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Norges kristelig studentforbund kritiserer kirkevalget:

– Et lekedemokrati

LISTEVALG: – Personvalg blir håpløst, så lenge man
ikke vet hva kandidatene står for, sier
leder i Norges
kristelig studentforbund Andreas
Ihlang. Han vil ha
listevalg istedenfor
personvalg.

FAKTA

Kirkevalget:
■ Kirkevalget avholdes
samtidig med kommune- og
fylkestingsvalget.
■ Det skal velges nye menighetsråd og nye medlemmer til
bispedømmerådene.
■ Det er et preferansevalg hvor
man rangerer kandidater fra en
liste.
■ Det er vanskelig å få
informasjon om hva kandidatene mener i ulike saker.
■ Initiativene rausfolkekirke.no
og morfarbarn.no forsøker å
gjøre noe med dette.

eksempel fremmet et breiere
spektrum av kandidater, ettersom det nåværende bispekollegiet er nokså ensartet.
Det gjelder også i kirkevalg på
lokalplan. Man er redd for å ta
en åpen debatt og vegrer seg
for det som er vanskelig. Kirka har gjennomgått store endringer de seinere årene, men
det er på grunn av press utenfra. Det hadde vært bedre om
Kirka selv kunne tatt disse debattene, sier Norderval.

KIRKEVALGET

Av Åse Brandvold (tekst) og
ngrid Styrkestad (foto)

– Kirka sier de vil ha mer demokrati, men for meg virker
det mer som et lekedemokrai, sier Andreas Ihlang, leder i
Norges kristelig studentforbund (NKS) til Klassekampen.
NKS-lederen mener Den
norske kirke må se til Sverige
hvor kirkepolitiske partier
stiller til valg.

– Ingen vil ha partier

Viktig valg

– Kandidatene som stiller i
kirkevalget
representerer
bare seg selv, og det er vanskelig å få informasjon om
hva de står for. Det finnes presentasjoner av kandidatene
på nettstedet kirkevalget.no,
men
informasjonen er
vanskelig tilgjengelig, og
spørsmålene
de får berører
ikke
stridstemaene i Kirka,
Kirkedirektør
sier Ihlang til
ens-Petter
Klassekamohnsen
pen.
Han viser
il at Kirkemøtet i den kommende perioden skal avgjøre
viktige strukturelle spørsmål, som hva slags kirkeordning man skal ha etter løsrivelsen fra staten, og samlivsetiske spørsmål, som for eksempel om homofile skal få
gifte seg i Kirka.
– Når kandidatene ikke er
orpliktet til et politisk program, er det vanskelig for
meg som velger å vite hva de
vil stemme i disse viktige
spørsmålene, sier Ihlang.

Forutsetter kjennskap

hlang tror de med makt i Kirka ikke ønsker å åpne for folk
som tenker annerledes.
– Kirka har hatt valg i mange år, men da har det foregått

VANSKELIG VALG: Leder i Norges kristelige studentforbund Andreas Ihlang synes det er vanskelig å vite
hva kandidatene til kirkevalget mener all den tid de ikke er forpliktet av et program.
har kun vært dem som har
vært på gudstjenesten som
har stemt. Dermed har man
opprettholdt en indrekirkelig
kjerne, sier Ihlang som mener
de som ikke går så ofte i Kirka
ikke vet hvem de skal stemme
på.
– De blir presentert for en
rekke navn uten noen videre
informasjon om hva de står
for. Det forutsettes at man er
en aktiv kirkegjenger som
«kjenner» disse personene,
sier Ihlang.

– Mangler demokrativilje
Professor ved Teologisk fakultet på Blindern Øyvind Norderval kritiserer også Kirka
for manglende vilje til å være

– Kirkeforliket på Stortinget forutsetter at Kirka må endre sin indredemokratiske
struktur, men hvor langt er
man villig til å gå når det gjelder demokrati? For meg er det

vanskelig å se at det gjøres
fullt ut, Jeg tror mange er redde for hva som kan bli konsekvensen.
– Hva kunne man gjort?
– I bispevalg kunne man for

Kirkedirektør
Jens-Petter
Johnsen sier til Klassekampen at den valgordningen som
er valgt, er den mest nærliggende.
– Det vil ved seinere år være
mulig å se på en eventuell ny
valgordning, men ingen har
så langt vist vilje til å lage partipolitiske grupperinger i Kirka. Samtidig er det helt avgjørende for demokratiet at folk
vet hvem de stemmer på. De
må sette seg inn i kandidatenes synspunkter akkurat på
samme måte som de måtte ha
satt seg inn i partigrupperingers program, sier Johnsen.
– Er det frykt for polarisering som ligger bak dagens
valgordning?
– Opplevelsen av konsensus er i Kirka så mye større
enn opplevelsen av motsetninger. Det sentrale perspektivet på Jesus Kristus er så dominerende i kirkefolks oppfatning av hvor de hører til, at
det gir andre spørsmål en mer
perifer plass, selv om andre
spørsmål også er viktig, sier
Johnsen til Klassekampen.
ase.brandvold@klassekampen.no

Lanserer rausfolkekirke.no

Ved forrige kirkevalg drev den
konservative fløyen i Den norske kirka aktiv valgkamp. Interessegruppen morfarbarn.
no stilte blant annet alle kandidatene til bispedømmerådene en rekke spørsmål, og på
bakgrunn av dette lagde de en
anbefalt liste over kandidater.
I år får de konkurranse av den

no, som består av Norges kristelige studentforbund samt
Kristne arbeidere, Skeiv ungdom, TeoLOgene og Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile. De har nå utarbeidet
en liste basert på svar de har
fått om blant annet likestilling, homoekteskap, solidaritet og miljø. Den viktigste sa-

homofile må få gifte seg i Kirka.
Morfarbarn.no driver valgkamp med motsatt fortegn.
De har utarbeidet en liste over
hvem som vil stemme imot likekjønnet ekteskapsliturgi.
Lista fra morfarbarn.no teller 86 kandidater, mens lista
fra rausfolkekirke.no teller 68

