FÅR TILBAKE SINE EIENDOMMER
■ Tusenvis av bygninger som for 75 år siden ble
konfiskert av den tyrkiske staten fra kristne, jødiske og
andre religiøse minoriteter i Tyrkia, vil nå bli overført
til trossamfunnene igjen, skriver Kristeligt Dagblad.
Det lover landets statsminister. Beslutningen kommer
etter en gradvis oppmykning mot landets minoriteter.
Det vil bli utbetalt kompensasjon for dem som muligens kan ha blitt solgt i mellomtiden. Kommentatorer i
tyrkiske medier beskriver beslutningen som «historisk»
og «revolusjonær», og skriver at et skammens kapittel
i Tyrkias historie nå er lukket.
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Danske
prester
stemmer
til venstre

Mer enn halvparten av
Danmarks prester vil stemme
på venstresiden ved valget
på ny nasjonalforsamling
om to uker, viser en
meningsmåling.
Målingen er utført av avisa
Kristeligt Dagblad og viser
at det foretrukne partiet
blant de danske prestene
er Radikale Venstre, som
år nesten 25 prosents
oppslutning. Nummer to
er Socialdemokraterne med
14 prosent. Til sammen
år den røde blokken, der
også Socialistisk Folkepari (SF) og partiet Enhedsisten inngår, 52 prosents
oppslutning i målingen.

Deler verdier. Nestleder i De radikale, Morten
Østergaard, mener partiet
hans deler verdier med
vært mange prester når det
gjelder mangfold, toleranse
og åpenhet.
Men den store støtten den
øde blokken, som venstreiden kalles i Danmark,
år blant landets prester
vekker forbauselse hos Britta
Schall Holberg, politiker i
regjeringspartiet Venstre
og medlem i folketingets
kirkekomité.

Ikke tenkt. – Det forundrer
meg at prester vil stemme
på partier som ønsker å
kille stat og kirke. Det kan
kyldes at prestene ikke har
enkt nøye igjennom sine
valg, tror hun.
Men valgforsker ved
Aalborg Universitet, Ditte
Shamshiri-Petersen mener
verdipolitikk er viktigere
enn kirkepolitikk for
prestene ved årets valg.

Nestekjærlighet. Særlig
piller innvandringspoliikken inn, ifølge valgforkeren.
– Prestene vil nok høre et
budskap om nestekjærlighet
og beskyttelse av de svake,
ier valgforskeren.
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Bruker 22. juli i kirkev
Jan Arild Holbek
jan.arild.holbek@vl.no
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Raus folkekirke
trekker inn kirkens
rolle etter 22. juli
for å stemme på
homofililiberale
kandidater ved
høstens kirkevalg.
«Det som skjedde etter 22. juli
viser at hvem man stemmer på,

har betydning, at det kan bidra
til en fortsett åpen, åpnere eller
en mer lukket, utelukkende
folkekirke», skriver Andreas
Ihlang Berg i en pressemelding
fra alliansen Raus folkekirke.

Fem i allianse. Berg er
styreleder i Norges Kristelige
Studentforbund. Dette er en
av de fem organisasjonene som
har etablert «Raus folkekirke»
–alliansen for at deres anbefalte
kandidater skal få stemmer ved
høstens valg i Den norske kirke.
Prost Trond Bakkevig,
sentral i det kirkelige arbeidet
i etterkant av den nasjonale

tragedien, er spørrende til
denne måten å koble 22. juli
og høstens kirkevalg.

– Relevant. Andreas Ihlang
Berg mener dette er relevant.
Til Vårt Land sier han at «det
er en slik folkekirke folk har
møtt og sett etter 22. juli som
han og ‘Raus folkekirke’-alliansen ønsker seg i fremtiden».
I pressemeldingen skriver
Studentforbundslederen
at de 64 personene som
alliansen presenterer som
gode kandidater, «representerer utvikling av verdiene til
kirken hele Norge samlet seg

rundt etter tragedien 22. juli:
En raus og inkluderende folkekirke, med romslig våpenrom
og inkluderende holdninger,
som gjør døren høy og porten
vid for enhver som vil delta i
kirkefellesskapet. En kirke
som ikke utestenger og
diskriminerer på bakgrunn
av kjønn, tro, overbevisning,
sykdom, etnisitet, alder,
sosial status eller seksuell
orientering.»

Viderefører. – Mener du at det
bare er deres anbefalte kandidater som representerer videreføring
av de verdiene kirken sto for og

