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Velkommen til min gamle blogg!
Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:
http://blogg.brr.no/
HVORDAN KAN KRISTNE STEMME FRP?
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Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest, valg
Mandag - 20. juli 2009

>

Noe jeg aldri kommer til å klare å forstå er hvordan kristne med god samvittighet kan stemme Frp!
For meg framstår Frp som et egoistparti som passer bra for de rike og velstående, men som ikke
tar hensyn til de svake og fattige i samfunnet.

ARKIVER

Slik jeg leser Biblen er noe av det viktigste vi kristne kan gj re å vise hverandre kjærlighet og hjelpe hverandre. For meg
står disse tingene i grell kontrast til Frp sin egoistiske politikk.
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Noen punkter fra Frp sin politikk: Økt satsning på militæret, liberal bioteknologilov, mer overvåkning og politi, strengere
fengselstraffer, næringsliv viktigere enn milj vern, mindre skatter og avgifter, mindre offentlig kontroll, privatisering,
avskaffe u-hjelp, mindre satsing på kultur og kjempe mot innvandring. Lavere skatter og avgifter, billigere alkohol og det
frie marked er viktigere enn å hjelpe de svake i samfunnet.
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Frp har i diverse sammenhenger uttrykt sin sympati med staten Israel og at de er imot dagens ekteskapslov
som åpner opp for ekteskap mellom to av samme kj nn. Er disse to enkelsakene virkelig nok til å veie opp
for alle de andre negative sidene med Frp sin politikk?
Ellers er jeg medlem av Facebookgruppa "Folk flest mot Frp" (link). Fant en interessant artikkel på verdidebatt.no
som heter: 30 gode grunner til å ikke stemme Fremskrittspartiet og saken har også blitt diskutert i denne
tråden hos verdidebatt.no. Se også mine vrige artikler i kategori valg 2009.
web.brr.no/serendipity/index.php?/archives/138-Hvordan-kan-kristne-stemme-FrP.html
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Elisabeth - #1 - 12.09.2009 10:37 - (Svar)
Skal vi heller da stemme på et parti som sier de er kristne men lar flere og flere MUSLIMER komme til partiet sitt?
Skal vi stemme på et parti som vil ha videre forhandlinger om vestbredden gjennom Oslo-Avtalen? Da går vi jo mot
bibelen og det vi står for! Jeg har snakket med en vara på stortinget. Og da sa jeg akuratt dette til han og han svarte med
å si at vi ikke kunne ta bibelen bokstavelig. Er det en sånn regjering vi kristne vil ha? En regjering som sier først at de er
kristne og kristne skal jo følge bibelen, men etterpå skal de gå ut og si at de vil gjøre Israel mindre? Alle kristne vet jo at
Israel er det landet vi ikke skal må gå imot!
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Maria - #2 - 13.09.2009 22:14 - (Svar)
Enig med deg Bjørn Roger!
Kristendommen blir angrepet i samfunnet og den rødgrønne regjeringa har ikke alltid frontet kristne verdier, men jeg tror
fortsatt ikke Frp er veien å gå for et bedre samfunn. Jeg synes de er fjernt fra Bibelens lære i mange punkter, og det tar
jeg alvorlig, selv om det kanskje høres bedre ut å være kald enn lunken så tror jeg politikk i mange tilfeller handler mye
om å velge det minste ondet, og da blir Frp uaktuelt for meg. Selv om den nåværende regjeringen har gjort en dårlig
jobb på enkelte områder vil det ikke si at velgerne bør legge til rette for enda flere dårlige valg. Ja, selvfølgelig er det
ingen som tvinger oss til å drikke oss fulle på sprit eller ta abort, men lover og reguleringer har faktisk konsekvenser, for
eksempel for det ufødte liv og for de med alkoholrelaterte problemer, og da synes jeg ikke vi skal legge opp til at
konsekvensene blir negative. Derfor kommer jeg ikke til å stemme Frp, fordi jeg synes de på mange områder strider
imot Jesu nestekjærlighetsbud, for eksempel i det å kutte i bistand, ha en mer liberal alkoholpolitikk, streng
innvandringspolitkk…. Det er lett å snakke glamorøst om frie valg, om mindre avgifter, om billigere sprit, men jeg synes
web.brr.no/serendipity/index.php?/archives/138-Hvordan-kan-kristne-stemme-FrP.html
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det blir for likegyldig ovenfor de som sulter i verden, for de som gruer seg til pappa kommer hjem, for de som flykter
(ikke minst kristne flyktninger som blir forfulgt for sin tro), for de ufødte… Jesus sa: Det dere gjorde mot en av disse
mine minste, det gjorde dere mot meg (Matt 25:40). Jeg synes ikke det lukter så mye omsorg av Frp akkurat.

Peter - #3 - 30.01.2010 15:10 - (Svar)
"For meg framstår Frp som et egoistparti som passer bra for de rike og velstående, men som ikke tar hensyn til de
svake og fattige i samfunnet."
Tror du skal sette deg litt inn i politikken til FrP før du uttaler deg...
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