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Å presse unge kvinner ut av arbeid er en veder-
styggelighet voksne kristne ikke kan fortsette med.
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Frp og deres velgere er lite interessert i 
religion, fastslår ny rapport. – Gjør man  
øvelsen å skrelle bort retorikken om  
Israel og islam, er det vanskelig å få øye 
på hvilke kristne grunnverdier i Norge 
Siv Jensen sier partiet ønsker å verne om, 
skriver politisk redaktør Berit Aalborg.
Y komme n ta r side 2-3    Y n y he t e r side 8-9  

Avkler 
Frp-Sivs 
kristen-
flørt



Les egen nettleder Y verdidebatt.no

Politisk fri og uavhengig kristen dagsavis – Grunnlagt 1945

sitatet

Sjefredaktør/administrerende direktør 
Helge SimonneS
helge.simonnes@vl.no 

nyhetsredaktør 
magne HenrikSen  
magne.henriksen@vl.no 

På den kristenkonserva-
tive storsamlingen  Oslos 
Symposium i 2011, var 
Frp-leder Siv Jensens 

budskap at det er viktig å holde 
fast i de kristne grunnverdiene 
og kulturarven i det norske sam-
funnet. For dette budskapet høs-
tet Jensen både klappsalver og 
ja-rop fra salen. 

Det interessante er at Frp- 
lederen unngikk å fortelle hva 
hun legger i begrepet «kristne 
grunnverdier» i dagens Norge. 
I talen sin valgte Jensen heller å 
snakke om staten Israel, krist-
nes kår i Midtøsten og islam som 
trussel. 

Både Jensens forgjenger Carl 
I. Hagen og andre Frp-ere  høres 
nesten like ut når de snakker  
om dette temaet. Et annet 
 eksempel er tidligere vara-
representant til Stortinget, Tor 
Sigbjørn Utsogn. 

Ifølge avisen Norge IDAG sa 
han dette på Frps landsmøte i 
2011: «Jeg håper at de kristne 
stemmer Frp av særlig to årsaker. 
Det første handler om de kristne 
verdiene og den norske, kristne 
kulturarv som blir borte når re-
gjeringen likestiller vår kultur 
med innvandrernes. Det andre 
handler om Israel».

Gjør man imidlertid øvelsen 
å skrelle bort Frps retorikk om 
Israel og islam, er det vanske-
lig å få øye på hvilke kristne  
grunnverdier Siv Jensen og  
flere av hennes partikollegaer 
sier de ønsker å verne om. 

Mener lite om religion. Dette 
mønsteret blir også avdekket i 
en fersk undersøkelse om sam-
menhengen mellom religion og 
politikk i Norge. Boka er redigert 
av Inger Furnes og heter Religi
onens tilbakekomst i offentlig
heten. I kapittelet som heter Reli
gion i politikken, har forfatterne 
Pål Ketil Botvar og Sunniva H. 
Holberg blant annet gjennom-
gått partiprogrammer og stor-
tingsdebatter. 

Ikke overraskende er Kristelig 
Folkeparti mest opptatt av reli-
gion i sitt program. Senterpartiet 
kommet på andre plass. Det som 
kanskje er mer overraskende for 
mange, er konklusjonen om Siv 
Jensens parti: 

«Frp er derimot å finne i den 
andre delen av skalaen, fulgt av 
SV. Fremstillingen av Frp som 
et parti som orienterer seg mot 
 religion og religiøse velgere , 
 finner altså ikke støtte i det 
 tilgjengelige materialet (…) Ana-
lysen av programmet tyder tvert 
imot på at Frp er et parti som er 
lite opptatt av religion», skriver 
Botvar og Holberg.

Religion som trosanliggende . 
Men det mest interessante er 
hvilke typer religionsdebatter 
Frp engasjerer seg i. De to for-
fatterne konkluderer med at Frp 
i liten grad er opptatt av religion 
som trosanliggende. Derimot er 
Frps deltagelse i religionsde-
batten knyttet til uro for hvil-
ken innflytelse innvandring og 

 andre religioner kan få på «norsk 
tradisjon».

Går man inn i saker som 
mange  opplever som tros-
anliggende, slik som debatten 
om søndagsåpent og hviledag, 
legger Frp derimot lite vekt på 
trosdimensjonen og tradisjonen. 
I denne typen spørsmål veier 
gjennomslaget for en liberalis-
tisk tenkning tyngre. 

Blant mange norske kristne er 
det for tiden en dyp fortvilelse 
over et tema som svært mange  
opplever som et viktig og  ektefølt 
trosanliggende. Det er  Norges 
rolle som humanitær aktør og 
mottaksland for mennesker i nød 
og på flukt. Både i Middelhavet 
og andre steder. 

Verken i kirker eller andre ste-
der tror man Norge kan redde 
alle verdens flyktninger. Likevel 
blir bibeltekster som denne lest 
av mange med en opplevelse av 
dyp forpliktelse: «Jeg var naken, 
og dere kledde meg ikke; jeg var 
syk og i fengsel, og dere så ikke 
til meg (…) Det dere ikke gjorde 
mot én av disse minste, har dere 
heller ikke gjort mot meg».

Når deler av kirken uttryk-
ker dette som et trosanlig-
gende, kommer det raskt ster-
ke reaksjoner  fra Frp-hold. Da 
blir landets biskoper og andre 
 omtalt som «politiske» og «ven-
strevridde». Fra Frp-hold er det  
sagt mange ganger at kirkens 
medlemmer som stemmer  
Høyre og Frp, kan føle seg støtt. 

Frp engasjement for mennes-

«Kristne grunnverdier» er fyndord i Fremskrittspartiet,  
så lenge disse ikke står i veien for liberalisme,  
fritt marked og en stram asylpolitikk.

KOMMeNtaR
Berit aalBorg
berit.aalborg@vl.no

Verdiliberalistene

I torsdagsavisen om konfirma-
sjonsopplegg beskrives samarbei-
det som er inngått i Åmot i Hed-
mark mellom Den norske kirke og 
Human-Etisk Forbund. I forside-
tekst og ingress står det: «I Åmot 
har de to slått seg sammen alle-
rede». Som det fremgår av artikke-
len er samarbeidet begrenset til én 
felles samling per semester.

PRESISERER

U Svartedauden var helt 
fantastisk. Den gjorde mer 

for norsk arbeiderklasse på tre 
måneder enn LO har klart på 110 
år. Plutselig var det jord nok til 
alle, arbeid nok og hus nok.

Bjørn Smith-Simonsen, forlegger, Pax, til Klassekampen

Én parole handlet om klima i LOs arrangement 
1. mai. Betegnende nok setter LO klimakampen inn 
i et perspektiv for jobbskaping. «100.000 klimajob-
ber nå», sto det på banneret. Norsk fagbevegelse 
har dessverre aldri stått i fremste rekke for å løse 
klimautfordringene. Hensynet til arbeidsplasser 
og fagforeningsmedlemmenes ve og vel har fått 
fortrinn. Fagbevegelsens tilbakeholdenhet har his-
torisk sett hatt betydelig smitteeffekt på Arbeider-
partiets holdning.

Under Jonas Gahr støres ledelse er det tegn 
som tyder på at Ap går i retning av en klimapoli-
tikk som i sterkere grad vil utfordre partiets tra-
disjonelle støttespillere. Det handler ikke bare om 
arbeidsplasser, men om hvordan vår gigantiske na-
sjonale formue skal forvaltes i et større perspektiv.

Førstkommende mandaG blir det en inter-
essant høring i Stortinget om oljefondets virksom-
het – også kjent som Statens pensjonsfond utland. 
Fondets investeringer skal sikre en størst mulig 
avkastning på vegne av alle nordmenn. Fondet har 
fått mye kritikk for at det investerer i internasjo-
nale miljøverstinger.

kritikken ser ut 
til å påvirke forval-
terne på en god måte. 
Oljefondet har så 
langt i år solgt seg ut 
av rundt 20 selska-
per som ikke har god 
nok standard når det 
gjelder klimautslipp, miljø ødeleggelser og andre 
samfunnsmessige forhold. Denne typen nedsalg har 
pågått i lang tid, og siden 2012 er det samlede antal-
let 130. Avveiningene er vanskelige. I en moderne 
verden er det knyttet miljøutfordringer til nesten 
all produksjon og utvinning av jordens ressurser. 
Men det må ikke forhindre at man blir sittende 
handlingslammet. Den beste tilnærmingen må 
være å finne ut hvilke selskaper som står for de 
største skadevirkningene. Oljefondet er et av de 
verktøyene Norge har for å sende viktige signaler 
om at virksomheten ikke er akseptabel.

nyliG kom meldingen om at den engelske kir-
kes pensjonsfond har besluttet å trekke seg ut av 
bedrifter som driver med kull og tjæresand. Den 
kirkelige kapitalforvalteren i England er økono-
misk sett en mygg sammenlignet med oljefondet. 
Når pensjonsfondet trekker ut 12 millioner pund av 
slike selskaper, er det likevel et signal som blir hørt.

Vi håper at fagbevegelsen i Norge vil bruke tiden 
fram til neste 1. mai til å formulere en mer offen-
siv miljøpolitikk. Dette handler om noe langt mer 
enn norske faglige rettigheter. Her kan vi med rette 
snakke om internasjonal solidaritet.

U Her kan 
vi med 

rette snakke om 
 internasjonal 
 solidaritet.

Solidaritet
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NordeNs største maratonløp går av stabelen 
30. mai. Arrangørene har sett seg lei på at øst
afrikanere dominerer løpet. Derfor bestemte de i 
vinter at de ville lage en nordisk landskamp – og 
at premiepotten på en kvart million kroner skulle 
gå til de beste løperne fra Sverige, Norge, Finland 
og Danmark.

etter massiv kritikk har arrangørene i Stock
holm nå gått med på de som vinner løpet, skal få 
premie selv om han og hun ikke er nordiske. Men 
pengene skal ikke tas fra den potten de har satt 
av til landskampen. Det ligger i kortene at første
premien kan bli betydelig mindre enn premien til 
beste nordiske.

arraNgøreNes iNteNsjoN er lett å forstå: De 
vil stimulere egne løpere til å satse på en idrett der 
de stort sett er sjanseløse til å vinne. Kenyanere 
og etiopere er like dominante i gateløp som det 
norske langrennsløpere er på ski. Foreløpig har 
imidlertid ikke arrangørene av Marcialonga på 
ski kommet med forslag om at pengene kun skal 
gå til beste ikkenorske løper.

jeg tror ikke at arrangørene i Stockholm  oppnår 
det de ønsker med å filtrere nasjonalitet før de 
 betaler ut penger. Flere og flere løpere født i Afrika 
har funnet seg nye europeiske hjemland – noen 
til og med i Skandinavia. Som beste nordmann, 
etiopisk fødte Urige Buta.

debatteN som nå raser i svenske medier får 
meg til å minnes et løp jeg slang meg med i da jeg 
var på interrail på Sicilia tidlig på 90tallet. Jeg 
vant løpet, og mine norske kompiser ble num
mer tre og fire. Sjefen for arrangørene kom bort 
før premieutdelingen og informerte om at vi ikke 
ville få premier, ettersom vi var profesjonelle og 
som sådan stilte i en egen klasse. Jeg fortalte ham 
at jeg var profesjonell journalist og at jeg i så fall 
ville bruke min profesjonalitet til å skrive om hans 
mafiametoder.

det fikk ham til å endre mening. Dermed måtte 
jeg reise rundt med en overdimensjonert pokal 
på resten av togreisen. Det var et herk. Men det 
var verdt det.

Premiefjols 
Den største premien i Stockholm 
 Maraton kan gå til en løper som  
ikke er blant de ti beste.

kers trosanliggende er altså lite 
til stede, ifølge rapporten. Der
med framstår «kristne grunn
verdier» som et fyndord i Frp, 
så lenge det ikke står i veien for 
liberalisme og et fritt marked, 
kombinert med en stram asyl 
og flyktningpolitikk.

Skiftet kurs. De siste par årene  
har Frp dessuten skiftet kurs og 
sluttet med sine frierier til de 
kristenkonservative velgerne. 
Allerede i 2012 skrev Vårt Land 
at sentrale folk i partiet inn
rømmer at Frp ikke vil være en  
kristenkonservativ vaktbikkje. 
På landsmøtet våren etter ble  
det diskutert om partiet skulle  
f jer ne for muler inger om  
å «sikre kristendom og den 

kristne  kulturarv» i skolen.
Liberalistene er på fremmarsj 

i partiet, og de regjerer partiet 
sammen med en de innflytelses
rike populistene. De sistnevnte 
grupper er svært innvandrings 
og islamkritiske. 

Det er i skjæringspunktet 
 mellom disse to gruppene at Frps 
 politikk blir til. 

U
De siste par årene 
har Frp dessuten 
skiftet kurs og 
sluttet med sine 
frierier til de  
kristenkonserva-
tive velgerne.

 Illustrasjon Marvin Halleraker
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AnAlyse
Per Anders Hoel
per.anders.hoel@vl.no

I mange strøk av landet har 
Frp gjerne vært selgernes 
parti. Men i sin nye rolle som 
maktparti strever de med sitt 

eget politiske dørsalg. 
Frp kaver nemlig med å 

 beholde medlemmer lokalt 
– og å få folk til å stille opp.  
Ved kommunevalg i høst stil-
ler «lille» Venstre flere lister 
enn dem. Frp har 33 færre enn  

ved forrige  lokalvalg.
Tilbakegangen skjer ikke bare 

i røde innlandskommuner. De 
svikter i listestilling også i et blått 
kjernefylke som Rogaland – der 
partiet hadde en av sine to første 
ordførere på 80-tallet.

Slikt kan balle på seg: Færre 
lister betyr også færre som står 
ute med løpesedler og er good-
willagenter for partiet.

Medlemsras. Partiets general-
sekretær innrømmer at regje-
ringsdeltakelsen har «medført 
noe mindre fokus på organisa-

Ansvaret tærer på musklene
Partier som er bygd på protest mister kreftene når de tvinges til å selge resultater.

sjonsbygging». Tall forteller mye: 
Partiet har tapt hele 2500 med-
lemmer på ett år og hadde 16.342 
ved årsskiftet.

Det er nå 2500 færre Frp- 
ambassadører som kan prate 
partiet frem. Men når man har 
regjeringsansvar, er det dessuten 
mer krevende å snakke politikk.

Frps valgarbeidere kan skryte  
av litt løft på veisektoren. De satt 
ikke lenge i departementene før 
det forsvant noen bompenge-
bommer rundt i landet. Siden 
kom det noen flasker ekstra i 
taxfree-kvoten. 

Verdimangel. Men folkelige 
vinnersaker er betalt med kom-
promisser. Og det er da ord blir 
vanskeligere å bruke.

Da er det nemlig den balan-
serte tale som gjelder. Partier 
som er kjent for å rope og være 
tøff i munnen, får fort formsvikt 
når de skal forsvare kompro-
missvedtak på stand foran kjø-
pesentre.

Man Frp kan også bli vanskeli-
gere å kjenne igjen der det hand-
ler om immateriell politikk: 

I opposisjon ga Frp pepper til 
KrF for å være ullen om Israel. Nå 

U For ti år 
siden  

var Frp selve 
organisasjons-
byggeren i norsk 
politikk. Nå kan 
de havne i en  
ond sirkel der 
motgang tærer 
opp musklene.

AndreAs lindvåg  
og vilde Blix HuseBy 

– Mange tror Frp er et parti num-
mer to for kristne velgere og i re-
ligiøse spørsmål, sier kirke- og 
religionsforsker Pål Ketil Botvar.

Den myten slår Botvar og for-
skerkolleger fra KIFO (Institutt 
for kirke-, religions- og livssyns-
forskning) hull på når de mandag 
presenterer fersk forskning om 
religionens plass i offentligheten:

– Frp fremstår ikke som et 
særlig kristent eller religiøst 
parti, fastslår forskeren.

Tallenes tale. Når partiet i 
helgen er samlet til landsmøte 
på Gardermoen, blir det sann-
synligvis lite debatt om religion i 
møtehallene. I hvert fall kan fra-
været av religion i partiets par-
tiprogrammer og innlegg i stor-
tingsdebatter tyde på det. 

Forskerne fant nemlig at:
• Frp har minst om religion i par-
tiprogrammet av partiene, både 
rundt 1988, 1998 og 2008.
• Nesten all økning i bruken av 
ordet «religion» i Frp-program-
mene kan knyttes til «kultur- el-
ler innvandringsspørsmål».

• Frp-politikere skiller seg ikke 
ut mengdemessig i stortingsde-
battene i denne perioden.

– Frp er ikke veldig på banen. 
De snakker ikke om religion som 
sådan, men om innvandring og 
islam, sier Botvar.

Ikke oversolgt. Funnene over-
rasker Frp-topp Sylvi Listhaug, 
som selv definerer seg som ver-
dikonservativ kristen:

– Dette kjenner jeg meg ikke 
igjen i. Vårt prinsipprogram slår 
tydelig fast at vi er tuftet på krist-
ne grunnverdier. Vi har mange 
saker som er viktige for kristne 
velgere, som å bære fanen høyt 
for familien, som er samfunnets 
viktigste fellesskap, og sikre dem 
valgmuligheter.

– I lys av den nye forskningen: 
Vil du si dere har oversolgt bildet 
av Frp som et alternativ til kris-
tenkonservative velgere?

– Absolutt ikke. Frp er for ek-
sempel et av få partier som har 
vært opptatt av at kristendom-
men fremdeles skal ha en sentral 
plass i skolen. Vi har i mange år 
stått opp for viktige norske og 
kristne verdier, som retten til å 
styre over eget liv og å bestemme 
hvem man skal gifte seg med, 
som vi ser at noen miljøer som 

tilhører andre religioner ikke re-
spekterer. I tillegg har vi alltid 
stått opp for Israel, svarer List-
haug.

Velgerne. Ifølge Botvar på 
KIFO er Frp-velgerne også mer 
positive til kristendom enn andre 
religioner. Men ellers fremstår 
partiets velgermasse både som 
relativt lite interessert i religiøse 
spørsmål og til støtte av religion 
i offentligheten, sier han. 

KIFO-forskerne studerte også 
velgerholdninger, og fant at:
• Frp er alene om å ha et velger-
flertall som er uenig i påstan-
den: «Man bør la være å si ting 
offentlig som krenker det andre 
oppfatter som hellig».
• Sammen med SV-velgerne, 
er Frp-velgerne tydeligst på at 
«Norge ville være et bedre land 
hvis religion hadde mindre inn-
flytelse».
• Frps velgere er mest nega-
tive til at staten finansierer og 
til rettelegger for alle tros- og 
livssynssamfunn. De vil enten 
favorisere Den norske kirke  eller 
ingen.

Riktig bilde. Jan Arild Snoen, 
Minerva-journalist og tidligere 
Frp-politiker, mener Frp aldri 

har vært særlig opptatt av reli-
gion, men at det er stor forskjell 
på medlemmene. Det får utslag 
i praktisk politikk, påpeker han. 
Mens de nasjonalistiske kultur-
konservative gjerne vinner frem 
i spørsmål knyttet til islam og 
innvandring, vinner de sekulære 
liberalistene stort sett frem i an-
dre spørsmål, som at partiet har 
gått inn for aktiv dødshjelp og er 
den sterkeste forkjemperen for 
søndagsåpent.

KrF-samarbeid. Den tode-
lingen har KrF-leder Knut Arild 
Hareide merket seg. Han synes 
ikke mangelen på religion i par-
tiprogrammet i seg selv gjør Frp-
samarbeidet vanskeligere. Men:

– Mens noen Frp-ere er vel-
dig opptatt av religion, kommer 
andre med skremmende uttalel-
ser. Som Carl I. Hagen som denne 
uken sammenlignet innføring av 
eiendomsskatt med religionsfor-
følgelse.

Knuser  
myten om 
‘kristne’ Frp
RELIGION I POLITIKKEN: Fremskrittspartiet fremstår 
ikke som et særlig kristent parti, og er lite interessert i 
religiøse spørsmål, fastslår forsker.

U
Frp fremstår ikke 
som et  særlig 
 kristent eller 
 religiøst parti.
Pål Ketil Botvar, 
kirke- og religionsforsker

Avstemninger: Et av få livssynspunkter i Frps 
program er formuleringen om at partiet er tuftet 
på kristne grunnverdier. Det punktet har fore-
løpig ikke splittet Frp gjennom avstemninger på 
partiers landsmøter, som her på fjorårets møte på 
Gardermoen.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix 
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SLIK VIL JEG SNU FREMSKRITTSPARTIETFrp

Representanter på 
Stortinget

 Y Partileder 
er Siv Jensen. 
Per Sandberg 
er 1. nestleder 
og Ketil Sol-
vik-Olsen er 2. 
nestleder.

 Y Er et libe-
ralistisk parti, 
men har også 
dyrket verdi-
konservative 
trekk.

 Y Frp ble 
stiftet 8. april 
1973. Da het 
det « Anders 
 Langes Parti 
til sterk ned-
settelse av 
skatter, avgif-
ter og offent-
lige inngrep».

 Y Partiet 
 skiftet navn til 
Fremskritts-
partiet i 1977.

 Y Carl I. 
 Hagen var 
partileder i  
28 år – til 
 Jensen over-
tok i 2006.

 Y Partiet 
 havnet for 
første gang 
i regjering i 
2013.

 Y Sitt beste 
valg gjorde 
Frp i 2009, 
med 22,9 
 prosent.

 Y Verst gikk 
det i 1977, da 
1,9 prosent ga 
null represen-
tanter. Fire år 
senere steg 
oppslutnin-
gen til 4 pro-
sent og med 
gruppe på 
Stortinget.

 Y Ble flere 
ganger på 
2000-tal-
let målt som 
Norges største 
parti, med 

oppslutning 
fra hver tredje 
velger.

 Y Helgens 
landsmøte skal 
vedta resolu-
sjoner og det 
blir politisk de-
batt etter par-
tilederens tale. 
Leder står ikke 
på valg i år, men 
det gjør nestle-
derne.

Bibelen

Løvbiff

Kaizers Orchestra

Kirkebryllup

Ayn Rand

Kebab

Plumbo

Human-Etisk vielse

Vilde Blix HuseBy
vilde.blix.huseby@vl.no

Du får straks makten i 
moderpartiet - hva er 
det første du vil endre 
på?

– Jeg vil tørre å ta tak 
i de upopulære sakene. 
Som å ta nødvendige vel-
ferdskutt, kombinert med 
å gi store skattelettelser til 
vanlige folk. 

Hvorfor?
– Det er mye man ikke 

skal trenge å betale for 
gjennom skattesedde-
len. Jeg mener familien 
er bedre skikket til å be-
stemme over egne pen-
ger og lage velferd for sin 
familie fremfor staten. I 
tillegg er vi nødt til å sik-
re velferdsstatens bære-
kraft for fremtiden. Bare 
siden 2005 har utgiftene 
i statsbudsjettet blitt do-
blet. Her er det nok av ut-
gifter å kutte, uten at det 
går på bekostning av skole 
og eldre.

Hva er det for mye av i 
norsk politikk?

– Konsensus og poli-
tisk korrekthet. For ikke 
å snakke om iveren etter 
statlig inngrepen. Hver 
gang vi står overfor en 

utfordring i Norge, kom-
mer det forslag om økte 
skatter og avgifter og of-
fentlige inngrepen.

Hvilke tre verdier bør 
prege Norge?

– Frihet. Eiendomsrett. 
Rettsstat.

Hva tror du på?
– Enkeltmennesket. På 

kraften som oppstår i at 
alle mennesker tar egne 
avgjørelser, også de upo-
pulære og dumme. Jeg vil 
at flere beslutninger skal 
tas rundt kjøkkenbordet, 
fremfor rundt regjerings-
bordet.

Hvilken sak er vår 
største etiske utfor-
dring?

– For min generasjon 
er det velferdsstaten. 
Voksengenerasjonen har 
bevilget seg så store vel-

ferdsgoder at den opp-
voksende generasjon må 
betale regningen. Og på 
tross av dette, har man 
ikke klart å gi en verdig 
eldreomsorg til de som 
virkelig trenger det. Hvis 
vi ikke gjør noe med det i 
dag, tør jeg ikke spå min 
egen pensjonsalder. Reg-
nestykket går rett og slett 
ikke opp. 

Hvilket forbud vil du ha 
avviklet raskt?

– Det er mange! Jeg ville 
først latt være å innføre 
merkevareforbud på snus 
og røyk. Deretter ville jeg 
fjernet forbudet om å ha 
vanlige butikker åpent 
på søndager. Jeg forstår 
at mange ikke vil handle 
eller ha butikken sin oppe 
på søndager. De kan la 
være – hvis ikke kan de 
gjøre som meg og Knut 
Arild Hareide og kjøpe de 
tingene man trenger også 
på søndager. 

Hvilken profil fra ditt 
parti er et godt forbilde?

– Sylvi Listhaug. Hun 
har ryggrad nok til å gjen-
nomføre rett, men upopu-
lær politikk. Hun skifter 
ikke mening av at sær-
interesser hyler og skri-
ker. Jeg er stolt av å være 
i samme parti som henne.

Våger å være 
upopulær

FpU-formann Atle Simonsen mener selve velferdsstaten er en 
etisk utfordring.

U Jeg vil 
at flere 

beslutninger skal 
tas rundt kjøk-
kenbordet, frem-
for rundt regjer-
ingsbordet.

Atle Simonsen

 Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

er Frp selv der – og må dempe 
megafonen. 

Partiet strever med å finne 
nye vinnersaker i verdipolitik-
ken. Saker de kan hamre på, 
uten at det koster for mye og 
rammer støttepartier i sen-
trum.

Lokal SV-felle. Lenge før de 
tok makten, sa Frp-toppene at 
de ville kjempe mot SV-fella 
med regjeringsslitasje og ul-
lenhet. Men Frp kan alt være 
hardt rammet.

Ikke bare ble viktig, enga-

sjert bakkemann-
skap borte da SV ble 
regjeringsslitt. Da 
antall lister skrum-
pet inn, forsvant også viktig 
økonomisk stemmestøtte til 
partiet.

Dette står også Frp i fare for 
å oppleve. Dårlig valg i høst, 
betyr lavere inntekter til å sat-
se tøft.

For ti år siden var Frp selve 
organisasjonsbyggeren i norsk 
politikk. Nå kan de havne i en 
ond sirkel der motgang tærer 
opp musklene.
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Andre
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Frp og religion

les mer! Y side 2-3 og 24-26
Les kommentaren «Verdiliberalistene»  
og Min Tro-intervju med Per Sandberg

 Y Som en del av NOREL-prosjektet, som ser på religionens rolle i de 
nordiske offentlighetene, slippes boken Religionens tilbakekomst i of-
fentligheten? på mandag.

 Y Boken gjør opp status for perioden mellom 1988 og 2008. Pål Ketil 
Botvar og Sunniva E. Holberg  finner:

 Y 14 prosent av Frp-velgerne er «bekjennende kristne». 9 prosentpo-
eng flere enn i KrFs glansdager i 1997. 

 Y Det er den tredje største andelen, men langt fra det største antallet. 
Ap og H har hatt en lignende utvikling.

 Y Frp-velgerne er minst positive til at staten skal tilby samme finan-
sielle støtteordning til alle tros- og livssynssamfunn. Nesten halvpar-
ten vil privilegere Den norske kirke.

 Y To tredeler av partiets velgere mener man ikke skal tilrettelegge 
for noe livssyn, eller bare for Den norske kirke i offentlige institusjo-
ner.

Kilde: Boken Religionens tilbakekomst i offentligheten?


