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Ulrikke Torgersen (MDG, t.v.) er bekymret for hva som kan skje om hun kommer inn på Stortinget. Eivor Evenrud (Rødt) sier hets gjør at hun er mer forsiktig.

– Hetsing er et
demokratisk
problem
Sigrid Gausen, Jarle Aasland (foto) og Stein J. Bjørge (foto)

Ulrikke Torgersen (MDG) er blitt kalt «rotte»,
og Eivor Evenrud (Rødt) har fått trusseltelefoner.

I

kjølvannet av Lan Marie Berg-saken håper kvinnelige politikere på endring.
– Det er ikke politikeres ansvar å «tåle» hets. Hetsingen må få konsekvenser.
Slik oppsummerer Ulrikke Torgersen
(MDG) debatten om netthets som har gått
de siste dagene. Bakgrunnen er oppmerksomheten mot hetsen oslopolitiker Lan
Marie Berg opplever.
Torgersen er selv toppkandidat for partiet i Rogaland og opplever mye hets. Hun
blir kalt «rotte» og hører kommentarer om
at hun bør bli lagt inn på psykiatrisk avdeling for meningene sine. Noen kaller henne et barn og mener at hun ikke har nok
utdannelse til å uttale seg om ting. Torgersen har på kort tid gått fra å være ganske
ukjent til å bli en tydelig figur i politikken
i Rogaland.
– Det verste er når jeg får meldinger rett
inn i innboksen. Jeg har ikke opplevd så
direkte trusler som mange av mine partifeller, men hatet mot meg og politikken
jeg står for, er tydelig.

Tar etter hersketeknikker fra politikere
Torgersen forteller at hun stort sett klarer
å la være å bry seg om hetsen. Men hun er
bekymret for hvordan det kan utvikle seg
om hun kommer inn på Stortinget.
– Nå er jeg bare kandidat, og det er mange som er sinte på meg. Jeg er nervøs for
hva som vil skje om jeg blir valgt inn. Det
er et demokratisk problem at jeg bekymrer meg for en vanskeligere hverdag bare
fordi jeg vil kjempe for det jeg tror på, sier
hun.
Ansvaret ligger ifølge Torgersen også
hos politikerkolleger.
Hun har flere ganger vært utsatt for hersketeknikker som dreier seg om alderen
hennes. Dette tror hun kan dra debatten
på nett i en verre retning.
– Politikere har et stort ansvar for å sette tonen i debatten. Vi må ha en skikkelig
debatt som ikke går på alder, etnisitet, bakgrunn eller seksuell legning. I kommentarfeltene ser jeg sporene av hvordan noen politikere velger å uttale seg.
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Hetsen mot
Lan Marie Berg
Mandag varslet Oslo politidistrikt at de starter
undersøkelser av hets
og trusler mot Lan Marie Berg.
Hun er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og stortingskandidat for Miljøpartiet De
Grønne i Oslo. Hun mottar
store mengder hets og trusler.
I et intervju med Aftenposten
beskriver hun hetsen og
truslene som en konstant kilde
til bekymring.

Han frykter vi ikke
forstår hvor grov
netthetsen er.
Les Kultur,
side 32–33▶

– Det er oftest menn over 50 som bruker hersketeknikker overfor meg. Hvis politikere setter premissene om at det er greit
å bemerke personlige egenskaper i en debatt, vil de som hetser, også kunne rettferdiggjøre at de gjør det.
Torgersen tror det viktigste for å få slutt
på hetsen er å se på lovverket som omhandler netthets.
– Det er på høy tid at dette blir rettet
oppmerksomheten mot. For Lan Marie
Nguyen Berg har det pågått i mange år. Jeg
mener vi må se på loven som omhandler
dette. Det må få konsekvenser når noen
sier de skal skjære opp et annet menneske.
Det er totalt uakseptabelt.
– Skulle kappe av meg hodet
– Kan vi håpe på at det endelig kommer et
ordentlig oppgjør mot alt av hat og trusler
kvinnelige politikere mottar?
Det spør gruppeleder for Rødt i Oslo,
Eivor Evenrud, i et innlegg på Facebook.
Hun er litt mer positiv enn tidligere.
– Det er første gang jeg ser så mange
synlige politikere, fra så mange partier, ta
til orde for at det må stoppe. Det har ikke
skjedd før, sier hun til Aftenposten.
Også Evenrud har erfaring med hets og
trusler – og ikke bare på internett.
– Mengden er størst på internett siden
veiene er kortest der. Men det kommer
også som brev i postkassen, og det er tilrop på gaten, sier Evenrud.
I innlegget sitt fortalte hun om én spesielt grov episode.
«Det er bare noen måneder siden jeg
fikk en tlf. av en som sa han skulle kappe
av meg hodet og dele det i ti biter.»
Hetsen fungerer
Hun sier det er «helt for jævlig», men at
truslene og hetsen til en viss grad fungerer.
– Litt etter litt blir man mer forsiktig,
passer mer på hva man sier, og hvilke debatter man deltar i.

