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Hareides dommedag
Dette er ikke nødvendigvis et dårlig utfall for venstresiden.
 HEGE ULSTEIN
2 plass 566 innlegg  7590 kommentarer

 Abonnér på innlegg fra Hege Ulstein

GARDERMOEN (Dagsavisen): Det var så stille at du kunne høre en
partileder falle. En lang dag hadde blitt til kveld. Følelsen av at dette
ikke gikk Knut Arild Hareides vei hadde vært der i salen nesten fra start.
Og slik blir det. KrF skal gå videre med en ny partileder.

Se også

Under Kjell Ingolf Ropstad skal partiet nå gå inn i regjeringen til Erna
Solberg. Løftet om å ikke gå i regjering med Frp er brutt. 98 delegater
ville til høyre. 90 ville til venstre. To stemte blankt.

Slagsmål og angrep på
politiet i Oslo i natt

Resultatet er sikkert en sku else for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Men
han har grunn til å tørke tårene ganske fort. Skal vi dømme etter
debatten på KrFs ekstraordinære landsmøte, er det på mange måter like
greit at det gikk som det gikk, sett fra venstre vinkel. Et KrF som setter
innstramminger i abortloven foran store og viktige politiske saker som
klima, bistand, yktninger, distriktspolitikk og barnefattigdom, er ikke
nødvendigvis noen drømmepartner for Arbeiderpartiet, SV og Sp.

– Nordmenn forstår ikke
amerikansk politikk

Med denne avklaringen bak seg kan Ap, Sp og SV heller gå i kraftfull og
tydelig i opposisjon til en splittet og sliten høyreside som nå spenner fra
et delt KrF, via et desillusjonert og stadig mindre Venstre til et
Fremskrittsparti der populistene får herje fritt. Dette skal et
superpragmatisk Høyre uten et tydelig politisk prosjekt forsøke å holde
sammen.

Det var så stille at du kunne
høre en partileder falle

Med Ropstads seier er abortloven satt i spill. Det er helt åpent hva som
skal skje nå. Men KrFs forventinger om at paragraf 2C nå er en saga
blott, kommer mest sannsynlig til å bli brutt. En ting er hva Erna
Solberg sier. Fremskrittspartiet og Venstre skal også ha et ord med i
laget. Og når dette går fra teori til alvor: Er KrF beredt til å ta
konsekvensene av sitt eget standpunkt? Sist partiet hadde muligheten
til å gjøre noe med paragraf 2C, i Bondevik 2-regjeringen, lot de være.
Det ble for komplisert.

En god løsning for løa

KrF vurderte muligheten seriøst og nøye. Og konkluderte med at de ville
avslå. Grunnen er at det ikke vil være riktig å fjerne absolutt all adgang
til abort på grunn av skader og sykdom etter uke 12. Og vil man ikke det,
må man lage en lov med detaljerte beskrivelser av ulike typer
fosterskader og vurderinger av mulighet for levedyktighet i timer,
dager eller uker. Resultatet ville høyst sannsynlig blitt en lov som i seg
selv, ved sin blotte ordlyd, ville stilt KrFs abortmotstand i miskreditt.

«Kuppet» i Rogaland
avgjorde, men fylkeslederen
toer sine hender

"Ikke tving meg til å føde ere syke barn", skrev Ingrid Fevang i
Dagbladet fredag. Hun er mor til et friskt og et multihandikappet barn.
Hun vet at hun ikke kan, for noen av disse barnas eller sin egen skyld, få
et handikappet barn til. Hva sier KrF til henne?
Knut Arild Hareide står igjen som en politiker av stort format. Talen han
holdt da nederlaget var et faktum, var samlende og forsonlig. Han har
kjempet en ærlig kamp - og tapt. Han endte med å måtte krype til
korset. Men han har vist at det fortsatt nnes politikere som har en
visjon, noe de tror på, og som de er villige til å kjempe for.
Vi skulle hatt ere slike. Spørsmålet er om vi fortjener det.

 Abonnér på innlegg fra Hege Ulstein
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Blir du med i debatten ?
Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og
engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre
til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre
her!

10 kommentarer

Sorter etter Eldste

Legg til en kommentar ...

Atle Syvertsen
Det vil kle artikkelen hvis den påtroppende partileder utstyres med korrekt navn: Han heter
Kjell INGOLF, ikke Kjell Inge.
Liker · Svar ·

1·1d

Ida May Lea Hagen
Omdøpt til mørkemannen Ropstad.
Liker · Svar ·

7·1d

Egil Bøe
Ida May Lea Hagen Litt av en forsoningstale av venstresiden her. Som nøytral
opplevde jeg Ropstad som en mulig redning for Krf. Redelig, forsonende og
troverdig. Ikke minst, han ikke berøringsangst til partier som Frp. Politikken er
viktigere en retorikken. Hareide har jeg på en måte likt men da mer for morsomme
kommentarer, som politiker mener jeg han lett får en slags barnslig holdning til
meningsmotstandere. Hareides fall er nok bra for partiet og et mer "voksent" Krf er
bra for Norge i en borgelig regjering.
Liker · Svar ·

3·1d

Per Waage
Glimrende analyse som vanlig. En ting manglet, nemlig alle de usosiale kutt som KrF har
måttet bite i seg i forhandlingene med regjeringen og der Ropstad har vært KrFs
forhandler.
Liker · Svar ·

14 · 1 d

Leif-Christian Andresen
Glimrende analyse var vel å ta vel hardt i.. Virker mer som ønsketenkning fra
venstresiden. EN kan være så enig eller uenig med Frp politikk. Gi det 10-15 år så
er Frps poliikk plutselig blitt stuerent og blitt Ap politikk. Historien viser jo det, kan
bare ta innvandringspolitikken og se på Aps innvandringspolitikk nå; Frp politikk for
flere år siden som ap nå plutselig påstår er AP politikk
..
Liker · Svar · 1 d

Rune Mikal Hetle
Som eg skulle ha skrive det sjølv, men du skriv betre. Det skal verte interessant å fylgje
dette vidare med tanke på kva som vil finne stad vidare i Krf internt, men ikkje minst i
regjeringsforhandlingar både om politikk og posisjonar i ei ny fleirtalsregjering. Det som er
sikkert, er at vinnaren er Erna Solberg. Ho har med hjelp frå Hareide nådd målet
ikongstanken hennar om ei fleirtalsregjering. Men det skal snuast mange steinar både om
politikk og posisjonar før dette prosjektet er i mål. Sjølv om det vart dommedag for Hareide,
må det vere ein draumedag for politiske kommentatorar og journa… Se mer
Liker · Svar ·

8·1d

Tor Ragnar Roaldsen
Landsmøte valgte Siv Jensen og Listhaug i forhold til sin egen partileder. Det var en
fantastisk flott tale Hareide holdt på landsmøte der han staket
den nye kursen for partiet. Talen omfattet veien videre framover Hareide begrunnet sitt
veivalg grundig og reflektert. Det samme kan en ikke si om Ropstad som er totalt opphengt
i et gammel modig tanke sett og står på stedet hvil. Hans iver å komme i Solberg
regjeringen var så tydelig,at Siv Jensen og Erna Solberg vil gi gratis medlemskap til
Ropstad og Bollestad, der FrP passer best , for der er dobbelkomikasjon det eneste
politiske verktøy par… Se mer
Liker · Svar ·

11 · 1 d

Didrik Humblen
Utrolig med så mange løgner fra et såkalt kristelig parti!
"Abortloven skal nå endres" sier Ropstad.
Dagen før Rogalands fylkesårsmøtet samlet seg i Stavanger, bestemte partiledelsen seg
for å oppfordre fylkene til å velge delegasjoner som gjenspeilte fylkesårsmøtene.
Men i Rogaland sier de at "de ikke så e-posten de sendte ut, før etter at valget var avgjort."
Forbannet løgn hele veien!
Liker · Svar ·

7·1d

Didrik Humblen
I Rogaland har ingen i KRF verken radio eller tv. Det må sikkert være en stor synd
å høre på radio eller se på tv? Og ikke har de venner utenfor sin egen troskrets
heller ser vi. Men e-mail har de hehehehehe
Liker · Svar ·

2·1d

Per Erik Løff
Ville det ikke blitt 4 "røde til hadde tjukke BollaStad videreformidlet representanter
ift stemmegivning? 98-4=90+4?? De får nok sin lmnn i himmelen lolol
Liker · Svar ·

1·1d
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Les også
«KrFs ekstraordinære
landsmøte er splittet fra første
stund»

Slik sikrer de en trygg og
profesjonell
rekrutteringsprosess

Er det ikke på tide med
kunnskap om atferdsvitenskap
før man kritiserer den...

Så nære, så splittet

ANNONSE

Demokratiopplæring på alvor

STROSSLE

Må vi skrive om «Dyrene i
Afrika» fordi mamma og
pappa ikke klarte å
begrense seg?
BENTE ROGNAN GRAVKLEV
for 2 dager siden

|  29

Vi sitter bredbeint i verden og ser hvordan plassen
til andre vesener minker. Varselet vi kk denne uka
gjorde det vanskelig å puste.

Hareide tapte – og går

Si «ost»

 ARNE STRAND
for 2 dager siden

 GEIR RAKVAAG

|  96

for 2 dager siden

Til tross for en strålende tale og et tydelig
kabinettsspørsmål, tapte Knut Arild Hareide for et
knapt ertall på landsmøtet.

FØLG OSS

|0

Noen dager er papiravisens uvilkårlige deadline
ekstra vanskelig å forholde seg til.
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