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Kurs for nye medlemmer
Ny som medlem
LÆRESTOFF

2. Hva er KrF?
KrF er et politisk parti, en sammenslutning av personer som har relativt
sammenfallende syn i politiske spørsmål.
KrF ønsker å ha innflytelse i samfunnets politiske beslutningsprosesser.
Det gjøres ved å stille liste med kandidater ved frie politiske valg.
Hvem er KrF?
KrF har ca 37 000 medlemmer som er organisert gjennom lokallag og fylkeslag.
Partiet er åpent for medlemskap for alle kvinner og menn over 13 år som er enig i
partiets formål og grunnsyn. Medlemmene utøver sine medlemsrettigheter gjennom
KrF-lokallagenes møter.
3. Visjon
KrFs visjon er et varmt og verdiforankret samfunn, der alle har lik verdi,
opplever rettferdighet og ressursene forvaltes til det beste for alle
mennesker.
4. Grunnlag
KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi.
5. Hvordan tenke politisk?
For å utarbeide en best mulig praktisk politikk må vi se nøye på samfunnet og prøve
å danne oss et bilde av hva som er den riktige situasjonen. Det nytter ikke å stikke
hodet i sanden og si at vi utarbeider politikk for familier med mor, far og tre barn. Vi
vet at det ikke stemmer med virkeligheten. Det nytter ikke å tenke at oljen varer evig
og utarbeide politikken med tanke på at det alltid vil renne milliarder av kroner inn i
statskassen. Vi vet at det ikke stemmer. Osv
SAMFUNNSANALYSE er viktig skal den praktiske politikken være reel, nyttig,
troverdig og levedyktig.
Det fører oss tilbake til grunnlaget – det kristne verdigrunnlaget og en
kristendemokratisk ideologi. Grunnlaget er styringsredskapet. Ut fra grunnlaget, og
med øyne for hvordan samfunnet ser ut, kan vi utarbeide en praktisk politikk som
trengs og har verdi.
Politikkens mål er et best mulig samfunn for alle.
6. Forholdet mellom kristendom og politikk
Når det gjelder kristendom og politikk er det ulike oppfatninger.
Noen mener at kristne skal holde seg borte fra å drive politikk.
Noen driver politikk gjennom kristendommen
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Noen driver kristendom gjennom politikk.
I vår del av verden er Kristendommen den toneangivende religionen.
Kristendommens menneskesyn danner også grunnlaget for menneskerettighetene
og for tenkningen om at mennesker har ansvar for hverandre.
Kristendommen er imidlertid ikke noen politisk ideologi. Den kristendemokratiske
ideologien tar utgangspunkt i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og
forvalteransvaret. Ingen politiske partier kan påberope seg monopol på "de kristne
løsningene".
Det er viktig å ha klart for seg forskjellene på religion og politikk.
• Politikken handler om hvordan man skal organisere samfunnet og samspillet
mellom mennesker.
• Religionen dreier seg om forholdet mellom mennesker og Gud. Det er derfor
en klar forskjell på hva som er politikkens område og hva som gjelder troslivet.
Det er umulig å frelse mennesker gjennom politiske vedtak.
Det er umulig å få et godt samfunn for alle uten at noen engasjerer seg.
7. KrF bygger sin politikk på kristne verdier.
Det er viktig å skjelne mellom kristendom og politikk, men vi atskiller ikke. Vi hevder
samtidig at det er sammenheng mellom kristendom og politikk.

8. Et kristent verdigrunnlag
KrFs verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten
og forvalteransvaret. Dette verdigrunnlaget kommer til uttrykk i Bibelen. Det kristne
menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for
våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.
KrF er et verdiparti.
9. Ideologi
Hvorfor skal vi ha en ideologi?
Den viser hva vi står sammen om.
Hjelper oss til å se vår politikk i sammenheng og hindrer uforutsigbarhet og
populisme. (At vi alltid sier det samme, eller alltid det tilhørerne vil høre)
Den kristendemokratiske ideologien tar utgangspunkt i kristne og humanistiske
verdier.
• Mennesket er ukrenkelig og alle har samme verdi. Men selv om verdien er like
stor, er alle skapt forskjellig. Dette mangfoldet er en verdi i seg selv og en
ressurs for samfunnet.
• Menneskets verdi danner også utgangspunkt for nestekjærlighetstanken. Vi
har også ansvar overfor medmenneskene våre. Enkeltmenneskets utfoldelse
må derfor alltid veies opp mot ansvaret for andre. Ha vilje til å dele og å vise
omsorg, på tvers av grenser og generasjoner.
• Forvalterskap. Vi har jorden til låns og skal overlevere den i bedre stand enn
da vi overtok den. Det omfatter også materielle og åndelige verdier. Og
langsiktigheten har forkjørsrett framfor det kortsiktige. Ikke drive nærsynt
politikk.
Hvordan skape et varmere samfunn? Valgene vi tar utgangspunkt i er;
menneskeverdet - alle har samme verdi
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nestekjærligheten - vi har ansvar for hverandre
forvalteransvaret - rettferdig fordeling av jordas ressurser

Kristendemokratiets tenkning rundt sammenhengen mellom kristendom og politikk er
enklest forklart gjennom å tenke seg en stige.
1. Det første trinnet er vår inspirasjonskilde og basis. Her finner vi Bibelen og
kristen tenkning.
2. Ut fra Bibelen har vi definert tre hovedverdier som danner grunnlaget for den
kristendemokratiske ideologien: Det kristne menneskesynet, nestekjærligheten
og forvalteransvaret.
3. Ut fra disse grunnverdiene har vi utarbeidet viktige prinsipper som er våre
ideologiske verktøy når vi skal utforme den praktiske politikken.
4. Øverst på stigen står den praktiske politikken. Den utformes ved hjelp av våre
ideologiske verktøy – og sunn fornuft!
- Når vi argumenterer allmennetisk innebærer det at vi tar med oss alle trinnene
på ”stigen” og ikke hopper direkte fra det nederste til det øverste trinnet.
10. Til sammen representerer KrFs verdisyn og ideologi en tredje vei i politikken. Det
gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige
myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

11. Gruppediskusjon - forslag
12. Gruppediskusjon - forslag
13. Gruppediskusjon - forslag

Temaforslag til diskusjon
• Nei til sortering
• Menneskerettigheter og trosfrihet
• Familiepolitikk
• Frivillighet
• Ruspolitikk
• Internasjonal rettferdighet
• Miljøvern
• Næringsutvikling
Eksempel på gruppediskusjon
1. Alle kommuner må ha en ruspolitisk handlingsplan der skjenkesteder og
åpningstider er begrunnet.
Hvordan vil du ideologisk begrunne dine politiske standpunkt i denne saken.
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2. Kontantstøtten og barnehagedebatten er stadig i fokus. Hvordan vil dere
argumentere den ideologisk?
3. Norge er på full fart mot et sorteringssamfunn. Hvordan vil du ideologisk
begrunne dine standpunkt i slike saker?

14. Slik er KrF bygd opp
Organisasjonsskisse
Medlemmene er grunnmuren i organisasjonen. KrF kan gjennom brev, mail og Idé
(KrFs medlemsblad) nå alle medlemmene våre med informasjon og nyttig kunnskap.
Arbeidet er organisert gjennom lokallag. Lokallagene har sitt eget styre og sine
folkevalgte representanter inn i kommunestyrene.
Alle lokallagene er organisert i fylkeslag. Fylkeslaget har sine valgte representanter
inn i fylkestingene i fylkene. Organisatorisk har de eget fylkesstyre og et fylkeskontor
som betjenes av en fylkessekretær.
KrFs øverste organ er landsmøtet. Det møtes hvert annet år og alle fylkene reiser
med sine delegasjoner dit. Disse delegasjonene er valgt på fylkesårsmøtene og
antallet avgjøres av antall stemmer ved siste valg. Mellom hvert landsmøte er det
landsstyret som ahr ansvar for KrFs organisatoriske og politiske virksomhet. De
møtes 2-4 ganger i året. Mellom hvert landsstyre er det sentralstyret med sine
landsmøtevalgte representanter som ivaretar KrFs organisatoriske og politiske
virksomhet.

15. Slik finner du KrF på web
•
•
•
•

www.krf.no
logg inn
brukernummer = medlemsnummer (står på navnelappen på baksiden av Idé)
Hvis du ikke finner den kan du ringe lokallagslederen din.
passord = KrFpostnummer, eks KrF1415

16. Klikk deg inn på ”Logg inn” øverst til høyre på forsiden.
Da kommer denne siden opp.
Gjør slik!
Får du det ikke til kan du ringe lokallagslederen din.
17. En tid for alt
- om å engasjere seg
•

Å være et aktivt medlem uten verv
Om deltakelse og medbestemmelse
Delta på politiske møter
Delta på medlemsmøter
Benytte seg av invitasjoner til programinnspill og nominasjonsprosess
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18.
•

19.

Å være et aktivt medlem med verv
Folkevalgte, valgt ved frie politiske valg etter nominasjonsprosess
- kommunestyret
- fylkestinget

Tillitsvalgte, valgt ved valg i lokallaget på årsmøtet eller fylkeslaget på
fylkesårsmøte etter nominasjon og forespørsel.
- Lokallagsstyret
- Nominasjonskomité
- Programkomité
- Valgkomité
-

Fylkesstyret
Nominasjonskomité
Programkomité
Valgkomité

20.

KrFU er KrFs ungdomsparti, og alle mellom 13 og 33 år kan være medlemmer.
De fleste aktive medlemmene er mellom 15 og 25 år.

21.

KrFU arrangerer kurs og leire der man kan lære mer om forskjellige politiske
tema og treffe kjente politikere fra hele landet.

22.

KrFU er også en sosial møteplass og vi har mye moro når vi møtes.

23.

Hvem er KrFU i forhold til …

