Mest lest
 Nå over 400.000 månedlige lesere

NRK Dagsrevyen
Butikk/ Forlag
med
sommer-lavmål: Ernas
trusevask.
STØTT OSS

Fredag 26. juli

KATEGORIER

20. juli, 2019

OM OSS



.DK



Kristne Suzan (60) voldtatt,
torturert og steinet til døde i
Syria
21. juli, 2019

Pravda-pressen bestemmer
hva du skal mene
21. juli, 2019
GJESTESKR IBENT

«Når muslimene reagerer,
da tar jeg det på alvor»

NRK-skam

19. juli, 2019

Av: Michal Rachel Suissa 26. juli 2019, 08:45

Afrikansk menneskesmugler
kuttet hodet av båtmigrant
20. juli, 2019

Les også
Faten splitter Norge

28. august 2017
NRK misbrukte klagestormen; 0,3 prosent
«hatefulle» klager

14. september 2017
Antisemittismens uutholdelige letthet

23. juni 2017
NRK har ingenting lært

1. oktober 2014
Israel i NRK

22. april 2016
Frihet og fredsarbeid

22. mai 2015
Da norske verdier ble et problem for NRK

2. januar 2018

Et «jødesvin» – Judensau – er gravert inn i fasaden på kirken i Wittenberg,
byen hvor Martin Luther virket. En 75 år gammel jøde har gått til sak for å
få det ernet. Men mange jødiske institusjoner i Tyskland og utenlands
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Terroren mot jøder og de medansvarlige
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argumenterer for at det er en del av historien og belyser den. Det nnes et

Falske nyheter

60-tall slike fremstillinger på kirker fra middelalderen og de este er i

6. januar 2017

Tyskand. Wolfgang Meissner 1596. Foto: German wikipedia, original
upload 18. Jun 2005 by de:Benutzer:Finanzer )
Gjennom mange år har vi observert de stadig tilbakevendende og
sesongpregede angrepene i norske medier på det som har med jøder og
Israel å gjøre. Det har særlig vært merkbart når det nærmer seg jul og
påske, samt i agurktiden når de este er på ferie. Da reserveres det
spalteplass og sendetid som aldri før for å innprente i det norske folk
hvilket problem det er at jødene og deres hjemland lever i beste
velgående. Denne sommeren var intet unntak.
Sommerens mest omtalte eksempel var NRK-ledelsens lansering av en
«satirisk sketsj» hvor poenget var å gjenopplive ordet «jødesvin» hos
statskanalens betalende kunder. Denne betegnelsen (Judensau på
originalspråket) har vært brukt om jøder i Europa siden Middelalderen og
har nærmest vært å regne som en del av vår kulturelle fellesarv.

Forsøket vakte naturlig nok sterke reaksjoner blant publikum, men det ble
he ig forsvart som fullt legitimt av NRKs underholdningsredaktør. Det
var jo ment å være morsomt og underholdende, og da kan det ifølge
ham ikke være antisemittisk. Det er påfallende og lite troverdig at ingen i
NRK later til å forstå hvorfor så mange reagerer. Vi føler oss ganske sikre
på at hele stuntet var laget med overlegg som et spark til jødene.
Dummere tror vi ikke NRK-ledelsen er. Vi har foreløpig ikke hørt noen
kommentar fra NRKs ansvarlige redaktør Thor Gjermund Eriksen, men vi
regner med at han har forberedt hva han vil si når saken eventuelt
kommer til behandling i Kringkastingsrådet og Pressens faglige utvalg.
Et av argumentene vi hører er at innslaget var ment som en morsomhet,
og at bruken av uttrykket «jødesvin» i dette tilfellet var ment som satire og
derfor slett ikke kan oppfattes som antisemittisk. Her må vi bemerke at all

karikatur er satire. Det er ingen grunn til å sette NRKs ondskapsfulle
jødekarikaturer i en annen klasse enn det vi stadig ser i andre medier. I
internasjonal rettspraksis er det allerede slått fast at å karakterisere den
jødiske minoriteten som «jødesvin,» ikke er legitimt. Det nnes imidlertid
presedens for at slik omtale av mennesker er stra

ar også i Norge, selv

om rettspraksisen har politisk slagside og rammer noe tilfeldig her i
landet.
For å illustrere hvor lemfeldig man i dag tar på antisemittisk «satire» i
Norge, vil vi minne om at denne satireformens store mester, den tyske
kollegaen til Thor Gjermund Eriksen, Julius Streicher, ble dømt til
døden av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg for sin medvirkning til
Holocaust. Hans bidrag hadde vært å publisere «underholdning,» bl.a. i
form av satiriske karikaturer av jøder gjennom sin avis Der Stürmer som
han var ansvarlig redaktør for. Gjennom den daværende statens
mediemonopol villedet han det tyske folk med antisemittisk grums. Vi
tror virkningen av mediemonopol neppe vil være annerledes i Norge.
I Norge skjer det ikke noen pådømmelse i slike saker, – ikke fordi vi har
avska et dødsstra en, – men fordi vi ikke vil røre ytringsfriheten. Derfor
vil Thor Gjermund Eriksen og hans kolleger, i likhet med sin meningsfelle
«Lysglimt Johansen,» som NRK introduserte for folket og i en serie
innslag gjorde til rikskjendis i 2016, ikke bli tiltalt og stra et for noe som
helst. Jødehat som «underholdning» er «innafor» i Norge, mener NRK.
I Norge er jøder og andre minoriteter prisgitt den enkelte ansvarlige
redaktørs personlige anstendighet. Dette har over tid vist seg å være et helt
utilstrekkelig vern mot den form for mobbing som NRK og andre
medier gjør seg morsomme ved hjelp av. For disse mediene tenker
kommersielt: Det gjelder å tiltrekke seg kunder og «klikk.» Det øker
markedsverdien og tilgangen til reklameinntekter. Det norske voyeursegmentet av tittere som tiltrekkes av slikt som jødehat, pornogra og
perversiteter får sine behov i økende grad tilfredsstilt av riksmediene på
nettet, inkludert statskanalen NRK.
Fra nå av kan vi ikke lenger reagere på overtramp fra NRK ved å si opp
lisensen. Nå har våre øverste myndigheter bestemt at NRK skal nansieres
over Statsbudsjettet. Da tvinges vi til å betale for å bli mobbet. Det minner
om tilstanden under Stalin da fedre ble avkrevd betaling for den
ammunisjonen som ble brukt til å henrette deres sønner.
Vi opplever situasjonen og den utviklingen på dette området som har
pågått i Norge gjennom mange år som utålelig, nedverdigende og
skammelig. Vi undres over at ikke en eneste folkevalgt politiker tør stå
frem og si at nok er nok. Er de så knuget av redsel over selv å kunne bli
o er for mediefolkene de hvert år sikrer millionlønn, at de rett og slett
ikke tør ta opp samfunnsproblemer som dette? Må vi nne opp ere
nyord, som politiker-skam og NRK-skam for å få gitt uttrykk for hva vi
opplever, og hvor lenge kan vi i dag bruke slike ord før også vi blir
utestengt fra sosiale medier og brakt til taushet? Kunne noen i
Kringkastingsrådet spørre kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om
det?

Av dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme
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Per Haugstvedt Olsen • for 13 timer siden

Har noen hørt med Sanner... om han opplever kvalme nå i sommervarmen? Dette skulle da
kvalifisere til den mye omtalte Sanner - kvalmen...?
57 △

▽ • Svar • Del ›
Objektiv > Per Haugstvedt Olsen • for 12 timer siden

Sanner? Hva har HAN gjort feil i denne saken?
6△

▽ • Svar • Del ›
Per Ardua > Objektiv • for 11 timer siden

Han har, i likhet med sine politiker-kolleger, holdt kjeft.
38 △

▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > Per Ardua • for 6 timer siden

Og blitt kvalm?
4△

▽ • Svar • Del ›

Chris > Objektiv • for 2 timer siden

Han pleier å bli kvalm av alt som står på resett. Noen lurte på om han ble kvalm
også av NRK?
1△

▽ • Svar • Del ›

Aubor > Per Haugstvedt Olsen • for 3 timer siden

Erna har nok bedt han om å holde kjeft, og da gjør han det.
1△

▽ • Svar • Del ›

BeardedMoose • for 12 timer siden

Hvis ikke dette kvalifiserer til fengselsstraff, kan dette bare forstås som at i Norge finnes INGEN
likhet for loven. Hvis ikke ‘jødesvin’ regnes som hatpropaganda og hets mot en folkegruppe, så
forstår vi også at norsk rettsvesen sjonglerer med lovverket etter eget forgodtbefinnende. Dermed
forstår vi også at rettssikkerheten for den vanlige mann og kvinne i gata er et svært tøyelig begrep.
Bor du derimot i Norge og heter Ali Baba eller har opprettet terrornettverk i Irak eller andre land i
Midtøsten, ja da er rettsstaten en garantist og en sikker vinner.
54 △

▽ • Svar • Del ›

En annen person skriver …

Aprikos85 • for 13 timer siden

Er muslimhat også helt innafor som underholdning da? Ikke det nei?
Motbydelige NRK viser sitt sanne ansikt igjen. Og vi er tvunget til å betale for dette søppelet... 🤢
76 △

▽ • Svar • Del ›
R. H. Gylseth > Aprikos85 • for 12 timer siden

Muslimhat? Når har NRK noen gang sagt noe negativt om muslimene? De er så
muslimvennlige som det er mulig å være.
Dekningen av hva som skjer i Midt Østen, dreier seg kun om å kritisere Israel.
52 △

▽ • Svar • Del ›

Robin Scott > Aprikos85 • for 11 timer siden

Så hat-prat paragrafen 185 kan nullifiseres, bare man slenger på ordet "satire"? Kjekt å vite
i såfall...
21 △

▽ • Svar • Del ›

Arbeidsrud > Aprikos85 • for 6 timer siden

Ja en tilsvarende «satire» med en kjent mullah samt ordet xxxxxxsvin ville vel være
innafor, det også?
4△

▽ • Svar • Del ›

Objektiv • for 12 timer siden • edited

Halvorsen, underholdningssjefen i NRK, er den som må tas i denne saken. SV`eren, gift med
Kristin Halvorsen, som sto og heiet på bermen som stormet gjennom Oslos gater for noen år siden
og ropte "Død over jødene!". Som legger sin klamme hånd på alle underholdningsprogrammer.
Verst er "Nytt på nytt". Nå er han tvunget til "å beklage". Men det lyder hult fra hans side.
46 △

▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > Objektiv • for 6 timer siden

Nytt på nytt er ett kleint program, litt krampaktig moro liksom. Og de innbudte kjendisene
kappes om å være mest politisk korrekte.
5△

▽ • Svar • Del ›

Diskutarius • for 13 timer siden

Aftenposten melder nå fra NRK at man til og med der i huset har forstått det som var opplagt for
menigmann, og har fjernet innslaget. Når en så grov feilvurdering innrømmes, da medfører det vel
konsekvenser for noen? Og da tenker jeg ikke på beundrende blikk i NRK-kantinen.
43 △

▽ • Svar • Del ›
Thor_133 > Diskutarius • for 12 timer siden

Konsekvenser i det offentlige? LOL.
16 △

▽ • Svar • Del ›

Arbeidsrud > Diskutarius • for 6 timer siden

Selg hele NRK nå! Helst til Fox-News...
6△

▽ • Svar • Del ›

Aubor > Diskutarius • for 3 timer siden

En garantert enda større andel av potten under høstens lokale lønnsforhandlinger.
1△

▽ • Svar • Del ›

Zzzzzzzz • for 13 timer siden

Jeg er så enig . Meget bra artikkel.
Takk Michal Rachel Suissa
41 △

▽ • Svar • Del ›

Blurb1000 • for 12 timer siden

Da bør Nrk teste ut det velkjente og folkekjære uttrykket "Muslimsvin" neste gang. ...ikke?
38 △

▽ • Svar • Del ›
GHJO > Blurb1000 • for 11 timer siden • edited

Eller mer treffende, "Islamistisk Terroristsvin"?
Over 35 000 terrorangrep, med mer enn 200 000 drepte og 500 000 lemlestede og
skadede mennesker, har denne typen "svin" stått for, bare siden 9/11.
Men der skygger nok "Imam Eriksen" unna.
At den norske befolkningen skal tvinges til å betale for den dritten NRK har utviklet seg til,
viser bl.a. hva slags folk som styrer dette landet.
26 △

▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > GHJO • for 6 timer siden

God ide for « Nytt på Nytt» det der. Hvem skal ut? Jo, m-svinet....
2△

▽ • Svar • Del ›

BernstGunnar > Blurb1000 • for 11 timer siden

Ser også frem til parodien hvor Lars Gules motstander har mulighet til å legge
"terroristjævel", men sliter med kvaler.
17 △

▽ • Svar • Del ›

nom de plume • for 13 timer siden

"Må vi finne opp flere nyord, som politiker-skam og NRK-skam for å få gitt uttrykk for hva vi
opplever,"
God idé. Ord har en mening, og kan brukes begge veier.
29 △

▽ • Svar • Del ›
Stein Søyland > nom de plume • for 11 timer siden

Kanskje "NRK-svin" er innenfor??
Eller "politiker-svin"?
Eller "Journalist-svin",
osv. til man også dekker "de unevnelige-svin"?
22 △

▽ • Svar • Del ›
Knut Rasmussen > Stein Søyland • for 10 timer siden

Jeg prøvde med "samesvin" og "negersvin", men jeg ble slettet på FB.
8△

▽ • Svar • Del ›
Willy von Busche > Knut Rasmussen • for 8 timer siden

Du kan gjerne kalle meg "Telemark-svin". Mottas med takk.-:)
2△

▽ • Svar • Del ›

Reidar S > Stein Søyland • for 8 timer siden

Politiker råne og politiker sugge er nok nærmere sannheten
Det får da være måte på hva man i anstendghetens navn kan beskylde et svin for å
være.....
4△

▽ • Svar • Del ›

Max Hermansen • for 11 timer siden

Det er grunner til at NRK i 2018 mistet hele seks - 6 - prosent av seerne sine. De har nå under 40
prosent av tv-markedet. Er det ikke da bare å nedlegge NRK slik at de ikke ligger samfunnet til
last?
28 △

▽ • Svar • Del ›
Tor Nivlheim > Max Hermansen • for 11 timer siden

Helt klart!
NRK er bare et venstreekstremt propagandaorgan vi ikke trenger her i landet.
17 △

▽ • Svar • Del ›

oudeis > Max Hermansen • for 9 timer siden

En ting vi ikke trenger er NRKskam
5△

▽ • Svar • Del ›
Sankthansaften > oudeis • for 6 timer siden

Hvorfor ikke? Jeg må få lov til å føle "skam" når mine penger går til slikt skit!
1△

▽ • Svar • Del ›

Arbeidsrud > Max Hermansen • for 6 timer siden

Var vel derfor Erna og Siv fikk det over på skatten? De forutså fler lisensoppsigelser
fremover. (Og ikke bare i forbannelse over innholdet, fler og fler bruker jo telefon og
nettbrett og ser filmer og nyheter utenom).
3△

▽ • Svar • Del ›

R. H. Gylseth • for 12 timer siden

Det syder av sosialisme i NRK. Det tar dem flere uker å skjønne og unnskylde at ordet "jødesvin"
ikke burde vært brukt.
Det at vi blir tvunget til å betale lisens til dette "sosialistrede" er uhyrlig!!
28 △

▽ • Svar • Del ›

Willy von Busche • for 12 timer siden

Vi kan ikke vente annet når vi har en regjering som støtter antisemittisme med utenriksministeren
i spissen. Hun støtter jo åpent palestinaterrorister.
34 △

▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > Willy von Busche • for 6 timer siden

Og Ine og Erna (den s k «stjerna») lurte igjennom FNs migrasjonsavtale bak ryggen vår.
Tilgi dem aldri for det.
9△

▽ • Svar • Del ›

Sure oppgulp • for 12 timer siden

Tenk dere en lignende fornærmelse mot muslimene i Norge... hva ville reaksjonene vært? Ser for
meg tilsvarende rabalder som under karikatur striden og Gaza protestene i 08... pluss at de NRK
ansatte måtte levd med politibeskyttelse.
19 △

▽ • Svar • Del ›
Olsen > Sure oppgulp • for 12 timer siden • edited

Det vil aldri skje da NRK er islams nyttige idiot i Norge. Du kan kødde med kristne, jøder
og buddhister men ikke med islam for da vet du at trusler og vold blir resultatet. Trusler og
vold fungerer alltid i et tolerant og demokratisk samfunn som Norge da man for enhver pris
vil unngå konflikter eller kunne bli stemplet som rasist.
17 △

▽ • Svar • Del ›

Arbeidsrud > Sure oppgulp • for 6 timer siden

Brennende biler, knuste og plyndrede butikker, helseslåtte NRK-medarbeidere?
3△

▽ • Svar • Del ›

K_MD • for 10 timer siden

I Norge er jøder og andre minoriteter prisgitt den enkelte ansvarlige redaktørs personlige
anstendighet.
Hvorfor nevnes kun jøder og andre minoriteter, det gjelder da de fleste i Norge - et eksempel er
bruken av ordet nazifrisør. Det er altså politisk korrekthet som avgjør, hele det politiske Norge
krøp på knærne og ba alle verdens muslimer om offisiell unnskyldning for noen karikaturtegninger
som en norsk avis hadde brukt som illustrasjon - de samme politiske partiene er stille om jødesvin
og nazifrisør (en del har faktisk bedt om mer krass satire).
De politiske partiene og gammelmedia islamiserer Norge og vi vet derfor hvilke konsekvenser det
får for alle andre.
18 △

▽ • Svar • Del ›
Arbeidsrud > K_MD • for 6 timer siden

De er modige, og bekjemper hver dag VQ og NS.....

△ ▽ • Svar • Del ›
Avatar • for 11 timer siden

NRK ønsker vel å vise solidaritet med sin favoritt-religion islam
15 △

▽ • Svar • Del ›

hanslund • for 9 timer siden • edited

Takk for denne særdeles opplysende, gode kronikken. Slik NRKs redaktører og journalister ofte
taler og skriver, blottstiller de seg selv og sin mangel på historiske kunnskaper. Dr. Suissas omtale
av Hitler-Tysklands propagandamaskineri mot jøder gjør NRKs redaktører og journalister klokt i å
lese grundig for også på dette omrrådet må NRKs topppfolk innrømme ar de er blanke. Ja, så
blanke at Charlo Halvorsen nå bruker sin uvitenhet som begrunnelse for at han trådde feil, og
dessverre kom til å såre jøder. Tydeligere er det ikke mulig å vise sin inkompetanse for
offentligheten Derfor må han fjernes.
11 △

▽ • Svar • Del ›

BJD • for 11 timer siden

NRK-svin kaller jøder svin. Det er satire det.
11 △

▽ • Svar • Del ›
rosinen > BJD • for 9 timer siden

Grande-svin, nei vent litt....
3△

▽ • Svar • Del ›
Willy von Busche > rosinen • for 8 timer siden

Jo, hvorfor ikke? Svin liker jo å rote i åker og eng.
4△

▽ • Svar • Del ›

E. Vik-Hansen • for 9 timer siden

Nrk har sine egne kommunistiske regler som de, og bare de, kan bruke så hensynsløst og
demonstrativt som de selv vil.
8△

▽ • Svar • Del ›

Helgelendingen • for 9 timer siden

De føler seg rimelig trygge i Nrk når de tar i bruk middelaldersk antisemittisme og forsvarer det
med største selvfølgelighet. Dette er Nye Norge.
7△

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Helgelendingen • for 6 timer siden

De skriver jødesvin, da har vi lov til å skrive NRK-SVIN !!
4△

▽ • Svar • Del ›
Aubor > triste greier • for 3 timer siden

Vær varsom nå! Gå direkte i fengsel selv om du har passert sytti eller ennå ikke har
fylt atten!
1△

▽ • Svar • Del ›

Chris • for 2 timer siden

Men hva var det egentlig som var "satiren", hva var morsomheten? Satire og humor skal ha et
POENG skal de ikke det da?
2△

▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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Jim Jordan tar rotta på Mueller

NRK beklager ordbruk og fjerner Satirikssketsj

88 kommentarer • for 2 dager siden

27 kommentarer • for 9 timer siden

Johannes —

NorgesRøst — – Vi visste selvsagt at ordet var

Takk, Rustad. Nå ruller denne snøballen, den er blitt
ustoppelig, og den vil bli stor. Venter i spenning på
fortsettelsen av dette politiske dramaet som reduserer
Watergate til en bagatell. Apropos : hvor er de gamle
journalister fra Washington Post som gjorde jobben
dengang? Og i Norge står
Document.no som en påle, alene om å informere
offentligheten om dramaet som utspiller seg.
Fantastisk.

brutalt og krenkende, og i denne konteksten
måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle
fungere. Men ordet hadde en alvorligere
betydning for spesielt det jødiske miljøet i
Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi
beklager bruken av ordet, skriver Halvorsen.Jasså
gitt, her ror Charlo Halvorsen seg enda mer på land.
Han ror og ror. Han viser til at sketsjen fjernes av
hensyn til jødenes "følsomhet". Nei, sketsjen burde
fjernes fordi den tramper på alle, også oss som ikke er
jøder. Også krenkebevisste hypermoralister i NRK
burde følt seg krenket, men det gjør de tydeligvis ikke.
Jøder skal jo ikke behandles med samme følsomhet og
sensitivitet som muslimer.Charlo Halvorsen bruker en
feig retorikk. Det er av hensyn til de overfølsomme og
hysteriske jødene at han og NRK ser seg tvunget til å
fjerne sketsjen, som han fortsatt hevder er OK, og ikke
allmenn folkeskikk og anstendighet. Er jeg overrasket?
Overhode ikke.

Historisk avgjørelse: Lagmannsretten
opphever kjennelse om lukket rett i sak …

Høyre-kvinner omfavner amerikanske
sosialister og antisemitter

35 kommentarer • for en dag siden

37 kommentarer • for 4 timer siden

olejohnny — Takk til de avisene som fremdeles

Avatarhar skikkelige rettsreferater.Takk for at noen tar
den kampen og vinner !Det er svært få aviser igjen med
rettsreferater , men i mine yngre år var å referere fra
retten en viktig sak for avisene.
Hva skjedde?
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Tim Hansen — Anne-Mette Øvrum er altså

Avatarvoksen og en ordførerkandidat. Når man leser
innlegget skulle man derimot tro det var skrevet av en
skoleelev med politikerdrømmer som stod foran
klassen og leste opp sine erfaringer og tanker fra
amerikaferien.
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