
Homoseksualitet og borgerrettigheter 

 

av / på vegne av Det Universelle Rettferdighetens Hus 

 

27. oktober 2010 

 

Sendt pr. e-post: … 

 

Herr … 

 

Kjære bahá’í-venn! 

 

Din e-post av 10. juli 2010 til Det offentlige informasjonskontor ved Bahá’í 

verdenssenter ble videresendt til Det Universelle Rettferdighetens Hus, som ble glad 

over å erfare at du nylig er blitt bahá’í, og at du studerer læresetningene og deres 

forhold til dagsaktuelle spørsmål. Angående ditt spørsmål om holdningen bahá’íer bør 

innta overfor homoseksualitet og borgerrettigheter, er vi bedt om å formidle det som 

følger. 

 

Siktemålet for Bahá’u’lláhs tro er å virkeliggjøre hele menneskeslektens organiske 

enhet, og bahá’íer foreskrives å eliminere fordommer av alle slag fra sitt liv og å 

utvise respekt overfor alle. Å betrakte personer med en homoseksuell orientering med 

fordommer eller forakt ville derfor være imot troens ånd. Videre blir en bahá’í 

oppfordret til å være “en støtte og forsvarer for den som er offer for undertrykkelse”, 

og det ville være fullt passende for en troende å forsvare dem som får sine 

grunnleggende rettigheter avslått eller krenket. 

 

Du er uten tvil samtidig klar over de relevante læresetninger i troen som styrer 

bahá’íers personlige oppførsel. Bahá’í-skriftene erklærer at ekteskap er en forening 

mellom en mann og en kvinne, og at seksuelle forbindelser er begrenset til et par som 

er gift med hverandre. Andre avsnitt fra skriftene erklærer at homoseksuell praksis 

ikke er tillatt. Bahá’u’lláhs lære om personlig moral er bindende for bahá’íer, som 

etter beste evne bestreber seg på å leve etter de høye normene han har fastsatt. 

 

I et forsøk på å forene det som synes å være motstridende forpliktelser, er det viktig å 

forstå at bahá’í-samfunnet ikke forsøker å påtvinge andre sine verdier, og det 

bedømmer heller ikke andre ut fra sine egne moralske normer. Det ser ikke på seg 

selv som en av konkurrerende grupper og organisasjoner, som alle kappes om å sette 

sin bestemte sosiale dagsorden. I arbeidet for sosial rettferdighet må bahá’íer 

uvegerlig skjelne mellom de dimensjoner av offentlige spørsmål som er i samsvar 

med bahá’í-læren, som de kan gi aktiv støtte, og de som ikke er det, som de hverken 

ville fremme eller nødvendigvis motarbeide. I forbindelse med spørsmål som er av 

betydning for homoseksuelle, ville førstnevnte være frihet fra diskriminering, og 

sistnevnte ville være adgang til borgerlig ekteskap. Slike distinksjoner er uunngåelige 

i drøftingen av ethvert sosialt spørsmål. For eksempel arbeider bahá’íer aktivt for å 

opprette fred i hele verden, men i prosessen engasjerer de seg ikke i partisanpregede 

politiske aktiviteter rettet mot bestemte regjeringer. 

 

Mens du fortsetter å tenke gjennom denne viktige saken, vil du forhåpentligvis bli i 

stand til å søke råd hos kunnskapsrike bahá’íer og troens institusjoner i ditt område. 



Vær forvisset om kjærlige bønner på dine vegne fra Rettferdighetens Hus, ved de 

hellige gravmæler. 

 

Med kjærlige bahá’í-hilsener, 

 

Sekretariatet 

  


