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Skeptisk til KrF
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

SKEPTISK TIL KRF

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest kristendom, valg
Lørdag - 01. september 2007

I forkant av Stortingsvalget 2009 hentet jeg fram igjen min gode gamle kjepphest: Jeg er

skeptisk til KrF - Kristelig Folkeparti. Jeg liker ikke helt ideen om at alle kristne skal "rotte" seg

sammen i et eget parti. Jeg er heller ikke særlig begeistret for sammenblandingen av politikk og

religion.

Selv regner jeg meg som kristen, men for meg er det ingen automatikk i å stemme KrF. KrF har et politisk syn en

plass mellom sentrum og høyresiden som nødvendigvis ikke passer for alle som er kristne. Det finnes gode kristne

mennesker som finner det vel så naturlig å gi sin stemme til et parti på venstresiden.

Det som binder oss kristne mer eller mindre sammen er vår tro. Imidlertid kan også kristne tilhøre ulike politiske

retninger da vi tross alt er mennesker også. De sakene som Kristelig Folkeparti og Kristent samlingsparti er opptatt

av klarer ikke nødvendigvis å engasjere meg selv om jeg er kristen og dermed innenfor partienes målgrupper. Selv om

enkelte hevder at vi kristne er opptatt av verdier klarer ikke jeg å se for meg at det finnes en objektiv liste med

verdier som nødvendigvis alle kristne kan enes om.

Det er ingen automatikk i at kristne må stemme KrF. Vi kristne bør heller jobbe for å få kristne verdier etc. inn i

ALLE partier!

Se min protestside mot KrF m. m.: http://www.brr.no/kristendom/#krf Jeg er også skeptisk til Kristent

Samlingsparti (KS) og Fremskrittspartiet (FrP), mens denne artikkelen nok "røper" mitt personlige politiske

ståsted.
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Ellers konstaterer valgresultatene for Stortingsvalget 2009 synkende oppslutning for KrF sin del. Etter valget har de

også hatt en del dårlige målinger, noe som tyder på at partiet sliter med å vinne støtte blant det norske folk. Tydeligvis

flere KrF skeptikere der ute enn bare meg!

OPPDATERT OG UTVIDET ARTIKKEL ER TILGJENGELIG I MIN NYE BLOGG. ARTIKKELEN
HETER: "FORTSATT SKEPTISK TIL KRF".
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