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synspunkt

• kommentar/debattredaktør Jon Magne Lund
• send ditt synspunkt på lederen til debatt@vl.no
• les egen nettleder på verdidebatt.no/simon

     Vårt Land – en bro mellom mennesker, tro og tanke.

kontakt
Har du ikke fått avisen?
Ring 22 310 350.

Adresser
Grubbegaten 6. 

Post
Send post til postboks 1180, Sen-
trum, 0107 Oslo

E-post
Vet du hvem du skriver til?
Skriv fornavn.etternavn@vl.no

Dine sider
På vl.no/minside kan du blant 
annet omadressere, ferieflytte og 
finne leveringsinformasjon.

Kundesenter
For spørsmål om abonnement, 
ring 22 310 350. Eller send  
e-post til vl@kundesenter.com

Vil du bli abonnent?
Gå til vl.no/abonnement eller ring 
22 310 350

Vil du annonsere?
For stillingsannonser: 22 310 310 
eller stilling@vl.no
Annonser fra bedrifter eller 
organisasjoner: 22 310 310  
eller annonse@vl.no
Dødsann.: dodsannonse@vl.no

Tips
Send tips til tips@vl.no  
eller ring vaktsjef på  
tlf. 22 310 425
Fax: 22 310 405

/minsideVÅRt LanD

– politisk fri og uavhengig kristen dagsavis –
Grunnlagt 1945

Sjefredaktør/administrerende direktør
HELGE SiMOnnES

Under valmøtet som Evje og 
Hornnes pensjonistforening had-
de tatt initiativet til, kom mykje av 
debatten til å dreie seg om kommunal informasjon eller rettare 
sagt det som pensjonistane oppfatta som mangel på slikt. Leia-
ren i foreninga gjekk nesten i strupen på kommuneleiinga som 
meir og meir baserer den kommunale informasjonen på orien-
tering over nettsider. Østerhus hevda at 80 prosent av pensjo-
nistane er dårlege på data og difor ikkje får med seg dette. inn-
spelet er verdt å ta alvorleg fordi det sannsynlegvis fortel noko 
om at utviklinga på dette området har gått litt for fort i svingane.

Setesdølen, ByglandkRInGSJÅ

Presentasjon: Halvor Stensrud

Landets politikere fortjener re-
spekt for den tilbakeholdenhet de 
har vist etter 22. juli og før kom-
munevalget kommende søndag 
og mandag. Noen savner tem-
perament og temperatur i valg-
kampen, men den kunne selvsagt 
ikke drives som om ugjerningene 
ikke hadde skjedd. Dessuten blir 
saklighetsnivået høyere når stem-
meleiet legges ned og de store 
bokstavene får hvile. 

Kirkevalget 2011 er samkjørt 
med kommunevalget, både hva 
tid og sted angår. Søndag 11. og 
mandag 12. september er dage-
ne da nye menighetsråd og bi-
spedømmeråd i Den norske kir-
ke skal velges. Alle kirkens med-
lemmer over 15 år har stemme-
rett, og drømmen om økt opp-
slutning lever blant politikere og 
kirkefolk.

13 prosent i 2009. I 2009 stemte 
13 prosent av medlemmene ved 
menighetsrådsvalget. Det var en 
formidabel økning fra 2005, da 
bare vel 4 prosent avga stemme. 
Hvor realistisk er det å håpe at 
økningen skal fortsette i år?

Noen mener at tydelighet er 
tingen; bare meningsforskjellene 
mellom kandidatene ved kirkeval-

get blir flagget i øst og vest, vil 
interessen for å delta skyte i væ-
ret. Sist gang ble det rettet kri-
tikk mot kirken for at kandida-
tene og stridsspørsmålene dem 
imellom ikke ble presentert godt 
nok. Denne gang er det tilløp til 
mer strid, det er bare å gå inn på 
nettet for å lese. Men har ikke 22. 
juli også lagt en demper på lysten 
blant kirkekandidatene til å pro-
filere seg sterkt på bekostning av 
fellesskapet?

Jesus-perspektivet. Kirkerådets 
direktør har et annet godt poeng 
i en kommentar til Klassekam-
pen forleden dag. På spørsmålet 
om det er frykt for polarisering 
som ligger bak dagens valgord-

ning, svarer Jens-Petter Johnsen 
at «opplevelsen av konsensus er i 
kirken så mye større enn opple-
velsen av motsetninger. Det sen-
trale perspektivet på Jesus Kris-
tus er så dominerende i kirkefolks 
oppfatning av hvor de hører til, at 
det gir andre spørsmål en mer pe-
rifer plass, selv om andre spørs-
mål også er viktige.»

Striden mellom kandidatene 
står primært i saker som angår 
homofili og ekteskapslov. Kirke-
folk har vel intet å skamme seg 
over når man står sammen om 
det sentrale, troen på Jesus Kris-
tus, og at i det perspektivet blir 
andre spørsmål ikke fullt så vik-
tige? Heldigvis er det store fler-
tallet i Norge, både blant politi-
kere og kirkefolk, lite interessert i 
å etterape den svenske modellen, 
der man har partipolitiske lister 

kIRkeVaLGet
Vil kirkevalget drukne i Utøya-tragedien, eller 
vil også Den norske kirke merke en 22. juli-
effekt og økt oppslutning?

Et dempet 
kirkevalg

kommentaR
Jon Magne Lund

I går kom uttalelser fra franske militærkilder om at 
gaddafi og sønnen Saif al-Islam vurderer å dra til 
Burkina Faso. Der har eks-diktatoren fått tilbud 
om asyl. Den fattige innlandsstaten i Vest-Afrika 
har tidligere mottatt store summer i økonomisk 
støtte fra gaddafi-regimet.

BUrKINA FASo er langt ifra det eneste landet i 
Afrika som har nytt godt av libyske oljepenger. Et-
ter at Muammar al-gaddafi ikke lyktes å etablere 
seg som en lederfigur i den arabiske verden, flyt-
tet han i 1990-årene blikket og ambisjonene mot 
Afrika. Han er en av hovedarkitektene bak Den 
afrikanske union (AU), og da han i 2009 ble valgt 
til AU-leder, kunngjorde han at han ville arbeide 
for opprettelsen av «Afrikas forente stater». Han 
arbeidet også – forgjeves – for at AUs hovedkvarter 
skulle legges til Sirte, byen han selv er fra. 

gADDAFI HAr fått kronet seg selv som «kongen av 
Afrikas konger», og med rause pengegaver har han 
aktivt arbeidet for å sikre seg afrikanernes støtte. 
På et besøk i Malawi skal han ha kjørt gjennom 
landet i åpen limousin mens han kastet penger ut 
til folk langs veien. I Sør-Afrika har han en ekstra 
stjerne hos dagens ledere fordi han støttet ANC 
i apartheid-tiden.

DEt SIStE halvåret har gaddafi fått valuta for 
pengene. Afrikanske ledere har vært svært for-
siktige med å kritisere 
diktatoren. AU har ennå 
ikke anerkjent det libyske 
overgangsrådet. og da 
Sør-Afrikas president Ja-
cob Zuma besøkte Norge 
i forrige uke, fastholdt 
han sin kritikk av Natos bombing i Libya. Flere 
land enn Burkina Faso, blant dem Angola, skal ha 
tilbudt gaddafi asyl.

MEN LoJALItEtEN til en gammel og raus be-
kjent kan slå uheldig ut for Afrikas politikere. 
Egyptiske bloggere har allerede slått fast at afri-
kanske ledere er en gjeng eldre menn som hjelper 
hverandre. Man kan se paralleller til Zimbabwe, 
der andre afrikanske statsledere har tatt på diktator 
robert Mugabe med silkehansker i årevis. 

AFrIKA KAN ikke være tjent med ledere som ska-
per et slikt inntrykk. tross alt er kontinentet mer 
demokratisk enn noensinne: Siden 1991 er antallet 
afrikanske demokratier mer enn firedoblet, og 
mange land har opparbeidet seg en tradisjon for 
demokratiske maktovertakelser. Nå kan også Libya 
være på vei til demokrati. Det er denne utviklin-
gen, og ikke de gamle diktatorene, som Afrikas 
moderne ledere bør ta ansvar for å beskytte.

Lojaliteten til en 
gammel og raus 
bekjent kan slå uheldig 
ut for Afrikas politikere

gaddafi og Afrika


