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har de hatt mindre innvandring, 
 påpeker hun.

Fortsatt sekularisering
Undersøkelsene bekrefter en 
langvarig sekulariseringstrend på 
befolkningsnivå. Furseth fram-
holder at sekulariseringen ikke 
så ofte skjer i løpet av det enkelte 
menneskes liv, men helst fra gene-
rasjon til generasjon.

– Det er lite som tyder på at det-
te snur. Et annet spørsmål er om 
religion kommer til å ha en økende 

offentlig betydning, sier professo-
ren.

– Det kan tenkes at vestlige 
samfunn går gjennom en restruk-
tureringsperiode, etter at majori-
tetskirker har mistet privilegier, 
og det blir økt fokus på like rettig-
heter og muligheter. Det kan føre 
til at konfliktstoffet om livssyn 
legger seg, men et annet scenario 
kan være at det fortsetter å øke, 
sier hun.

oPPMerksoMHet: Kristendommen får mindre spalteplass og sendetid i sekulære medier, mens islam 
og alternativ religiøsitet får mer, ifølge en fersk bok. Bildet er fra fredagsbønn i moskeen til Islamic 
 Cultural Centre i Tøyenbekken i Oslo. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

 Fakta   ny bok

«Religionens tilbakekomst i 
offentligheten», Inger Furseth 
(red.)

Basert på empirisje 
undersøkesler drøfter 
boken religionens plass i 
politikken, mediene, staten og 
sivilsamfunnet de siste 30 årene

Utgitt av Universitetsforlaget

dyreliv: Gråkvalane er kjen-
de for lange vandringar, men 
gråkvalen Varvara er i ein klasse 
for seg. På eit halvt år sumde ho 
over halvvegs rundt jorda. Det 
er historisk.  Etter det forskara-
ne kjenner til, er det ingen patte-
dyr som nokon gong har reist så 
langt, fortel Forskning.no. 

Historia om den lange vand-
ringa til gråkvalen Varvara 
blei kjend etter at forskarar 
frå Oregon State University ho 
GPS-sendar. 

Ho starta den lange reisa si 
utanfor øya Sakhalin på nord-
austkysten av Russland og krys-
sa heile Stillehavet. Ved Alaska 
møtte ho nokre amerikanske 
gråkvalar og tok følgje med dei 
sørover att like til Mexico. Her 
snudde den asiatiske gråkva-
len og tok heile turen tilbake til 
utgangspunktet på kysten av 
Russland, fortel Forskning.no 
Til saman hadde ho då sumd 
22.511 kilometer på 172 dagar. 
 nPk

Gråkval med  
rekordlang symjetur

rer seg på gjennomsnittsutbredel-
sen de siste 30 årene. 

– Vi har valgt en 30-årsperiode, 
fordi en så lang tidsperiode be-
grenser følsomheten for naturlige 
svingninger. 30 år er også lengden 
på en standard periode innenfor 
meteorologien når man bereg-
ner hva som er «normalt», skriver 
Sundtoft ntb

nordoMrådene: Klimaforskere mener Stortinget føres bak lyset 
når miljøvernministeren vil flytte den såkalte iskanten lenger nord. 
Bildet viser Goliat-plattformen på vei inn til Hammerfest. Den er 
verdens største i sitt slag og spesialkonstruert for tøffe forhold i 
Barentshavet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk, NTB Scanpix  

kritiske: Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum 
(Sp) leder partier der mange velgere er imot krenkelse av 
 religion, men motstanden er enda sterkere er motstanden blant 
KrF–velgere. Foto: Torstein Bøe, NTB Scanpix 

UNderSØKelSe: Hoved-
tyngden av befolkningen mener 
man bør la være å si ting offent-
lig som krenker det andre opp-
fatter som hellig. Det framgår av 
en undersøkelse som er gjort av 
KIFO, og som inngår i den nye 
boken «Religionens tilbake-
komst i offentligheten?».

4.005 nordmenn er spurt i 
undersøkelsen som publiseres 
nå, men ble gjennomført i de-
sember 2012. Spørsmålet om 
krenkelse av religion lød slik: 
«I hvilken grad er du enig eller 
uenig i følgende: Jeg mener man 
skal unngå å si ting i offentlighe-
ten som andre opplever at kren-
ker det som er hellig for dem».

skePsis i krF
46 prosent sa seg helt enig eller 
enig, 28 prosent svarte «verken 
eller», 27 prosent var uenig eller 
helt uenig.

«Det betyr ikke nødvendig-
vis at blasfemiparagrafen skal 
gjeninnføres, men at man me-
ner religiøse stemmer har en 
rettmessig plass i den offentlige 
samtalen», skriver KIFO–for-
skerne Sunniva E. Holberg og 
Pål Ketil Botvar i Vårt Land.

Størst var motstanden mot re-
ligiøse krenkelser blant velgerne 
til KrF (59 prosent), Senterpar-
tiet (56 prosent) og Arbeiderpar-
tiet (51 prosent).

Forklarer Med Frykt
Bare i Fremskrittspartiet er det 
en hovedvekt av velgerne som 
mener krenkelse av religion er 
akseptabelt. Kun 34 prosent av 
partiets velgere sier seg enige i at 
man skal unngå slike utsagn.

Tidligere generalsekretær i 
Norsk Presseforbund, Per Ed-
gar Kokkvold, mener folk ikke 
vil krenke fordi de er redde. Han 
viser til fjorårets Fritt Ord–un-
dersøkelse, «Status for ytrings-
frihet i Norge.

– Der kommer det fram at 
nordmenn var vesentlig mer 
tolerante overfor kritikk el-
ler krenkelse av kristendom og 
kristne, enn av islam og mus-
limer, sier Kokkvold til Vårt 
Land.

Muslimske Linda Alzaghari 
i minoritets–tankesmien Mi-
notenk legger derimot vekt på 
at nordmenn er «et sindig og 
rolig folkeslag». Hun mener 
nordmenn ikke føler behov for 
å krenke og opplever folkeskikk 
som en bedre strategi i møte 
med religiøst og kulturelt mang-
fold.

– Samtidig skyver vi ikke de 
vanskelige tingene under tep-
pet, sier Alzaghari til avisen.

Tore Hjalmar Sævik 

Mener folk ikke bør 
krenke religion


