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Lokale kristne medier som motkraft
mot offisiell frykt
Pål Repstad

Kirkelig kritikk av Listhaug – et
elitefenomen?
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Listhaug versus kirken(e)
•
•

•

Listhaug om biskopene: et «godhetstyranni som rir det norske samfunn
som en mare» (Vårt Land 2015)
Listhaug om kirken: ..ikke for alle, men en politisk aktør for venstresiden,
som bidrar til å ødelegge velferdsstaten med sitt syn om fri innvandring
(VG 2016)
Journalist Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad 2014: «Det kristne
lederskapet har utviklet seg til å bli en humanistisk fortropp. Når noen
fryser, gråter eller er redd for den norske statsmakten, står det stadig
oftere en biskop eller en kristelig generalsekretær i nærheten og tilbyr
varme, trøst og kraftig protest.»
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Hovedfunn
•
•
•
•
•
•
•

Tidsrom for analyse: august 2015 – mars 2016
28 av 52 menigheter/organisasjoner omtalte flyktningesituasjonen, både
Den norske kirke og frikirkene (bedehuskristendommen minst)
Ikke ett eneste utsagn støttet regjeringens restriktive politikk
Alle de 28 la vekt på humanitær innsats og omsorg, og flyktningene ble
ikke omtalt som trusler, men som mennesker med et legitimt hjelpebehov
En del av de 28 kom med eksplisitt kritikk av regjeringens restriktive
politikk
Deler av media og opinion snudde fra omsorg til kontroll i det aktuelle
tidsrom. Ikke tilsvarende i materialet
Ikke tegn til at det diakonale arbeidet var en form for forkledt misjonering

Eksempler på humanitære tiltak
•
•
•
•
•

Flyktningekafeer med språkopplæring
Fotball for unge asylsøkere
Klesinnsamlinger foran vinteren
Velkomstsentre for flyktninger
Skolering av «flyktningeverter»

Ofte samarbeidstiltak mellom ulike kristne fora, eller med
humanitære organisasjoner og kommuner
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Eksempler på kritikk
• En ansatt i Frelsesarmen holdt foredrag i Frikirken i
Kristiansand, og hadde «mye å si om det hun mener er en
feilslått asylpolitikk»
• En menighet oppfordrer sine medlemmer på sin Facebookside til å delta i en demonstrasjon utenfor rådhuset for å vise
politikerne at de «ønsker flyktningene velkommen til Søgne»
• Oppgjør med begrepet lykkejegere på hjemmesiden til
frimenigheten Betania i Kristiansand: «Hadde vi vært i samme
situasjon, så hadde mest sannsynlig vi også gjort alt for å jage
lykken og et bedre liv»

Gyldige funn?
• Har trolig fått med de fleste publikasjonene i de seks
kommunene
• Kristenlivet på Sørlandet er litt mer konservativt enn
kristenlivet ellers. A test of the extreme case?
• Mer usystematiske inntrykk fra Vestlandet viser lignende
tendens
• Har undersøkt publikasjoner, ikke direkte grasrotholdninger.
Lokal elite? Men ingen Facebook-kommentarer tyder på
muslimskepsis
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Mer om studien i:

Konklusjon
• Zygmunt Bauman: Offisiell frykt skapes av
enkelte medier og av politikere som sikrer
egne posisjoner gjennom å skape usikkerhet
og frykt for marginale grupper
(Bauman: Strangers at our doors, 2016)

• Lokale kristne publikasjoner kan være en av
flere lokale motkrefter mot offisiell frykt
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