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IKKE TREDJE KJØNN: Knut Arild
Hareide avviser støtte til «hen».
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Ryddet
bort tredje
kjønn
EKSTRA KJØNN: KrF-

topper drev brannslukking om ja til
«hen».
Per Anders Hoel
per.anders.hoel@vl.no

Etter et døgn gikk KrFs ledelse i går ettermiddag til aksjon
og klargjorde at partiet ikke
å pnet for et tredje kjønn –
«hen».
– Kjønnskategoriene mann
og kvinne er grunnleggende
for familie og samfunn. Å
etterstrebe kjønnsnøytralitet
er skivebom. Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en offentlig
innføring av et tredje kjønn,
uttalte KrF-leder Knut Arild
Hareide.
Også nest leder Olaug
B ollestad fant grunn til å
publisereen lengre forklaring
på sin egen Facebook-profil:
«Det e
 r ikke aktuelt for KrF å
støtte en innføring av et tredje
kjønn».
Hen-uro. Aps nye program
åpner for «hen». KrFs uklarheter startet onsdag morgen,
da en melding på NRKs nettside bar tittelen: «KrF-Hareide
holder døra åpen for hen».
– KrF er nok i utgangspunktet skeptisk til å åpne for en
kjønnsbetegnelse med hen.
Men vi ønsker å utrede dette,
og vi ønsker å vite konsekvensene, sa Hareide til NRK.
Nedover i partirekker i KrFs
kjernefylker opplevde flere
tillitsfolk at KrF nå var på vei
til å åpne for mer enn kjønnskategoriene mann og kvinne.
Hareide presiserer nå at
en utredning av tematikken
ikke «handler om å åpne døren for en tredje kjønnskategori, men for menneskene
dette gjelder».

NORDENS STØRSTE MOSKÉ: Skrivet som ble sendt ut fra Øvre Tinnheia velforening ble illustrert med Ahmadiyya-moskeen i Oslo. Det er Nordens største moské med plass til nærmere 5.000 tilhørere. Moskeen som planlegges av de 50 ahmadiyya-muslimene i Kristiansand er mye mindre (innfelt). 
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Frykter verditap
på grunn av moské
NYBYGG: Velforening i Kristiansand tror planlagt moské vil kunne ødelegge

bydelens omdømme. Styremedlem vil heller ha næringsbygg.
Erlend Friestad
erlend.friestad@vl.no

Ahmadiyya-muslimene i Kristiansand har lenge ønsket seg et
eget bygg. Nå har de skaffet seg
tomt i et boligområde på Tinnheia. I et brev sendt til medlemmene sine, stiller styret i Øvre
Tinnheia Velforening spørsmål
ved om en framtidig moské vil
kunne forverre omdømmet til
bydelen, skriver Fædrelandsvennen.
«Tinnheia vil kunne bli det
første stedet på Sørlandet med
et utpreget moskébygg. Vil dette
sette sitt preg på Tinnheia demografisk eller omdømmemessig?
Hva har et eventuelt forverret
omdømme å si for Tinnheia? Har
det betydning for boligprisene?
Har dette betydning for hvem
som flytter til Tinnheia? spør
styret videre.»
«Religiøs bydel». Til Fædrelandsvennen sier styremedlem
i velforeningen Jan Inge Åsland
at han frykter at Tinnheia skal
bli en «religiøs bydel».
– Et nytt religiøst bygg kan
ødelegge mangfoldet. Vi har

 llerede to store religiøse bygg.
a
Får vi ett til, så blir bydelen
preget av det. Da blir Tinnheia
en religiøs bydel. Jeg vil heller
ha næring og idrettshaller og så
v idere, sier Åsland.
Leder i velforeningen, Bjørn
Kristian Kristensen, mener dette
var en uheldig uttalelse, og et
a rgument som et samlet styre
ikke har diskutert. Motstanden
skyldes heller ikke muslimfrykt.
– For oss handler det om
byggeskikk. Moskeen skal ha minaret og kuppel. Det passer ikke
inn i et boligområde, sier han.
Ifølge Kristensen er over 90
prosent av medlemmene som har
gitt tilbakemelding, negative til
moskeen.
Islamskepsis. Forsker ved
Kifo, Sindre Bangstad, mener det
finnes legitime grunner til å stille
spørsmål ved nybygg, for eksempel at de blir for dominerende.
– Samtidig ser man at motstanden mot nye moskeer blir
et samlingspunkt for folk som er
skeptiske til muslimer og muslimsk nærvær i lokalsamfunnet,
sier han.
Bangstad sier at det ikke er
noen hemmelighet at det er en

god del skepsis til muslimer og
islam i Kristiansands-området.
– Det mest aktive og innflytelsesrike lokallaget av Stopp Islamiseringen av Norge holder til
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det om bygge
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ha minaret og kuppel.
Det passer ikke inn i
et boligområde.

Bjørn Kristian Kristensen,
leder av Øvre Tinnheia Velforening

i Kristiansand, uten at jeg vil spekulere i om det finnes koblinger
i denne saken, sier han.
Han tror ikke at en kirke e ller
bedehus hadde møtt samme
motstand.
– De blir på ingen måte oppfattet som et fremmedelement,
verken arkitektonisk eller kulturelt i en norsk by eller tettsted,
sier han.
Mildere tone. Imam for de 50
ahmadiyya-muslimene i Kristiansand, Yasir Fawzi, tolker
mange av argumentene mot

moskeen som vikarierende, og
at mye av motstanden skyldes
frykt for islam.
– Det handler om uvitenhet.
Jeg tror det er viktig med et dialogmøte slik at folk kan få møtt
oss og bli bedre kjent med oss,
sier han.
Og til tross for protester fra den
lokale velforeningen: Tonen mot
muslimer er blitt mildere i Kristiansand. Forrige gang mosképlanene ble omtalt, måtte Fædrelandsvennen stenge kommentarfeltet.
– Jeg opplever at flere og flere
står opp for oss. Vi trenger ikke
selv gå inn i debattene, for andre
gjør det for oss, sier han.
Ikke effekt. Det er allerede to
moskeer i Kristiansand sentrum.
Det var i sin tid stor motstand
mot etableringen, men Gustav
Sædberg, fagansvarlig i Eiendomsmegler Sædberg, har ikke
registrert prisfall etter at moskeene ble etablert.
– Et viktig element i denne
saken er at moskeen ikke er bygd.
Nye prosjekter skaper usikkerhet uansett om det er kirke,
moské, næringsbygg eller bolig,
sier han.

