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”Sporene skremmer”, sa reven, som ikke ville besøke den syke løven, fordi spor førte inn i
løvehulen, men ingen ut derfra. Mange kristne har det samme forhold til det politiske. Kirker
som menget seg med den politiske makten, mistet sin egenart og sitt egentlige oppdrag,
ble politiserte og maktsyke. De forsvant inn i maktens sfære, og der blir de. Denne uheldige
utvikling skal ha begynt med keiser Konstantin på 300-tallet e.Kr. Nå gjelder det å komme ut
av den konstantinske æra og legge den bak oss, heter det. Det betyr avstand til politikken for
evangeliets og troens skyld.

V

i lever i en annen tid i
Europas historie. Den kristne
keiseren hører historien til.
Vår stat er ikke lenger noen
evangelisk-luthersk konfesjonsstat.
Vi lever i et samfunn som snart
er ferdig sekularisert og med en
liberal og demokratisk stat som vil
sikre både (religions)frihet og likhet
mellom borgerne og samtidig
enhet og samforstand mellom dem.
I utviklingen av den demokratiske
staten har kristelige partier vært aktive,
både i Europa og her hos oss. Fra 1945
engasjerte Kristelig Folkeparti seg
både i riks- og lokalpolitikk – til tider
med betydelig suksess. Kan de bare
overleve ved å tømme det kristelige
for innhold og betydning? Det
kristne har sitt liv i vårt samfunn ved
troende enkeltpersoner, menigheter
og kirker. De forholder seg ikke bare
til samfunnet, dets kultur, sosiale og
økonomisk liv, men også til staten, som
er den grunnleggende forutsetning for
at samfunnet er som det er.

Vi lever i en moderne stat. Den
har maktmonopolet over et gitt
geografisk territorium, som gjør
den til en nasjonalstat. Den trenger
ingen objektiv religiøs begrunnelse,
trenger ingen kirke som kan
legitimere den. Den moderne
staten begrunner seg selv. Men for
å kunne fungere som effektiv styrer
av samfunnet må staten sikre enhet
blant borgerne ved felles kultur,
moral, ideologi, religiøse/antireligiøse
forestillinger. Enheten kan altså være
religiøs-konfesjonell, nasjonalistisk,
kommunistisk, fascistisk, nazistisk
eller demokratisk. Hvordan staten
utvikler og beskytter den nødvendige
enheten i samfunnet, betinges av
hvilken ideologi den støtter seg til.

«Det moderne
demokratiet hentet
sin politiske modell
fra de franske
og amerikanske
revolusjonene fra
slutten av 1700-tallet.
I demokratiet skal
det være både frihet
og likhet, men også
samforstand og
fellesskap og derfor
enhet mellom borgerne
på demokratiske
premisser.»
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Ideologier kan utvide statens makt i
retning av det totalitære/autoritære
eller de kan temme statsmakten slik
at det opprettholdes et (prinsipielt
og praktisk) skille mellom staten og
samfunnet og en totalitær dominans
over samfunn og individer blir
begrenset. Men det betyr ikke at
statens maktmonopol oppheves
Vi lever i en demokratisk stat som
har en bred maktflate: Den er
rettsstat, velferdsstat, pedagogisk stat,
kulturstat. I samfunnet gis det også
semi-statlige felt. Akademia blir stadig
sterkere formet av statlige føringer.
Det samme gjelder massemediene på
grunn av økonomiske overføringer fra
det offentlige. Staten legger dessuten
føringer på en rekke samfunnsområder
ved å sette bestemte betingelser for
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økonomisk støtte, ofte kombinert med
krav til organisasjonenes reglement,
inntaksordninger osv. I den liberale
demokratiske staten må man rette seg
etter dens oppfatning av frihet, likhet
og sosio-kulturell enhet for å bli en del
av det såkalte «store Vi».
Det moderne demokratiet hentet
sin politiske modell fra de franske
og amerikanske revolusjonene fra
slutten av 1700-tallet. I demokratiet
skal det være både frihet og likhet,
men også samforstand og fellesskap
og derfor enhet mellom borgerne
på demokratiske premisser. Men
problemet den gang som nå er at den
liberale staten gjerne tar ikke-liberale
og ikke-demokratiske midler i bruk
for å verne og sikre enheten. Den blir
autoritær, og til sist går den i retning

av det totalitære ved å utvikle en kultur som gjør rettslige
tvangsprosesser mulig.

Ny politisk kultur
Det er blitt utviklet en ny politisk kultur basert på en
oppfatning av språket som er ment å legge normer for rett
kommunikasjon mellom mennesker i det liberale demokrati.
I demokratiet er meningsytringer, argumentasjon, kritikk
og analyse i det offentlig rom formidlet ved bruk av språket
i tekst og/eller tale nødvendig for at en offentlig mening

såret av det du sier. Derfor må du vises bort fra rommet for
legitim språkbruk. Hvem som her er «offere» blir bestemt av
dem som har påvirkningsmakten til å identifisere hva som
er «hate-språk». Det gir også makt til å erklære bestemte
mennesker (deres meninger og praksis) som autoriserte
«offere». Og krenker du autoriserte «offere», begrenses ikke
bare din ytringsfrihet, til sist kan du bli satt under tiltale
og havner for retten, og kan bli dømt. Men man skaper et
sosiokulturelt og politisk rom, et Vi, der bare «anstendige»
borgere har adgang. De som er utenfor, får gjerne en
kvasipsykiatrisk merkelapp klebet på seg. Det finnes

«Skal den sivilisatoriske urcellen, mor-far-barn, leve,
ja overleve, må den ha en materiell basis. Den må
bokstavelig talt ha føde, som må fremskaffes ved
menneskelig arbeid med natur. Et slik arbeid er familiens,
slektens og det videre fellesskapets plikt og ansvar.»

skal kunne utvikles i folket. Ideelt sett er det denne mening
den demokratiske staten skal legge til grunn for sine lover
og sitt styre av samfunnet. Hvilke regler som da skal gjelde
for bruk av språket i det offentlige ordskifte, blir derfor
avgjørende. Slike regler kan begrense ytringsfriheten
fordi visse sosiale grupper som uttrykker seg for folkelig i
det offentlige, holdes utenfor. For bare et borgerlig språk
som avspeiler akademisk halvdannelse, kan godtas. Men
ytringsfriheten kan også begrenses ved at ord og begreper
som signaliserer en annen oppfatning av virkeligheten
enn den som har hegemoniet, blir avvist. Fosterdrap er
et verdiladet og «stygt» ord, mens fremmedordet abort
kan nøytralisere realitetene. Kamp om ord er en kamp om
hvordan virkeligheten skal oppfattes.
Språk er handling og praksis, blir det ofte hevdet. Det som
sies, gjør noe med både avsender og mottaker. At språket
også har en slik funksjon er gammelt nytt, erkjent alt i det
gamle Hellas. Men i dag brukes denne erkjennelsen til å
skape et nytt språk, det såkalte «hate-språk»: Noen kan bli

islamofobe eller homofobe osv. Det finnes betegnende nok
ingen som kalles kristofobe.
Hvordan skal kristne og et kristent parti forholde seg til
en slik kulturell og politisk utfordring? Det gjelder å verge
friheten i møte med den moderne stat når den går i
tjeneste for antikristen ideologi og dens makt brukes mot
ytringsfrihet, institusjonell frihet, religionsfrihet både for
individet og for trossamfunnet. Det er innlysende når staten
er et redskap for autoritære og totalitære ideologier, når den
til eks. er nazistisk eller kommunistisk. En krevende utfordring
er det når staten er demokratisk og hyller liberale verdier.
En sterk og dominant stat vil styre og regjere over det
økonomiske livet, næringsvirksomhet osv. – særlig om
den er inspirert av sosialistisk ideologi. Men i de vestlige
demokratier er det gjerne en såkalt blandingsøkonomi.
Offentlig og privat innsats går hånd i hånd for å skape
økonomiske verdier. Spørsmålet om rollefordeling utløser
politiske konflikter. Den kristne holdning til et slikt spørsmål
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vil bestå i å sikre at den økonomiske
friheten for det privat initiativ og den
private råderett ikke smuldrer opp.
Kristne ble stilt overfor denne politiskøkonomiske utfordringen så snart det
moderne industrisamfunn vokste frem.
Fra den sosialetiske tradisjon fra den
gang kan det være visdom å hente.

Økonomi i endring

«Når mennesket blir
født inn i verden, er det
en konsekvens av et
heteroseksuelt samliv,
mellom mann og kvinne.
Mor-far-barn er
urcellen for det
humane. Ikke bare slik
at menneskeheten
videreføres på denne
måten. Men her
finner man også
realitetsgrunnlaget for
grunnlag for sivilisasjon,
samfunn og sosialt
fellesskap.»

Før 1800-tallet styrte staten/
kongemakten det økonomiske
livet ved bl.a. å dele ut økonomiske
privilegier – gjerne til aristokratiet,
men også til lavere klasser kongen var
økonomisk avhengig av. Fra 1800-tallet
av ble økonomien formet av bred
og tung industrialisering, storkapital,
markedsøkonomi og utbytting av
kolonier utenfor Europa. Da oppstår
også nye og alvorlige sosiale problemer.
En ny samfunnsklasse vokser frem.
Med industriutbygging fulgte en
utbyttet og fattig arbeiderklasse som
levde under dårlige kår, fattigdom
og med store helseproblemer. Fra før
var det småkårsfolk langs kysten og i
landdistriktene.
Man sto overfor «det sosiale spørsmål»,
som det het den gang i den kirkelige
terminologi. De borgerlige friheter
forutsetter et fritt næringsliv, dvs.
en stat som ikke dominerer det
økonomiske feltet, men tar ansvar for
at det kan blomstre. Men betyr den
økonomiske friheten at vi må akseptere
at kapitalkreftene styrer menneskenes
liv, at det oppstår en klasse som har
vanskelig for å greie seg. Skal det være
konsekvensen ved å sikre frihet overfor
en moderne stat? Åndelig og religiøs
frihet svever ikke i det tomme rom. Den
må også sikres ved konkrete midler, ikke
minst ved økonomiske.
Kirkene sto overfor det såkalte sosiale
spørsmål allerede for 100 år siden.
Og Den katolske kirken tok føringen
ved pavens første sosialencyklika:
«Rerum Novarum» (1891) Hvordan
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tenkte og argumenterte pave Leo XIII
da han henvendte seg til lederne for
de europeiske stater og ønsket en
samlet innsats for å løse «det sosiale
spørsmål.» Først påpeker han den
store nød småkårsfolket lever under.
Og den er det alles plikt å gjøre noe
med uansett. Så vel stat, samfunn og
kirke må ta ansvar. Den grunnleggende
motivering er den humane. Dette er
mennesker i nød, som trenger omsorg
og hjelp, fordi de er mennesker.
Paven var redd for at sosialismen og
kommunismen, ideologier som var
antikristelige, ja endog antireligiøse,
ville appellere til mennesker som levde
i fattigdom og under dårlige kår. Det
var en utvikling som måtte motvirkes
ved sosialpolitisk innsats som kunne
bedre arbeiderklassens livssituasjon.
Derfor formante paven statslederne
til å lytte til arbeiderklassen, ikke bare
for å bedre deres kår, men også å gi
dem muligheter til å fremme sine
rettmessige krav, bl.a. ved å gi dem
streikerett.
Men paven har også en i bred forstand
«økonomisk» argumentasjon, nemlig
den argumentasjonen som han henter
fra naturretten:

Naturretten
Kommunismen så helst at privat
eiendom ble overtatt av kollektivet,
staten, samfunnet («arbeiderklassen»)
som skulle ta hånd om produksjonen
Det var for paven i strid med
naturretten. Her kan paven synes å
vær på linje med tenkere som John
Locke, (inspirasjonskilden for den
amerikanske konstitusjon av 1776).
For Locke var menneskets arbeid for å
skaffe seg grunnlag for sitt livsopphold
naturgitt og var forut for staten og
det politiske livet. Likevel er det stor
avstand mellom Locke og katolsk
naturrettslære. Det menneskesyn den
grunngir privateiendommen ut fra,
er ikke opplysningens rasjonalistiske,
men har sin forankring i Bibelen.

Når mennesket blir født inn i verden, er det en konsekvens
av et heteroseksuelt samliv, mellom mann og kvinne.
Mor-far-barn er urcellen for det humane. Ikke bare slik at
menneskeheten videreføres på denne måten. Men her
finner man også realitetsgrunnlaget for sivilisasjon, samfunn
og sosialt fellesskap. For trekanten mor-far-barn forutsetter
omsorg og orden. Barnet må ha omsorg. Skal det få omsorg
må det omgis av orden. I denne trekanten er ikke bare det vi
gjerne kaller kjernefamilien, men også slekten, og et videre
sosialt rom. Her er gamle som trenger omsorg. Andre er
syke eller på annen måte ute av stand til å greie seg selv. Her

en ny konstruksjon «skapt» ved biovitenskap og bioteknikk.
Vår humanitet er ikke forankret det menneskelige som en
biologisk konstruksjon. Den er en gitt realitet, blitt til som
gave fra Gud til oss og til verden.
Staten er sekundær. Den har sin berettigelse på grunn av
urcellens liv. Det må beskyttes mot å bli ødelagt. Staten
har sin egentlige og grunnleggende berettigelse i det å
være rettsstat og derfor også en maktstat for å beskytte liv
mot vold, skade og død fra unnfangelse til den naturlige
livsavslutning.

«Kultur gir etiske normer, opplæring, og kunnskapsformidling, ja erfaring av det religiøst opphøyede og det
vakre. Om kulturen skal bæres av en kulturstat, blir det
altavgjørende hvilke sannheter og verdier den er tuftet
og forpliktet på.»

trengs hjelp og støtte. Og slekten bistår familien. Men ved
omsorgen utvides rammene. For familien og slekten inngår
i et større fellesskap, samfunnet, som er både nær ved og
som strekker seg ut over både sosialt og geografisk. Skal den
sivilisatoriske urcellen, mor-far-barn, leve, ja overleve, må den
ha en materiell basis. Den må bokstavelig talt ha føde, som
må fremskaffes ved menneskelig arbeid med natur. Et slik
arbeid er familiens, slektens og det videre fellesskapets plikt
og ansvar. I det ligger den naturrettslige grunnlag for det vi i
vår kultur kaller «privat» eiendom og «privat» innsats.
Det er en naturgitt rett og plikt å sikre livsgrunnlaget for
hustru, barn familie og det videre sosiale fellesskap. Dette
er et ansvar som ikke kan overtas av kollektivet eventuelt
til staten. Det vil oppløse, bryte ned sivilisasjonens urcelle.
For en stat eller et politisk kollektiv kan aldri være en
sosio-biologisk realitet. Om staten anses som samfunnets
fundamentale grunn vil den nødvendigvis måtte omforme
eller oppløse familien, idet forholdet far-mor-barn anses
som tilfeldig, som kan dekonstrueres for å bli erstattet av

Frihet
Frihetskravet må reises overfor staten. Mennesket må ha
rettssikret frihet til å leve. Livsrett er en menneskerett. Og
den må være naturrettslig forankret. Naturretten er en rett
som tjener livet, det gode og rette liv, som har det onde som
sin motsetning. Kravet om frihet til liv reiser spørsmålet ikke
bare om hva slags liv, men hva som er det gode og rette liv,
ikke bare for individet, men for samfunnet. Et slikt spørsmål
kan ikke besvares ved å gjenta kravet om frihet, proklamere
pluralismens velsignelser, hevde ideen om et livssynsåpent
samfunn. Staten kan ikke styre et samfunn ut fra frihetsidealet
alene. Den vil uansett fremme en eller annen form for enhet.
Det er en nødvendig forutsetning for at den skal kunne styre.
Det er avgjørende blir da hva som er det grunnleggende og
hva som er målet for denne enheten.
Vi har ikke, og vil heller ikke få, en kristen stat slik det
var i Norge i1814. Da ble det vedtatt en grunnlov som
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bestemte at den offentlige religion
var evangelisk-luthersk, Kongen
var konfesjonsbundet. Vi hadde
en konfesjonsstat som hadde sin
lutherske statskirke, skolen var
evangelisk-luthersk, lovgivningen
fulgte kristne prinsipper. Embetsverket
var forpliktet til å bekjenne seg
til statens religion. Ved denne
enhetsstaten basert på lutherdommen
var det vanskelig å skjelne mellom
menighet og samfunn, stat og
kirke, idet statsmakten var bundet
til religionen. Og denne enhet ble
sikret ved lovgivning og tvangsmidler,
til å begynne med ganske brutalt.
Etterhvert slakket man på trykket.

Enheten brutt
Men allerede i Grunnloven av 1814
lå endring av enheten i samfunnet
klar. Enevoldssystemet ble avskaffet.
Staten/kongen skulle styres av
en folkevalgt nasjonalforsamling.
Og ved siden av den uavhengige
domstoler med folkelig basis
(jurysystemet). Og kanskje det
viktigste: Grunnloven åpnet for frihet
for borgerne til å ytre seg offentlig
om politikk etc. (§100). Ved siden av
den offentlige religion med kirkeog skolevesen ble det utviklet nytt
frihetsrom i samfunnet: Det kom med
opphevelse av konventikkelplakaten
i1842, Dissenterlov av 1845, og
fjerning av jødeparagrafen i 1851.
Det kirkelige styre av skolen ble
avviklet (men konfesjonsskolen ble
ført videre). Avvikling av tvungen
konfirmasjon, straff for bruk av fri
nattverd og rett til fri bruk av dåp for
statskirkens medlemmer, liberaliserte
religions- og livssynsfeltet. På det
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alminnelige politiske område
kom parlamentarismen i 1884, og
opphevelse av embetsmennenes
konfesjonsplikt (statskirken unntatt).
Med andre ord legger disse reformer
grunnvollen for «Venstrestaten»
som skulle komme til å prege norsk
samfunnsliv frem til den annen
verdenskrig. Frihet og folkelighet var
dens verdier. Statlig kontroll av Den
norske kirke etter liberale prinsipper
og samtidig rom for et frivillig kristelig
organisasjonsvesen i statskirken og for
frikirkelighet utenfor dens rammer var
dens kirkepolitikk.
KrF ble de kristelige personligheters
parti som både vil sikre religiøs frihet
på protestantismens grunn, men
som samtidig ønsket å opprettholde
etiske rammene for friheten, slik
de var gitt i kristendommen – dvs.
Bibelen og kristen tradisjon etter
protestantisk mønster. Slik førte KrF
«statens offentlige religion» videre,
men i en modernisert utgave. Den
tradisjonsgitte kirkelige embetsstruktur
hadde nå fått en fri lekmannsdominert
foreningsstruktur ved sin side. Det var
i statskirkens frie foreningsstruktur og
i frikirkeligheten utenfor statskirken
at KrF var forankret. Det ble ikke
geistlighetens parti.
I dag er KrF i krise. Flere politiske
partier er det. Men krisen i KrF er
særegen. Og den har betydning for å
forstå den kristnes ansvar i politikken.
Det sosio-kulturelle grunnlaget for
fostring av kristne personligheter er
etter hvert hvert smuldret opp og
i hvert fall snevret inn. Vekkelsene
er ikke lenger folkebevegelser. De
har ikke samme kraft som før den
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annen verdenskrig. Bibelforpliktelsen,
som var en merkesak for pietistisk
og lavkirkelige protestantismen,
er blitt uthult. Samtidig har
samfunnet gjennomgått en radikal
sekularisering under etterkrigstiden.
Ikke konvensjonell religion og
kristenarv, men det jeg-sentrerte
identitetsidealet legger føringer
for livet for den enkelte og dermed
samfunnsoppfatningen. Ikke De ti
bud, men menneskerettighetene
utgjør den avgjørende samfunnsetiske
referanserammen. KrF kan ha en
fremtid ved å skaffe kristendommen
et frihetsrom og en viss
påvirkningsmulighet. Men stat og
samfunn vil på et eller annet vis være
ledet av et ideal for enhet og fellesskap
i samfunnet. På det felt har KrF hatt
vansker den siste tiden. Partiet har
oppgitt å kjempe klart og sterkt for at
den sosio-biologiske enheten mellom
far-mor-barn skal være det eksklusive
fundament for sivilisasjonen, men har
i stedet gått inn for at samlivsformer
som er strid med den naturretten som
Bibelen bevitner i De ti bud, skal være
positivt legitime i vårt samfunn.
Kristne vil naturlig nok ta sitt
utgangspunkt i kristendommen når
man vil reflektere over det politiske
engasjement. Men konsentrasjon
om den kristne personlighet
vil ikke strekke til og til sist føre
galt av sted. Man må ta frem det
allmennmenneskelige i kristenarven.
Det vi identifiserer som naturrett, slik
den kommer positivt til uttrykk i De
ti bud. Det får politiske konsekvenser.
Likhetskravet som kan ha en positiv
sosial funksjon, må ikke utviske enhver
forskjell. Fremfor alt ikke forskjellen
mellom kjønnene, og foreldre og barn,
familie, individ og stat. Friheten som
kan gi mennesket positive muligheter,
må ikke brukes slik at andres liv blir
avsluttet eller skadet. Den må ha
grenser som gjelder uavhengig av
min vilje og bevissthet. Gjennom
disse forholdsregler kan det utvikles et
humant fellesskap.

Kjærlighetsbudet
For kristne er kjærlighetsbudet det største budet. Det er det
som utmyntes i alle de andre budene. Jesu fortelling om
Den barmhjertige samaritan (Luk 10, 30-37) viser kjærlighet
i praksis. Presten og levitten gikk forbi mannen som var falt
i røveres hender og lå forslått ved veikanten. I utlegning av
denne fortellingen glemmes stadig noen av de viktigste
figurene, og det er røverne. Men i Bibelen er ikke de eller det
onde glemt, slett ikke. Apostelen Paulus viser til rettsstaten
som holder det onde nede, som en ordning gitt av Gud
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«Det sosio-kulturelle grunnlaget for fostring av kristne
personligheter er etter hvert hvert smuldret opp
og i hvert fall snevret inn. Vekkelsene er ikke lenger
folkebevegelser. De har ikke samme kraft som før
den annen verdenskrig. Bibelforpliktelsen som var en
merkesak for pietistisk og lavkirkelige protestantismen
er blitt uthult.»

(Rom 13, 1-7) Mannen som falt blant røvere, blir brakt til et
herberge og gitt pleie. Sosialstaten er en omsorgsstat som
pleier den skadede eller syke, drar omsorg for de svare og
utstøtte og sikrer oss alle omsorg når vi trenger det som
individer, familie eller annet fellesskap. Presten og levitten og
ikke minst samaritaneren som tok hånd om den forkomne,
står for kultur, ja ulike kulturer. Kultur gir etiske normer,
opplæring, og kunnskapsformidling, ja erfaring av det
religiøst opphøyede og det vakre. Om kulturen skal bæres
av en kulturstat, blir det altavgjørende hvilke sannheter og
verdier den er tuftet og forpliktet på. Presten og levitten
manglet, samaritaneren hadde en etisk forpliktelse.
Kultur- og kulturstat kan ikke løsrives fra etiske verdier.
Presten og levitten manglet ikke kilder til etisk visdom.
De hadde dem i sin bibelske religion, i Bibelen. Men de
hadde latt andre behov og standarder for livet tildekke
disse kilder. Kristnes ansvar i politikken består til syvende
og sist i å arbeide for at kunnskap og visdom fra disse
kilder blir ledet inn i samfunnet og inspirerer staten.

Bernt T. Oftestad
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DU HAR NÅ LEST DEN FØRSTE UTGAVEN AV
PARTIET DE KRISTNES NYE SKRIFTSERIE.
I DENNE SERIEN ØNSKER VI Å UTDYPE, SYNLIGGJØRE OG
TYDELIGGJØRE PARTIETS PRINSIPPER OG FILOSOFI. DU KAN
LESE MER OM PARTIET DE KRISTNES POLITIKK, PARTIETS MEGET
GODE HANDLINGSPROGRAM, PRINSIPPROGRAM OG IDEOLOGI
FORØVRIG, OM DU LOGGER DEG INN PÅ WWW.DEKRISTNE.NO
DU ER HJERTELIG VELKOMMEN SOM MEDLEM DERSOM DU
SKULLE ØNSKE DET. MELD DEG INN PÅ TELEFON: 459 08 400,
ELLER PÅ MAIL: POST@DEKRISTNE.NO
GAVER TIL PARTIET MOTTAS MED TAKK PÅ
KONTO: 9791 11 44445, ELLER VIPPS: 83246.

