Folkepartis Mette Hjermind Dencker. Foto: Folketinget.dk

Familieværdier skal på
dagsordenen igen
Synes godt om

En han møder en hun. De
bliver tiltrukket af hinanden. De
slår sig ned sammen. De
formerer sig. Sådan har det
altid været, siden der var liv på
jorden, i alle lande over hele
verden og hos alle dyrearter i
naturen. Det er skabelsen af
liv. Hos os mennesker bliver vi
sammen med flokken, og
vores børn er først klar til at
kunne klare sig selv, når de er
18 år. Det er naturen.
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Relaterede links

Den skarpe (t)unge
Hver dag skriver 10
unge
folketingspolitikere på
skift om politiske emner
og om livet på
Christiansborg.
Klummen er udelukkende
udtryk for skribentens egen
holdning.

Findes der børn, der flytter hjemmefra før de bliver 18? Findes
der mennesker, hvis livsfælle er af samme køn? Findes der folk,
der lever alene med deres børn? Findes der børn, der aldrig har
mødt deres far, fordi de er skabt ved insemination? Findes der
børn, der lever sammen med flere voksne? Svaret på alle

Koster en skilsmisse
statskassen 200.000 kroner?
DF kræver Masho tilbage til
biologiske forældre
Rihanna får sparket
Lav tolerance over for chefers
sociale bedrageri
Annoncer fra Google

Dit ansigt om 20, 30 år
Hvordan ser det ud? Upload
et foto af dig selv og tjek det nu!

dkagesimulation.com

børn, der lever sammen med flere voksne? Svaret på alle
spørgsmål er JA! Det findes i dagens Danmark. Er det naturligt?
NEJ! Uanset hvor anerkendt, udbredt og normalt det bliver, vil
det aldrig være naturligt at leve på en måde, der strider mod
naturens orden.

dkagesimulation.com

1.Click For Free Download
2. Get Your Mac Software 3.
Enjoy!

free-mac-download.net
Jeg er bestemt ikke sippet. Var selv alene med min ældste søn i
3 år. Og jeg har arbejdet mange år som parterapeut. I den tid
blev jeg præsenteret for flere samlivskonstellationer, end jeg selv
havde fantasi til at forestille mig, eksisterede. Og hvis vi skulle
gøre alle disse juridisk gyldige, ville børnene blive de store
tabere i det. Ligesom de bliver, når lynskilsmisserne træder i
kraft. Og ligesom de allerede er i dag, for eksempel med
navneloven, hvor det er muligt at kalde sin pige for Gul Altan, og
sin dreng for Fru Sok. Eller børnene af de selvvalgte enlige, der
før eller siden vil opleve et afsavn efter noget, de ikke ved, hvad
er, fordi de mangler en viden om deres ophav, der er så vigtig for
at kunne finde sin identitet.

Cube racercykler UDSALG
Vi har købt et stort parti
2013 modeller som nu sælges
billigt!

www.ecykler.dk

Annoncer fra Google

Music Chords to Any Song
Just Load an Audio File and
You've Got the Chords. It's That
Easy!

www.chordpickout.com
Det er som om, at vi i mangfoldighedens navn bare skal
anerkende alle de outrerede samlivsformer der dukker op, og
straks gyldiggøre dem. Som om vi skal bøje os for alle de skøre
ideer, folk får, både med at kunne kalde deres børn navne på
ting, lande, dyr, tegneseriefigurer og farver, samt at vælge at de
intet køn skal have. Et barn er ikke nogen ting eller noget dyr.
Tænk sig nogen kan synes, det er sødt som navn. Det er på
tide, vi sætter spørgsmålstegn ved, om vi gør det her for
børnenes skyld. For det, tror jeg ikke, der er nogen, der kan
påstå. Børn skal ikke være ofre for forældre, der får den tossede
ide, netop at kalde deres barn for Offer. De skal heller ikke blive
nægtet at gøre de ting, der hører deres køn til, og udforske sig
selv, blot fordi nogen synes, det er in med kønsløse børnehaver.
Det er ulykkeligt, at ende alene med et barn, og det er synd for
de mennesker, der ikke kan få børn på naturlig vis. Og vi skal
som samfund hjælpe dem, der havner i den ulykkelige situation.
Men hvis man er to af samme køn eller kun en, så kan man ikke
få børn. Og det, tror jeg på, der er en mening med.
I år 2012 kom vi til at diskutere både regnbuefamilier og
flerkoneri, samt kønsløse børnehaver og -pas. Ingen af
fortalerne for ideerne havde børnenes tarv i sinde. Det er
barnets tryghed, vi i Dansk Folkeparti sætter i højsædet, når vi
2013 præsenterer vores samlede familieprogram. Jeg glæder
mig til at være kaptajn på projektet, og er åben for gode ideer til
det.
Med ønsket om et rigtig godt nytår til jer alle!
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Start Download
Download Free Software: Zip &
Rar Start Here!

zip-for-mac.net

Thailand Dating Website
Thailand Photos and Videos Free
Thailand Chat

www.goodthaigirl.com

New Free RPG
DragonFable
By Adventure Quest: Fight
dragons with spell or sword in an
epic RPG.

www.dragonfable.com

Free Stock Photos
Create a Free Account and
Download High Resolution
Images for Free!

dreamstime.com

