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 KOMMENTAR

Erna Solberg kalles landssviker av en
Frp-tillitsvalgt. Slikt er farlig. | Harald

Stanghelle
Enda farligere blir det når Siv Jensen ikke tar et kraftfullt oppgjør med

dette hatet mot sin egen statsminister.

Det er skjedd noe med oss som borgere av et demokratisk fellesskap.

I løpet av skremmende kort tid har vi motvillig akseptert brutalitetens språk i

samfunnsdebatten. Fortsatt blir vi nok oppgitt, men vi blir ikke lenger

fortvilet og rasende på demokratiets vegne.

Regjeringens aksept av FNs

migrasjonsplattform har nå gjort Erna

Solberg til hatretorikkens fremste

offer. For drøyt en uke side ble hun

tvunget til å stenge sin egen gjestevegg

på Facebook. Ordvolden ble for

voldsom.

Forsvarer hatdyrkere

« ... Direkte landssvik» er

beskyldningen som slynges mot Erna

Solberg fra nestleder Maurith Julie

Fagerland i Arendal Frp. Og for at

ingen skal unngå å få med seg

Quisling-sammenligningen, legger hun

til at Solbergs politikk er «verre enn de

gjorde som fraterniserte med

tyskerne».

Dette er ikke debatt. Det er et blindt hat mot en statsminister som ser verden

litt annerledes enn Fremskrittspartiet. Hvis ikke det går en grense her, ja, så

aksepterer vi at det ikke lenger finnes grenser.

Så skulle man jo tro at Frps ledelse øyeblikkelig kastet slike hatdyrkere ut av

partiet.

Lite tyder på det. Snarere klatrer en av partiets viktigste parlamentarikere,

innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim, opp på barrikadene for

å forsvare sin partifelle på Sørlandet.

«Vi må slutte å gå etter folk på grunn av ord og vendinger», sier han til

Dagbladet.

I klartekst: Det er de som anklager statsministeren for landssvik, som må

beskyttes. Vi må jo «slutte å gå etter folk» som mener slikt.

Skremmende bagatellisering

Selv vil han ikke kalle Erna Solbergs politikk for landssvik, «men jeg forstår

at folk blir frustrerte», sier Engen-Helgheim videre.

I klartekst: Vi må forstå at en landsvikanklage er et naturlig uttrykk for

frustrasjon.

«Jeg tar det (landssvik-anklagen. red.) ikke veldig tungt», avslutter

stortingsrepresentanten som er betrodd rollen som talsperson for et av Frps

viktigste saksfelt.

I klartekst: Det er ikke så farlig når hans egen partifelle mener regjeringen

der Frp selv sitter, driver en politikk som er verre enn quislingenes

fraternisering med det tyske nazistyret.

En slik bagatellisering er skremmende. Her i landet har vi jo sett den

katastrofale konsekvensen av at nattsvart handling følger konspirative ord.

Heldigvis er Sylvi Listhaug av en annen mening. I et skjermbrev til Dagbladet

skriver hun at «å bli kalt landssviker bør forbeholdes slike som Vidkun

Quisling», diskusjonen må tas «uten å ty til den type stempling av

motstanderne».

Handler om oss selv

Alt dette til tross: Dette handler ikke først og fremst om Frp. Det handler like

mye om oss selv.

Eller som Natt & Dag skriver i begrunnelsen for nomineringen av akkurat

«DEG!!!» til Årets verste stemme:

«Sosiale medier fikk frem det verste i oss, stjal konsentrasjonen vår, truer

demokratiet vårt og isolerer oss mer enn vi noen gang har vært. Likevel

fortsetter DU å kommentere, dele, like, skrive og tagge.»

Vi tar jo altfor lett på et fenomen som de siste årene har fått et nakketak på

den offentlige samtalen. I ytringsfrihetens navn har vi akseptert det meste.

Og ubehaget ved nødvendige oppgjør har altfor ofte fått oss til å utdefinere

grumset som for marginalt til å gå i krigen mot.

Slik kan det ikke være lenger.

Ekstreme «antirasister»

Bare den siste uken har vi sett hvordan hatet og konspirasjonene bobler opp

til overflaten i helt ulike forkledninger.

Landssvikanklagen mot Erna Solberg er bare ett av flere illevarslende

eksempler.

Rasisme-taggingen av privatboligen til Tor Mikkel Wara er et annet.

Sannsynligvis iscenesatt av et slags truende «antirasistisk» ekstremvenstre

med en tilranet definisjonsmakt over begreper som må brukes med vett og

forstand.

Justisministeren er jo like lite rasist som statsministeren er landssviker. Det

vet alle vi som har fulgt Wara i hele hans politiske liv.

Et tredje ferskt eksempel er det den tidligere leksikonredaktør Aksel Braanen

Sterri opplevde etter at å ha blitt helt meningsløst anklaget for å være en slags

raseteoretiker for vår tid. Han har lenge trodd beskrivelsene av et stadig mer

polarisert ordskifte var overdrevet: «Nå fikk jeg smake det selv. Det skremte

meg», sier Sterri til Dagsavisen.

Like aktuelt er truslene og hatet mot journalister med minoritetsbakgrunn, i

all sin bisarre gru tydeliggjort ved den biologiske rasisme NRKs drivende

dyktige Fredrik Solvang er utsatt for.

Forlat dem ikke ...

De like nedslående som farlige eksemplene står i kø. Likevel trekkes det altfor

sjelden daglige streker i sanden i møte med hatfylte fiendebilder som kan

berede grunnen for handlinger vi ikke aner rekkevidden av.

Den observante skribenten Bjørn Stærk konstaterer dessverre fakta når han i

en Aftenposten-kronikk vinker den liberale idealdebatten farvel. Dette dreier

seg da heller ikke om nostalgiske drømmer om tørr saklighet og snevrere

ytringsrom. Snarere er poenget ikke å akseptere at grensene stadig flytter seg

i retning av stilltiende aksept for utskjelling, stempling, motivjakt og ja,

rendyrket hat.

Ved resignert å holde kjeft legaliserer vi alt dette i en misforstått toleranse for

at alt på et vis er uunngåelig tillatt. Det må det bli slutt på. Vi må si om alle

dem som nå gjør sitt beste for å ødelegge den åpne samfunnssamtalen:

Forlat dem ikke, for de vet hva de gjør.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og
Twitter

  

 

47 kommentarer

Johan Slåttavik

Svar

for 22 timer siden

Denne uken skal elleve franske generaler fra det franske militæret ha signert et opprop hvor de
anklager president Macron for landsforræderi på grunn av Marrakesh-avtalen.

Men slike nyheter når tydeligvis ikke frem til de fornemmes kaffebord i Christiania. Hvor
Aftenposten og VG ligger ved siden av konjakkglasset, og hvor innholdet i gårsdagens Dagsrevy
diskuteres i dunsten av sigarer.

Å anklage proletarene for å være breiale i sin omtale av statsminister Erna Solberg, på grunn av
den samme M... Vis mer

19 Anbefaler

Kristian Holberg

Svar

for 1 dag siden

Stanghelle og media later som de bryr seg om det hardnende ordskiftet i samfunnsdebatten,
men i virkeligheten har de stått for skiftet selv. I årevis og nesten daglig har de kjørt den verste
kampanjen og tillatt den verste ordbruken tenkelig mot Trump som f.eks å sammenligne han
med Hitler https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/10/30/195451621/viser-trump-
samme-tendenser-som-hitler

Hykleriet som denne ytringen til Stanghelle er av den mest kvalmende sorten, men det som i
virkeligheten... Vis mer

19 Anbefaler

Bjørn Ervik
svarte Kristian Holberg 

Svar

for 19 timer siden

Kvalmende? Hvis du føler kvalme over å lese dette må du ringe ambulanse. Fort!

1 Anbefaler

SE 22 FLERE KOMMENTARER

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!
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Kommentator Harald Stanghelle.



  Ingar Storfjell

Maurith Julie Fagerland
about 2 weeks ago

Dere behandler folket- og landet- som dritt og velger kun å se egen vinning! Dere
bedriver ett sjansespill med vårt land og kommende generasjoner som er verre enn
de gjorde som fraterniserte med tyskerne. DA kunne man si at mange ikke visste-
NÅ er det INGEN unnskyldning! Advarslene hagler, ikke bare fra folket, men fra
fagfolk. Og da kjøre videre uten å bremse, tross alle fallgruver som ligger i denne
avtalen (og nei, jeg vet at den pr i dag ikke er juridisk bindende- men den VIL bli
brukt som brekkstang og den VIL bli det) er direkte landssvik!

Erna Solberg

Jeg ser at mange som kommenterer på denne siden nå har spørsmål om og
synspunkter på FNs globale migrasjonsplattform. Jeg skrev nylig en bloggpost
hvor jeg fork...

See More

8 14 4

Politician · 240,960 Likes · December 3 at 12:15 AM · 

FNs migrasjonsplattform
Vi trenger et felles utgangspunkt for å håndtere flyktning-situasjonen i verden. …

ERNA.NO
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Landssvikanklagen mot Erna Solberg er bare ett av flere illevarslende eksempler, mener Harald Stanghelle.



  Lise Åserud/ NTB scanpix

Knut Olav Åmås: Deler av offentligheten er blitt en slagmark. Jeg er redd
vi bare har sett begynnelsen.

Både bilen og huset til justisministeren ble vandalisert.



  Stein Bjørge

Les flere kommentarer av Harald Stanghelle:

Vi må ikke akseptere utskjelling,
stempling, motivjakt og rendyrket
hat. Vi må si: Forlat dem ikke, for
de vet hva de gjør.

Kort sagt, torsdag 13. desember

Stanghelle om de problematiske
bildene i NRKs Orderud-
dokumentar

Disse hendelsene forandret Norge

Har de ansvarlige for denne
skandaleoperasjonen fortsatt sine
betrodde jobber?

Harald Stanghelle blir
programleder i NRK

Se flere artikler
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 LES OGSÅ

Den britiske sketsjen om
grevinnen og
hovmesteren er aldri
blitt vist på britisk tv, før
nå

Da UP så denne
frontruten, snudde de på
flekken: – Det er jo helt
forskrekkelig

Posten oppfordrer folk
til å sende julegaver
senest søndag

Trodde du det skulle bli
en hvit jul?
Meteorologene er ikke så
sikre på det.

Erdoğan hevder å ha
lydopptak fra Kashoggi-
drapet: «Jeg vet hvordan
man kutter»

Verdens ledere enige om
regelbok for
Parisavtalen.
Miljøbevegelsen er
kritisk.
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DEMOKRATI ERNA SOLBERG HARALD STANGHELLE

SAMFUNNSDEBATT SIV JENSEN
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