En markering for kristendommens værdier
- som fundament for politiske markeringer og realiteter
Tak til Henri Nissen for i lederen 9. august at sætte fokus på værdipolitiske udmeldinger. Det har vi i høj
grad brug for, for det, som vores samfund bygger på, vi bygge de fællesskaber alle danskere er en del af..
Om det er politik til socialt udsatte, syge, mennesker i nød, mennesker med materielt overflod, klima eller..
Som kristen politiker ” fra en anden fløj” end DF, vi jeg derfor tage opfordringen op. Analyser kan sættes op
i de tegn, der er ( artefakter), skueværdier og grundlæggende antagelser. Og lige netop her ved de
grundlæggende antagelser er der store forskelle på det værdipolitiske kulturgenopretningsprojekt, som
Messerschmidt fremfører og som jeg på det dannelsesmæssige niveau kun kan tilslutte mig – og der er som
bekendt på frugterne, man skal kende menneskers gundamenter.
Isabella Arendt har således i bloggen på Jyllandsposten klargjort, at vi i KD står op for, at udlandsbisstanden
skal bruges til at kæmpe mod forfølgelser – især af kristne, men ikke kun. Jesus har nemlig belært os om
også at elske vore fjender. Det betyder ikke tossegod accept af alt, men plads og rum til at tænke og tro
forskelligt og gennem vores adfærd møde vore medmennesker. Derfor er vi også imod muslims bønnekald,
men for, at der må være moskeer i Danmark. Men de må ikke under religiøs dække opildne eller være
arnesteder for islamisering.
Kristne værdier som Kristendemokratene står på må for er f.eks. : ligeværd mellem mennesker, friheden til
at tro (og vise sin tro offentligt), ytringsfrihed og forkyndelsesfrihed. Så det præcis modsatte af udskamning,
burkalove og imamlove. Det er en demokratisk dialog, hvor vi prøver og tester hinandens antagelser i
gensidig respekt.
At bygge et samfund på disse værdier betyder, at jeg tager ansvar for den hjemløse på gaden, barnet der
bruger for meget skærmtid og ikke er sammen med sine forældre fordi de arbejder eller er optagede af
andre ting. Familien er her en væsentlig grundsten – men den kan have mange udformninger. Familier skal
derfor have muligheder for at være – familier. Kristne værdier er at blive dannet i uddannelse til at få lov til
at være den, som man er skabt til – at vokse og leve i de evner og muligheder den enkelte har – om man er
født med et handicap eller man har som handicap at være specielt intelligent på visse områder.
Det betyder, at når vi skal lave sundhedspolitik, skal det være med den enkelte borger i centrum og ikke de
ydelser eller behandlinger der skal gives.
Det betyder, at når vi vi have en ordentlig ældrepleje, så er den kristne etik grundlaget – og derfor skal vi
også have faguddannet personale til disse vigtige og udfordrende opgaver, for det er ikke gjort med
godhjertethed alene.
Det betyder, at når vi diskuterer klima og miljø, skal vi også diskutere bæredygtighed – for det der er godt i
det ene perspektiv, er ikke nødvendigvis godt i det andet – og i KD har vi den kristne forvalteroptik på også i
miljø og klimadebatterne.
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