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en for homovielser

Haugli (Ap) mener det er uprinsipielt og ulogisk med dagens bestemmelse i ekteskapsloven. Han ber kirken slutte å løpe til staten når saker blir vanskelige. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

Håper landsmøtet stemmer nei
Direktøren i Kirkerådet håper Arbeiderpartiets landsmøte stemmer
nei til forslaget om homovielser.
Den norske kirke ønsker å beholde bestemmelsen som gjør homovielser ugyldig.
– Så lenge Den norske kirkes
prester er offentlige vigselsmenn,
er det nødvendig at dette reguleres i ekteskapsloven. Derfor bør
denne formuleringen beholdes.
Prester må i sin embetsutførelse
følge de ordninger som gjelder i
kirken. Derfor er dette et samsvar
med kirkens ordninger og lovgivningen, sier Jens Petter Johnsen,
direktør i Kirkerådet.

– Det er en ulogisk og uprinsipielt at et trossamfunn er omtalt i ekteskapsloven, sier Håkon
Haugli?
– Hvis man ønsker endring på
det, må det skje i en mer omfattende vurdering av forholdet mellom
stat og kirke. Den norske kirke har
fremdeles en spesiell stilling i lovgivningen.
– Interne uenigheter må kirken
ordne opp i selv, ifølge Arbeiderpartiets politikere?
– Det gjør kirken. I dag er ordningen slik at norske prester slik
at ikke kan forrette vigsel for likekjønnede. Det vil kirken ordne
opp i når kirken finner det tjenlig

uten innblanding fra politikerne,
sier Johnsen.
Marianne Aasen sier hun er
særlig overrasket over at de i kirken som ønsker løsere bånd til staten ønsker å bevare bestemmelsen
i ekteskapsloven.
– Så lenge prestene er offentlige
vigselsmenn, er det en relasjon
mellom stat og kirke på området.
Argumentet er derfor ikke gyldig.
– Ber du Aps landsmøte stemme nei?
– Jeg håper at Aps landsmøte
stemmer nei til forslaget. DAGEN

Gahr Støre oppfordrer norske
kommuner til å gi skolebarn mat
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordrer
landets kommuner til å servere
mat i skolen hver dag. Et slikt tiltak kan bidra til god folkehelse,
mener Støre. Barn som kommer
på skolen uten å ha spist frokost, og som ikke spiser i løpet
av skoledagen, har dårlige odds,
mener han. Støre mener derfor at
servering av mat, sammen med
økt fysisk aktivitet i skolen, er
nødvendige tiltak for å bidra til
god folkehelse, skriver Stavanger
Aftenblad.
– Det er dårlig politikk å ikke

ha adgang til et godt måltid på
skolen, og ikke ha tilgang til fysisk aktivitet, sa Støre i sin tale til
årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti i Haugesund lørdag.
Støre mener at verken stat eller
kommune skal ta hele regningen.
– Løsningen er ikke normert
varmmat over hele landet, men
lokale løsninger. Det vil ikke
være urimelig om foreldrene betaler en liten skjerv heller. Det
skjer jo allerede i dag, i forbindelse med SFO og ulike idrettsfritidsordninger, sier helseministeren. NTB

