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annonse

  

Lars Akerhaug er ny redaksjonssjef i
Resett: – Innvandringssaken er verdt å gå

i krigen for
– Målet er å flytte opinionen. På tvers av de partipolitiske skillelinjene finnes

det mange som er skeptiske både til EØS og til migrasjonsavtalene Norge
forplikter seg til, sier Lars Akerhaug.

1. januar forlater han den borgerlige nettavisen Minerva og den kristne avisen

Dagen for å bli redaksjonssjef for det omstridte nettstedet Resett. Akerhaug,

som også var medforfatter av Sylvi Listhaugs bok Der andre tier, har vært en

markant innvandrings- og mediekritisk stemme de siste årene.

– Vi er ikke ansvarlig for holdningene til leserne våre

Resett er blitt anklaget for å være en plattform for sterkt innvandringskritiske

stemmer med ytringer som grenser mot rasisme, og for å nøre opp under

rasisme. Nettstedet ble blant annet anklaget for rasisme etter omtalen av

samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali i vår.

– Finnes det rasistiske holdninger blant Resetts lesere eller bidragsytere?

– Det er sikkert mennesker med rasistiske holdninger som leser Resett, på

samme måte som man sikkert kan finne slik ideologi blant folk som leser VG

eller Aftenposten. Vi er ikke ansvarlige for holdningene til leserne våre. Tvert

imot tenker jeg at det er bra dersom slike mennesker leser Resett fordi det vil

gi dem anledning til å nyansere holdningene sine. Men man er ikke rasist

bare fordi man er opptatt av de kulturelle konsekvensene av høy innvandring,

sier han.

Les også: Resett-redaktør vil søke støtte til nytt livssynssamfunn

– Handler ikke om hudfarge

Akerhaug mener at man i et ytringsfrihetsperspektiv kan argumentere

prinsipielt for at selv rasister bør ha lov til å ytre seg. Samtidig synes han

spørsmålet om hvorvidt Resett kan «nøre opp under rasisme» er vanskelig å

svare på.

– Man må tenke nøye gjennom hvordan man ordlegger seg, og hvordan man

skriver om betente temaer. Samtidig bidrar alternative medier som Resett til

at slike holdninger kommer til uttrykk på mer legitim måte. Blir samfunnet

bedre av at disse stemmene ikke blir hørt? Jeg tror ventiler som Resett kan

hemme utviklingen av mer alvorlige former for rasisme og høyreekstremisme

i Norge, sier Akerhaug.

– Når tilliten svekkes, blir
mange urolige

Han mener det er positivt for Norge at

Frp og alternative medier gir stemme

til innvandringsskepsisen. Akerhaug

tror at både politikere og medier som

målbærer bekymringene rundt

innvandring, fungerer som en buffer

mot hardere høyreekstreme

strømninger.

– Innvandringskritikken dreier seg ikke om hudfarge. Det er ikke hudfarge

som gjør at mange er bekymret over utviklingen i landet vårt. Problemet er at

høy innvandring fra ikke-vestlige kulturer bringer med seg kulturelle

problemer som går på tilliten løs. Hele velferdsstaten er bygget på at folk kan

ha tillit til hverandre. Når tilliten svekkes, er det mange som blir urolige.

Les også: Resett-redaktør avvist av redaktørforeningen

Samtidig som det er blitt lettere å snakke om de økonomiske kostnadene ved

innvandring og dårlig integrering, er det blitt vanskeligere å snakke om hva

høy innvandring gjør med den norske kulturen, mener Akerhaug.

– Man kan få inntrykk av at Resett kun henvender seg «til menigheten», og

i liten grad prøver å skrive for andre enn de som allerede er

innvandringsskeptiske. Er dere mer aktivister enn journalister?

– Innvandringssaken er det verdt å gå i krigen for, og målet er å flytte

opinionen på dette området. Det er ikke et mål å overbevise Rune Berglund

Steen i Antirasistisk Senter om innvandringens utfordringer. Men på tvers av

de partipolitiske skillelinjene finnes det mange som er skeptiske både til EØS

og til migrasjonsavtalene som Norge forplikter seg til gjennom overnasjonale

forbund som FN og EU.

Avstand mellom folk og elite

Han mener alternative medier som Resett bør utfordre de etablerte

mediehusene.

– Vi skal ta opp temaer der avstanden mellom vanlige folk og den

meningsbærende eliten er stor. Det er viktig å snakke om disse tingene uten

at det høres ut som et akademisk seminar. Når man pakker inn problemer i

akademiske formuleringer blir det vanskelig for folk å kjenne igjen sine egne

bekymringer.

Akerhaug tror innvandring, bompenger og EØS er områder der det lenge har

vært stor avstand mellom medienes dekning og hva «folk flest» mener. Han

håper Resett blir et talerør for dem som ønsker en annen utvikling for det

norske samfunnet fremover.

– De siste 20–30 årene har det utviklet seg noen opphøyede idealer hos den

styrende eliten. De politiske endringene som følger, er godt tilpasset livsstilen

til denne eliten, men skaper uro hos den delen av befolkningen som i mindre

grad kan eller vil flytte på seg og legge om livsstilen.

– Skal ikke slippe til hatefulle ytringer

Resett er blitt kritisert for å tillate stygge og nedlatende kommentarer i

kommentarfeltene, ofte med fremmedfiendtlig og politikerfiendtlig innhold.

Blant annet beskrev Aftenpostens kommentator Frank Rossavik nettstedets

kommentarfelt som «kloakk» etter at Resett hadde omtalt Sumaya Jirde Ali.

«Det er intet beroligende ved «debatten» som raser i kommentarfelt og

sosiale medier. I kaskaden av kjeft mot Ali finnes det hat, rasisme, ord som

«hettemåke» og «trygdepudding» og mye mer», skrev Rossavik.

– Kan du stå inne for å representere disse stemmene?

– Det er ikke kommentarfeltene som driver politikken videre, og vi jobber

hele tiden med å moderere kommentarfeltene. Vi skal ikke slippe til hatefulle

ytringer eller trusler, samtidig som terskelen for sensur skal være høy. Å røkte

vekk uønskede holdninger og ytringer fordi de er ubehagelige eller lite

gjennomtenkte, skaper en følelse av at folk ikke slipper til med meningene

sine. Løsningen er ikke å stenge alle kanaler der folk kan ytre seg.
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– Jeg skal jobbe med å heve den journalistiske kvaliteten og sikre at vi jobber etter pressens etiske retningslinjer, sier Lars Akerhaug. Fra 1. januar er
han redaksjonssjef i Resett.

 FOTO: Monica Strømdahl

29. des. 2018 11:00 14:27   Camilla Heiervang   

Har tidligere jobbet som reporter i blant annet VG, Aftenposten og Minerva.

Har skrevet mediekritiske kommentarer for Medier24 og Journalisten.

– Hvis høyrepopulisme er å ta folks
bekymringer på alvor, tror jeg ikke det er det
største problemet vi har, sier Lars Akerhaug.



  Monica Strømdahl
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Norsk nettavis for nyheter og meningsbærende innhold.

Etablert høsten 2017 av siviløkonom og samfunnsforsker Helge Lurås.

Saktekjøring i protest mot bompenger på Smestadlokket i Oslo i høst.



  Olav Olsen

– Hvis jeg snakker med folk på trikken om «mainstream media», skjønner de færreste hva jeg mener. Det blir litt
stammespråk, sier Lars Akerhaug.



  Monica Strømdahl

Her finner du flere kulturnyheter:

Dagbladet: Verdifulle Munch-
bilder er borte

Utredning: – Katarina Frostenson
bør forlate Svenska Akademien

Boksalget fortsetter å falle Ingen norske kortlistet til Oscar

Putin vil kontrollere rapmusikken i
Russland: – Det bryter ned
nasjonen

Oslo ber staten om hjelp til å drifte
nytt Munch-museum

Se flere artikler
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 LES OGSÅ

Statsministeren brukte
Julies (16) ord om
psykisk helse i
nyttårstalen: – Pappa er
nok mer stolt enn meg

Les Erna Solbergs
nyttårstale i sin helhet

Disse rydder etter
nyttårsfesten din

Mener Klæbo må stoppes
med skitne triks i VM -
slik svarer favoritten på
«trusselen»

Ikke fulgt med på
nyhetsbildet i romjulen?
Her er det viktigste som
skjedde.

Skuespilleren Nils Utsi
er død
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