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KirKelig valgordning
Kirkerådet skal på sitt møte 
denne uken behandle en fore-
spørsel fra Kirkedepartementet 
om ordninger for kirkelige valg. 
Det er en kjent sak at ordnin-
gen med preferansevalg ikke har 
fungert godt, både fordi denne 
valgordningen er ukjent for folk 
flest og fordi kandidatpresenta-
sjonen ikke har vært god nok.

På bakgrunn av dette fore-
slår Kirkerådets sekretariat nå 
at valgene til Kirkemøtet eller 
bispedømmerådene skal fore-
gå på samme måte som ved 
menighetsrådsvalg. Det inne-
bærer at en nominasjonskomité 
setter opp en liste som så sen-

des til høring hos bispedømmets 
menighetsråd. Det kan føre til 
justeringer av listen. I tillegg 
skal det være mulig å foreta en 

supplerende nominasjon når 
tilstrekkelig mange av kirkens 
medlemmer går inn for det.

Makten flyttes. En slik ord-
ning som foreslått vil ha føl-
gende konsekvenser:

1. Makten forflyttes fra vel-
gerne til nominasjonskomiteen 
og til dem som utpeker nomi-
nasjonskomiteen. Denne komi-
teen rangerer også kandidatene. 
Ved innlevering av uforandrede 
lister, er det nominasjonskomi-
teens liste som går inn.

2. Ved dette skjer det intet som 
gjør at velgerne nå får vite mer 
om hva kandidatene mener og 
hvorfor de skal stryke en eller gi 
en ekstra stemme til en annen. 
Med andre ord, velgerne vet like  
lite som ved preferansevalg – 
makten ligger i enda større grad 
hos nominasjonskomiteen.

3. Fordi det er sannsynlig at 
de fleste leverer uforandrede lis-
ter, er det enkelt for et lite antall 
personer å kuppe valget.

4. Denne valgordningen vil 
befeste makten hos dem som 

allerede har makten til å opp-
nevne nominasjonskomiteen.

Lover ikke godt.  Dersom Kirke-
rådet følger forslaget fra sekre-
tariatet, lover dette ikke godt 
for folkekirken i Norge. Det vil 
gjøre kirkelige valg til akkla-
masjon av vedtatte kandida-
ter, usynliggjøre ulikheter  – og 
sannsynligvis forsterke regionale 
motsetninger.

 I stedet for å vedta en valg-
ordning som kunne tydeliggjøre 
gode alternativer – slik Stortin-
get i sin tid forutsatte, skjer nå 
det motsatte.

Dersom Kirkerådet skulle 
vedta dette, håper jeg Stortin-
gets medlemmer er seg sitt an-
svar bevisst og sørger for at Den 
norske kirke får en valgordning 
som sikrer bredden i folkekirken.

Lover ikke godt for folkekirken
Prost Trond Bakkevig kritiserer valgordningen Kirkerådets sekretariat foreslår for valg til Kirkemøtet. Han mener velgerne ikke får vite 
mer om kandidatene, samtidig som makten blir liggende hos nominasjonskomiteen. Foto:  Øystein Franck-Nielsen   

Trond Bakkevig

Valgordning til Kirkemøtet, foreslått av Kirkerådets sekretariat, vil usynliggjøre 
ulikheter, flytte makt og og sannsynligvis forsterke regionale motsetninger.

 ● Prost

vedKjenning
Under landsmøtet til KrFU sist 
helg viste ungdomsorganisasjo-
nen kva vedtak KrF bør gjere 
under landsmøtet i april 2013.

Ved å seie ja til å endre ved-
kjenningsparagrafen gjev ung-
domsorganisasjonen eit tydeleg 
signal om at moderpartiet bør 
følgje etter.

I KrFU har det vore ein god 

og lang debatt. Alle partar har 
fått kome til orde. Vi har drøfta  
kva endringane vil innebere i 
praksis. No har eit tydeleg fleir-
tal i organisasjonen sagt at vi vil 
endre den eksisterande vedkjen-
ningsparagrafen, til ein paragraf 
som forpliktar tillitsvalde på det 
kristne verdigrunnlaget slik det 
kjem til uttrykk i Bibelen. Dette 
er ei endring til det gode, fordi 
vedtaket vil tydeleggjere forplik-
tinga til kvar enkelt tillitsvald.

 
Verdiar. Det er vår politikk og 

våre verdiar som skal avgjere 

kven som får tillitsverv. 
Ved å gjennomføre endringa 

vil kvar enkelt ungdom som er 
sitt samfunnsansvar bevisst, ha 
høve til å vere ein del av felles-
skapet av tillitsvalde i KrFU – 
så lenge vedkomande deler ver-
diane våre og det politiske synet 
vårt. Det vil framleis vere års-
møta og landsmøta som avgjer 
kven som faktisk får tillitsverva, 
men KrFU stengjer ikkje per-
sonar ute grunna anna livssyn 
– så lenge politikken og verdi-
grunnlaget er i tråd med KrFU 
sitt.

Den nye forpliktinga handlar 
om at ein er lojal mot det kristne 
verdigrunnlaget og den politik-
ken vi fører. Den handlar ikkje 
kva tru ein har.

 
Forpliktar. Som eit politisk 

parti er det vår oppgåve å 
rekruttere folk med dei rette 
politiske haldningane, uavhen-
gig av livssyn. Det vil vi halde 
fram med i åra som kjem, og vi 
er glade for at endringa av pa-
ragrafen i tydelegare grad for-
pliktar oss til å arbeide for dei 
kristne verdiane.

KrFU viser veg

«Dersom 
Kirkerådet følger 
forslaget fra sekre-
tariatet, lover dette 
ikke godt for folke-
kirken i Norge»

Elisabeth Løland 
og Emil Andrè Erstad

 ● Leiar KrFU. 1. nestleiar KrFU

Tilknytning 
og psykopati
Anne Brudevold

 ● Psykolog 

Et barns tidlige tilknytning 
til en primær omsorgsper-
son er avgjørende for ut-
viklingen av mange fysiske 
og psykiske egenskaper og 
tilstander. Når det gjelder 
utviklingen av psykopati, er 
det ikke holdepunkter for 
å hevde at hverken en god 
eller dårlig tilknytning har 
noen innvirkning på utvik-
lingen av den personlighets-
forstyrrelsen. Tvert i mot, 
så viser forskning at svært 
mange psykopater har hatt 
et godt forhold til sin mor. 

Heine Vihovde Vestvik 
hevder (Vårt Land 12.09.) at 
barn med en trygg tilknyt-
ning sjelden vil ha store 
problemer med å følge be-
skjedene fra foreldrene. Ut-
viklingen av psykopati hand-
ler ikke om barnets evne til 
å følge foreldrene, men for-
eldrenes evne til å oppdra og 
å sette rimelige grenser for 
barnet. Jeg presiserer alltid 
at det skal være kjærlighets-
fylt, noe jeg også gjør i Vårt 
Lands artikkel (03.09.), og 
i min bok Psykopatene blant 
oss. Jeg tror derfor det er lite 
sannsynlig at resultatet av 
en slik grensesetting kan bli 
at barnet blir forlatt, eller at 
dette kan tolkes som opp-
fordring til å skulle straffe 
barnet for sine følelser som 
det ikke kan regulerer selv. 
Noen voksne med en utrygg 
oppvekst som opplever mye 
stress i relasjoner, kan være 
en psykopat, andre i den 
samme situasjonen er det 
ikke. For å avgjøre om noen 
er en psykopat, må helt an-
dre kriterier legges til grunn.

Unødvendige 
protester
Halgrim Berg

 ● Kulturist og forfattar 

Demonstrasjonane i Oslo 
sist fredag var unødvendige, 
men opplysande. Begge 
viste at muslimar og isla-
mistar ikkje toler satire, slik 
jødar og kristne har måtta 
vent seg til i hundrevis av 
år.

Islamsk Råd la større 
vekt på å demonstrere 
mot ein dårleg film enn å 
markere avsky mot drap av 
uskuldige. Med andre ord: 
«krenking av våre følelser» 
blir sett framom rasering 
av eigedom, og tap av men-
neskeliv rundt om i verda. 
Det er nedslåande at Mus-
limsk Fellesråd Rogaland, 
biskopen i Rogaland og Kir-
kelig Dialogsenter har det 
same merkelege perspekti-
vet. Og kva biskop Kvarme 
og ordførar Stang hadde på 
Youngstorget å gjere, er ei 
gåte.

Skulle alle desse gode 
kreftene ha reagert på noko, 
burde dei ha sendt brev til 
president Obama og takka 
for at det amerikanske fol-
ket har såpass kritisk sans 
at berre ti personar i heile 
USA har kjøpt billett til ein 
så elendig film.


