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Bondevik avviser Hagen
• samfunn@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 435

samfunn

Kjell Magne Bondevik understreker at det ikke er Carl I. Hagen
som bestemmer hvem som er
statsministerkandidat etter valget.

■ Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)
vil ikke spekulere i om Frp-leder Carl I. Hagen
vil gjøre alvor av sine trusler om å kaste ham etter valget.
– Det valget må han selv ta. Han må velge mellom meg og Stoltenberg, sier Bondevik.
Statsministeren understreker nok en gang at
det er de tre partiene i samarbeidsregjeringen
som velger statsministerkandidat.
– Det er ikke Hagen og heller ikke jeg som bestemmer dette, sier Bondevik.
©NTB

Stoler ikke på
Prest vil ikke la bomber ødelegge dialogen med islam.

Hvis du ikke klarer å bestemme
deg for hva du mener i vanskelige
spørsmål, burde du stemme KrF. I
hvert fall ifølge aftenposten.no sin
nettest.
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KrF–
et parti for
tvilere?
Lars Halvor Magerøy
larsmag@vl.no

22 310 390

Klarer ikke KrF å bestemme seg
for hva de skal mene? Møter de
vanskelige spørsmål med et skuldertrekk? Det er inntrykket man
får av en av de mange partitestene som er lagt ut på internett
før valget.

«Verken eller». I Aftenpostens
test skal du taste inn hva du synes om en rekke påstander, på
en skala fra «helt enig» til «helt
uenig». Etter spørsmål om alt
fra pappaperm og skolemat til
innvandring og bilavgifter, får
du beskjed om hvor du hører
hjemme politisk.
Men synes du spørsmålene er
vriene, kan du helgardere med
å krysse av for «verken eller».
Og gjør du det på alle spørsmålene, er dataens dom klar: «Dine
standpunkter tyder på at du bør
stemme KrF».
Frp er vinneren. Så er da heller
ikke slike nettester noen braksuksess for KrF. I går lå oppslutningen på seks prosent i Aftenpostens test, og fem prosent hos
TV2 Nettavisen.
Den store nettvinneren er
Fremskrittspartiet. Hos Aftenposten deler de førsteplassen
med Høyre, begge på 17 prosent. Hos TV2 Nettavisen er det
ren utklassing: Frp støttes av 30
prosent av brukerne og er størst
i alle aldersgrupper.
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Geir Ole Bjartvik
geiroleb@vl.no

22 310 433

I nær 15 år har Anne
Hege Grung deltatt
i muslimsk-kristen
dialog:
– Man kan ikke
bruke islam som
variabel i en deﬁnisjon av hvem som er
farlige i et samfunn,
slår hun fast.
Torsdag 7. juli – dagen da bombene sprang i den britiske hovedstaden – skrev Grung et
avisinnlegg som to dager senere kom på trykk i Dagbladet. Innlegget var for en stor
del et uttrykk for medfølelse
med de mange som satt fast i
mørket under verdensmetropolen uten å vite hva som hadde
rammet dem eller hvor hjelpen
skulle komme fra. Men innlegget rommet også et hjertesukk
fra presten og forskeren som i
mange år har vært i nær dialog
med norske muslimer:
«Det kjennes bokstavelig talt
blodig urettferdig at langsomt,
tidkrevende konstruktivt arbeid
med å bygge tillit mellom kristne, muslimske og andre miljøer
– og med å informere allmenn- – Muslimer lever med en dobbelt frykt, sier prest Anne Hege Grung. – De er redd både for å bli trakassert
heten om at islam slett ikke er og for å bli rammet av nye bomber. Grung mener at mistilliten mellom kristne og muslimer må gjøres minen ‘terrorreligion’ – kan risi- dre gjennom langvarig kjennskap og vennskap som viser at man kan stole på hverandre.
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kere å bli offer for noen sekunders uendelig destruktivitet ved å fortelle om imamen som dan vold avler vold, og hvordan bruker religionen til å ramme
hun møtte under et opphold man måtte arbeide innenfor de uskyldige med terror, ser også
i form av en terrorbombe.»
i Storbritannia i fjor. Han var politiske strukturene for å en- muslimene på som et stort proSinte over mistanken. Grung fortvilet over at et stort antall dre samfunnet.
blem. Det er ikke belegg for å
pekte på hvordan ansvarlige, unge, muslimske menn oppGrung mener vestlige musli- si at islam er en mer krigersk
muslimske ledere i Europa ut- søkte ham. De unge var sinte, mer nå trenger å få bevis for at religion enn kristendom og jøfører et omfattende arbeid for både over problemene de møt- ikke alle er ute etter dem, slik dedom.
å advare mot bruk av vold og te på arbeidsmarkedet og over at det ikke utvikler seg ﬁendeterror, og dessuten oppmun- terrormistanken som ble ret- bilder av Vesten. Selv går hun
Vold. Grung påpeker at tertrer sine menigheter til dialog tet mot dem. Imamen forsøkte i rette med ﬁendebilder som rorisme og annen samfunnspå sin side å roe ned de unge nordmenn kan ha av islam:
ﬁendtlig atferd ﬁnnes innen
og integrering.
Hun anskueliggjorde arbeidet mennene, forklare dem hvor- – At noen mennesker mis- de ﬂeste religioner, og at det
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