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 DEBATT

NRK bagatelliserer bruk av
dehumaniserende retorikk | Monica

Csango
Hverken Halvorsen eller Underholdningsavdelingen i NRK bestemmer hva

som oppleves som støtende eller ikke.

Charlo Halvorsen forteller meg i et innlegg i Aftenposten at «sketsjen» i

Satiriks ikke er antisemittisk, og at de ikke ville publisert den dersom den

hadde vært det.

Han utviser en sjelden ignoranse og glemmer noe vesentlig i den syltynne

argumentasjonen sin: Hverken Halvorsen eller Underholdningsavdelingen i

NRK bestemmer hva som oppleves som støtende eller ikke.

Det avgjør mottageren. Når mennesker fra den lille jødiske menigheten og

flere tusen andre har engasjert seg etter at jeg skrev mitt innlegg der jeg tok

til orde for at sketsjen var krenkende, gir det en god indikasjon på at NRK har

bommet. Likevel gidder Halvorsen knapt å reagere når Dagbladet forteller at

det er kommet nesten 300 klager på sketsjen til Kringkastingsrådet.

Når Halvorsen med harelabb behandler problematikk som utsetter en av de

mest trakasserte og utsatte minoritetene i Norge og resten av Europa med et

svar som lyder i retning av at «ingen skjønner spøken», må han ta en liten

realitetssjekk. Selv om han står på toppen av NRK- bygget på Marienlyst og

roper at «alle har misforstått».

Jeg avrunder her med et sitat av Hilde C. Solheim som oppsummerer saken:

«Folkemord oppstår aldri spontant, aldri i et vakuum. Et viktig virkemiddel

er dehumanisering og nedsettende retorikk om gruppen man vil til livs. Hvor

ignorant og slem er man ikke når man bagatelliserer og har det moro med

retorikken som inngikk i dehumaniseringen av jøder? Det er nesten ikke til å

tro».

Det er tide å si at dere tok feil, NRK.

Helt til slutt: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har ennå ikke ytret

seg om saken. Han oppfordres til å komme på banen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook
og Twitter

13 kommentarer

Eiler Rüsing

Rapporter Svar

for to dager siden

Tynt av SV svinet

12 Anbefaler

Morten Archer

Rapporter Svar

for to dager siden

Det er synd at det ser ut til at vi i Norge i dagens situasjon ikke kan problematisere bruken av krenkende
ord uten at det blir oppfattet som krenkende.

Diskusjonen gir meg flere spørsmål enn avklaringer:

Kan en lærer på en ungdomskole ta opp bruken av krenkende ord som pakkis, neger, jødesvin, gokk,
søring osv? Kan læreren i denne sammenhengen si disse ordene? Kan han tillate elevene å bruke dem i
diskusjonen om hva som er OK og ikke?

Kan et teaterstykke ta opp problemet med krenkendespråkb ... Vis mer

9 Anbefaler

Niri Baklid
svarte Morten Archer 

Rapporter Svar

for to dager siden (redigert)

Eg har erfaring som lærar, og veit at eg aldri kan bruke ord om ein elev som han/ho

kanskje kan oppfatte som krenkande. Skal pedagogikken fungere, kan eg ikkje få

ein slik knute på tråden til elevane mine. Klassen kan sjølsagt diskutere alle sider ved

språket, også bannord og skjellsord.

I sketsjen i "Satiriks" hadde ungdommane som sto bak, brukt krevande humor,

som tydeligvis ikkje var heilt vellykka når mange ikkje forsto at det var humor.

2 Anbefaler

SE 6 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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Populære Aktuelt Siste Første
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NRK Satiriks’ video har vakt sterke reaksjoner.
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Satiriks-sketsjen er ikke antisemittisk | Charlo Halvorsen
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Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

Det sutres ikke i Nord-Norge!

Det oser ekte forbannelse og dyp mistillit – av
et opprør som er til å forstå, skriver Harald
Stanghelle.

Foreldre bør ønske regulert
cannabissalg

Pårørende svarer tidligere tolldirektør om rus.

Jørgen Randers: Dropp
klimaskammen, stem riktig!

Det finnes en enkel løsning på klimaproblemet,
en som ikke tar mye tid og som fjerner all
skam.

Noen vil tape 1–2 millioner kroner i
pensjon hvis de jobber frem til fylte
73 år

Les innlegget fra forsker Axel West Pedersen.

Hvorfor behandles Saudi-Arabia
pent, mens Iran er en fiende?
KOMMENTAR

Les Frank Rossaviks kommentar.

Kronikk: Medisinen tar livet av oss

Aldri har vi vært så redde, og aldri har vi løpt
så mye til legen. Behovet for kontroll sliter ut
både befolkning og ansatte i helsetjenesten.
Og pengene flyr.

Hvorfor glemmer vi aldri
månelandingen?

Les Camilla Tepfers' kronikk. Skrekkfilmer for det moderne
Norge

Få med deg Tegnehanne.

Hei, Torgeir!
Nå kan du som Aftenposten-abonnent få opptil

50 % rabatt på våre søsterabonnement.

Velg her
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Store ødeleggelser etter
rockefestival rammer
Norway Cup: – Har
maltraktert sletta

Fikk hundrevis av klager
på «Scrabble-sketsj». I
dag ble den fjernet.
Derfor tok det NRK ti
dager å beklage.

Jordskred stoppet
dramatisk etappe: –
Livsfarlig

I helgen starter Kåre
Ingebrigtsens Belgia-
eventyr: – Presset i RBK
er større enn her

Amerikansk
verdensmester hardt ut
mot Norge: – Skam dere

Tour de France skal
avgjøres over kun seks
mil. Lørdagens etappe
blir halvert.
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