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Kvinnen (70) kalte Sumaya Jirde Ali en
«korrupt kakerlakk». Nå er hun dømt.

– Grovt sjikanerende, mener dommerne.

(Bergens Tidende): Den 70 år gamle kvinnen fra Bergen kalte Sumaya

Jirde Ali en «korrupt kakerlakk». Utsagnet ble skrevet i kommentarfeltet

under et innlegg om samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali på

Facebook i fjor høst.

Kommentaren kvinnen nå er dømt for å ha skrevet, lyder: «Fandens svarte

avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk.»

Nå er kvinnen dømt til 24 dagers betinget fengsel, i tillegg til en bot på

10.000 kroner, samt saksomkostninger på 2000 kroner.

Den 70 år gamle kvinnen er uenig og vil anke dommen.

– Jeg var sikker på at dette var en lukket gruppe. Sumaya kaller Sylvi

Listhaug for nazist. Offentlig har hun også sagt «fuck politiet» og «fuck

Listhaug». Jeg ble sint og svarte, sa den tiltalte i sin forklaring i Bergen

tingrett mandag for en uke siden.

– Bidrar til hatkultur
Tiltaltes uttalelse fremstås som grovt sjikanerende, mener retten.

Videre mener retten at Sumaya Ali har krav på et særlig vern mot slike grovt

krenkende ytringer. Hun er en offentlig kjent samfunnsdebattant og en viktig

talsperson for en minoritetsgruppe i Norge.

– Jeg opplever utsagnet som hatefullt. Hun kaller meg for en kakerlakk og det

er dehumaniserende. Når man reduserer noen til noe så ubetydelig og

unyttig, åpner man for at det er greit å skrive noe slikt til meg. Jeg opplever

dette som hatefullt, truende og aggressivt, sa den fornærmede i retten forrige

mandag.

Politiadvokat Cathrine Elisabeth Schjelderup stilte under rettsaken spørsmål

om Ali noen gang har stemplet Sylvi Listhaug som nazist.

– Aldri, svarte Ali.

En fare for demokratiet
Retten legger videre vekt på at tiltaltes handlemåte i ytterste konsekvens

representerer en fare for demokratiet.

– Når tiltalte deltar i hets og sjikane på nett mot Sumaya Ali og hennes

folkegruppe, vil disse lett skremmes fra å delta videre i den offentlige

debatten.

Retten skriver samtidig at det foreligger visse formildende omstendigheter i

saken.

– Tiltaltes ytring fremstår som et enkeltutsagn, skriver retten.

70-åringen får også strafferabatt fordi det er gått lang tid siden saken ble

anmeldt.

Beklagelsen er ikke formildende
Kvinnen innrømmet å ha skrevet utsagnet hun er tiltalt for, men erkjente ikke

straffskyld under rettsaken. Hun beklaget da også kommentaren.

– Jeg beklager det at jeg skrev det, det var ikke så glupt, sa den tiltalte i sin

forklaring.

Etter rettens syn har tiltalte ikke gitt en form for beklagelse som kan

vektlegges i formildende retning.

– Selv om tiltalte uttrykte i retten at hun nok ikke formulerte seg så klokt i

innlegget, fremstår ikke dette som en uforbeholden unnskyldning der hun

trekker tilbake utsagnet, skriver retten.

– Urimelig at hun skal dømmes til fengsel
Kvinnens forsvarer Laila Kjærevik mener dommen er helt urimelig.

– Jeg tenker det er helt urimelig at hun skal dømmes til fengsel på èn enkel

setning hun har skrevet på Facebook, sier Kjærevik.

Politiadvokat Cathrine Elisabeth Schjelderup har ikke lest dommen.

– Jeg har sett domslutningen, men jeg har ikke fått lest dommen, foreløpig

har jeg derfor ingen kommentar, sier Schjelderup.
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KRAV PÅ SÆRLIG VERN: Retten mener Sumaya Jirde Ali har krav på et særlig vern mot grovt krenkende ytringer, og skriver i dommen at den 71 år
gamle kvinnen bidrar til å bygge opp en hatkultur med sin ytring.
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Frp-politiker kan bli ekskludert etter Facebook-hets
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URIMELIG: Politiadvokat Cathrine Elisabeth Schjelderup har ikke fått lest dommen. Forsvarer Laila Kjærevik
mener dommen er helt urimelig.
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Hva har Sumaya Jirde Ali, Elin Ørjasæter og Helge Lurås til felles?
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Det mystiske varslet er
offentliggjort. Disse fem
avsnittene kan ødelegge
for Trump.

Exit på NRK: «Muligens
de verste menneskene du
har sett i en norsk serie»

– Aksjonen på broen var
bare et show

Presidenten er en
skandale. Det er
demokratenes problem.

Det hjelper ikke at
havnivået har vært mye
høyere før. Her er det du
må vite om onsdagens
dårlige klimanytt.

Da det begynte å dryppe
fra tapetet på
barnerommet, skjønte
samboerparet at de
hadde kjøpt seg et
problem.
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BERGEN TINGRETT DEMOKRATI FACEBOOK KOMMENTAR

SYLVI LISTHAUG
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