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KIRKEVALG 2011

To fronter i kirkevalget
Nå lager to fraksjoner lister over anbefalte kandidater til
kirkevalget. Synet på
homofili og ekteskapet løftes fram av
begge fraksjonene
som et vannskillespørsmål.
AGDER
– Vi er først og fremst interessert i hvordan kandidatene stiller seg til det som er et vannskillespørsmål ved dette kirkevalget, nemlig hva som skal være
Kirkens syn på ekteskapet, sier
prosjektleder Øivind Benestad i
MorFarBarn.no, som selv er
kandidat i valget.
Kandidatene som nå velges til
bispedømmerådene, og som vil
bli representanter på Kirkemøtet i kommende fireårsperiode,
vil blant annet få til behandling
en sak om hvorvidt kirken skal
utarbeide en egen liturgi for likekjønnede ekteskap.
– VRANGLÆRE. Kirken har i
dag to syn på spørsmålet om homofilt samliv og diskuterer
hvordan den skal tilpasse seg
den nye ekteskapsloven.
– Vi har valgt å anbefale de
kandidatene som står på vår linje i dette spørsmålet, og som er
enige med et samstemmig bispemøte i 1997. Den gang uttalte
biskopene at å sidestille ekteskapet mellom mann og kvinne
med likekjønnet samliv «er kirkesplittende vranglære». Vi vil
ikke anbefale kandidater som
åpner for å endre læren om hva
ekteskapet er, og som vil rokke
ved barns rett til sin far, sier Benestad.
Han føyer til at han er klar
over at kirken også står overfor
en rekke andre viktige saker i
årene fremover.
– Men i de andre sakene går
det an å leve med ulike løsninger. I spørsmålet om synet på
ekteskapet, opplever mange av
oss at det ikke er mulig å leve
med alternativet.
MorFarBarn.no samarbeider
med den Arendal-baserte orga-

VANNSKILLESPØRSMÅL: Kirkens syn på ekteskapet er det som teller mest for Øivind Benestad i dette kirkevalget. FOTO: SCANPIX

nisasjonen Foreldrerett om
valglistene, og bekjentgjør sine
anbefalte kandidater på nettsidene sine.
– Får vi tilstrekkelig med gaver, har vi også økonomi til å annonsere i regionavisene om de
respektive
bispedømmenes
kandidater, sier Benestad.
Så langt er det 11 kandidater
som anbefales på Benestads liste, av totalt 18 kandidater til bispedømmerådsvalget i Agder og
Telemark.
RAUS ALLIANSE. En annen
fraksjon som mobiliserer foran
kirkevalget, er initiativet Raus
Folkekirke med nettsidene
rausfolkekirke.no. Bak denne
kampanjen står organisasjonene Kristne arbeidere, Norges
Kristelige
Studentforbund,
Skeiv Ungdom, Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile
og fagforeningen TeoLOgene.
– De som velges nå, er i praksis dem som skal forme den nye
kirkeordningen i Norge nå som
stat og kirke finner nye former
for relasjoner. Derfor er synet
på ekteskap og homofilispørsmålet viktig. Men også andre sa-

Vil ha egne valglister
Lederen av Norges
Kristelige
Studentforbund,
Andreas Ihlang
Berg, sier erfaringene fra forrige kirkevalg i
2009 tilsa at det er vanskelig å
samle kandidatene uten en felles plattform. Nå er han en av
initiativtakerne bak plattformen Raus Folkekirke.
– Er dette begynnelsen på en
kirkelig partidannelse?

– Jeg har ikke mandat til å si ja
på vegne av dem som støtter oss.
Men vi har gjort dette fordi det
er vanskelig for mange velgere å
orientere seg i det kirkelige
landsskapet. Og ja, jeg personlig
håper vi organisasjonen som
står bak Raus Folkekirke vil klare å stille egne lister ved neste
valg, sier Berg.

FAKTA

Kirkevalget 2011
A Valg til bispedømmeråd og menighetsråd i Den norske kirke foregår
11. og 12. september.
A Alle kandidatene til bispedømmerådet ble stilt flere spørsmål til
valgpresentasjonen, blant annet
om hvilke områder bispedømmet
bør satse på, hva de selv brenner
for, og hvordan de stiller seg til
spørsmålet om en ny liturgi for vigsel av homofile par.
A Alle svarene ligger tilgjengelig på
www.kirken.no/agder
A Mer informasjon finnes her:
www.kirkevalg.no
www.facebook.com/kirkevalget

FAKSIMILE: Fædrelandsvennen 4. juni

ker, og selve det kirkelige demokratiet, veldig sentralt, sier Ingvar Skjerve.
Han er en av dem som oppdaterer rausfolkekirke.no med informasjon om kandidatene. Han
kan anbefale fire kandidater i
Agder og Telemark bispedømme.
– For å bli anbefalt på våre sider, må man stille seg positiv i

åtte spørsmål vi stiller kandidatene.
Spørsmålene dreier seg ikke
bare om ekteskapet og homofilispørsmålet, men også om demokratispørsmål, miljø og fattigdomsbekjempelse.
Tekst: Tarjei Leer-Salvesen
tarjei.leer.salvesen@fvn.no – 38113202
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Vi vil ikke anbefale kandidater
som åpner for å
endre læren om hva
ekteskapet er.

Øivind Benestad

– Må synliggjøre meningene
BERGEN
Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen,
Frank
Aarebrot,
er
skeptisk til bruken av alfabetisk ordnede valglister i kirkevalget.
– Problemet er at folk ikke vet
noe særlig om kandidatene. Da
risikerer man at folk stemmer i

blinde, og det er ikke spesielt
demokratisk. Et minimum må
være at det tilgjengeliggjøres informasjon om hva kandidatene
står for i de ulike verdikampene
som pågår i kirken, sier Aarebrot.
Etter kirkevalget i 2009, kritiserte han mangelen på kunnskap om kandidatenes standpunkter, og kalte kirkevalget et
«lekestuevalg». Men i år har
mange som jobber med kirkevalget, blant annet i Agder og

Telemark bispedømme, anstrengt seg for å gjøre noe med
mangelen på informasjon.
– Valgkomiteen i bispedømmerådsvalget her har stilt tre
spørsmål til alle kandidatene,
blant annet om hvordan de stiller seg til en ny liturgi for homofile ekteskap?
– Har de? Vel, det er bra. Da
har dere gått et skritt i riktig retning i deres landsdel, sier Aarebrot.

