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Senterpartiet og kristenvelgerne 

 

Valget nærmer seg, og politikerne gjør 

sine hoser grønne. Som best de kan. I Vårt 

Land tirsdag 30. juli forsøker SPs nestleder 

Trygve Slagsvold Vedum å vinne 

kristenvelgere ved å skremme med FrPs 

alkohol- og bistandspolitikk. Tidligere 

statsråd og stortingsrepresentant fra 

Rogaland, Magnhild Kleppa, brukte samme 

strategi på et valgmøte i Sarons dal 

tidligere i sommer. 

 

Valgforsker Anders Todal Jenssen tror 

Vedums utspill særlig vil kunne påvirke 

sentrumsvelgere i Rogaland. 

 

Mye kan sies om FrPs politikk og kristne 

verdier. Det skal jeg imidlertid la ligge her. 

Det samme gjelder hva SP i regjering med AP og SV de siste åtte årene har oppnådd 

av resultater som kan tekkes bedehusfolket her vest. Men som rogalending og 

sentrumsvelger (stort sett) vil jeg gjerne minne både valgforskeren og Vedum om et av 

fru Kleppas og senterpartiets tidligere valgløfter - for ikke å si velgergaranti - med 

relevans til kristne verdier. Jeg tenker på ekteskapsloven. Det er et par stortingsvalg 

siden. 

 

Vi kjenner alle historien. Om Kleppa som med bakgrunn i private årsaker la til side sin 

velgergaranti og stemte motsatt det hun hadde lovet velgerne. Det private var viktigst 

for Kleppa. Noen forstår hennes kuvending, kanskje flest blant dem som i 

utgangspunktet ønsket at hun stemte som hun gjorde, andre føler seg lurt. 

 

Et annet spørsmål som kan påvirke SPs valg i Rogaland er Ryfast. Senterpartiet har i 

regjering gått inn for et veiprosjekt til flerfoldige milliarder kroner. Og Kleppas har vært 

sentrale for å få den valgte løsningen. Prosjektet er imidlertid meget omstridt både av 

økonomiske, sikkerhetsmessige og samferdselspolitiske årsaker, og ikke minst fordi det 

fantes både rimeligere og trafikkfaglig bedre alternativer. Blant annet dokumenterer 

kommunevalget for to år siden stor motstand hos fremtidige brukere. 

 

Men veianlegget vil, når det blir ferdig, korte ned veien fra Kleppas hjemsted til 

Stavanger betydelig. Det er et faktum. At det også vil bidra til en forverring av byens 

trafikale utfordringer, betydde mindre for fylkets SP-representant. Noe av det siste 

Kleppa gjorde som minister i Samferdselsdepartementet var å lose prosjektet gjennom 

Stortinget. I sin ytterste konsekvens var også det et verdivalg. Med hensyn til helse, 

trafikksikkerhet, ressursbruk og såkalte grønne verdier. 

  

Jeg er stygt redd for at disse forholdene betyr mer for SPs troverdighet i Rogaland, enn 

Vedums skremsler om FrPs alkohol- og bistandspolitikk. Det skal bli spennende å se, 

men det vil neppe være noen bombe om Stortinget de fire neste årene ikke vil ha noen 

SP-representant fra Rogaland.    


