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Arven etter Behring
Breivik
iTromsø mener: Synspunktene til Norges største
terrorist lever videre, og vi må tørre å ta debatten.
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Onsdag ble det klart at Human Rights Service mister den
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årlige støtten på 1 million fra byrådet i Oslo. Da de i 2012 ikke
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lenger ﬁkk statsstøtte, gikk gruppeleder i Frp, Carl I Hagen, i
bresjen for at det borgerlige byrådet i Oslo skulle støtte
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organisasjonen. Det har vedvart til nå. Human Rights Service er
ledet av Hege Storhaug, som siden 2001 har viet sitt liv til
«forskning», hvor konklusjonen i samtlige tilfeller er at
innvandringen fra muslimske land ruinerer det norske
samfunnet. At hun har fått støtte i alle disse årene for sitt mildt
sagt tvilsomme, vitenskapelige grunnlag, er jo en skandale, men
Norge skal i alle fall ha for at vi ikke knebler folk med slike
synspunkter.
Anders Behring Breiviks fremste inspirator, Fjordman, ﬁkk
pengestøtte fra Fritt Ord. Hvorfor man skal hjelpe mannen

Siste nytt
Purrer på svar om Alfheim
svømmehall

økonomisk på vei, mens nesten ingen av landets andre
kommentatorer får noe derfra, er verdt å spørre, men igjen skal
vi ha for at vi tør slippe til debatten. I Norge tror man, som i

Ble innbrakt i fyllearresten

folkeeventyret, at når trollet kommer opp i lyset, vil det sprekke.
Det samme gjelder nett-trollet. I naboland hvor de har hysjet
ned temaet i den oﬀentlige debatten - som i Sverige og Finland har utslagene blitt deretter. Sverige har plutselig et parti med

Selger klærne sine til inntekt
for flyktningene

utspring i ny-nazistbevegelsen som sitt største.
Da Finland skulle ta imot ﬂyktninger denne uka, stod det en

Får åtte millioner kroner

«velkomstkomitéer» med Ku Klux Klan-kostymer og fyrverkerier
en rekke av stedene rundt i landet. Det største problemet er
ikke klovnene i KKK-kostymer, men de «vanlige menneskene»
som sier «jeg støtter ikke hva de gjør, men hvis ikke det var for

Normann: - TUIL-comeback?
Man skal aldri si aldri

ﬂyktningene, ville vi ikke hatt dette problemet».
Dette låter unektelig kjent. Flere ganger har jeg fått servert
argumentasjon à la: «Jeg støtter jo ikke det Behring Breivik

TUIL-helten fikk mammaklem etter overtidsmål

gjorde, men hadde det ikke vært for Arbeiderpartiets
innvandringspolitikk, ville ikke dette skjedd». Unnskyld meg,
men det er ikke innvandringspolitikken som er problemet, det er
personene som er så forskrudd i hodet at de hevder slikt.
Bare én uke etter bomben i Oslo og Utøya-drapene, kom en
kompis av meg i snakk med sin 79 år gamle nabo. Hun begynte

AaFK vil snu den svake bortetrenden
Etterlyser stjålet ATV

med å si «Det er jo forferdelig, det som har skjedd, men bortsett
fra drapene, har jo Behring Breivik noen poenger når det gjelder
innvandringen». Den perplekse vennen min skjønte at det ikke

Mistet lappen etter råkjøring

sømmet seg å hverken skjelle henne ut eller banke henne, men
etter noen sekunders betenkningstid svarte han: «Jeg tror du
bør gå og vaske den stygge munnen din».

Falt av sykkelen etter for mye
aperitiff

Problemet er at folk som hevder slikt mener at de både
representerer og forsvarer Norge. Går vi statistisk til verks, har
siste valg dokumentert at nærmere 90 prosent av befolkningen
mener at vi skal hjelpe syriske ﬂyktninger. Og av de 10
prosentene som er skeptiske, vil godt under én prosent støtte
de ekstreme synspunktene til Human Rights Service og netttrollene.
De representerer på ingen måte det norske folk. Hadde de vært
født 75 år tidligere, ville et slikt politisk ståsted gjort at de var i
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Nasjonal Samling og støttet nazistenes okkupasjon av Norge. At
de med årene har byttet ut «jøder» med «muslimer» som
ﬁendebilde, er det eneste nye. Og hvis du lurte på hva det
norske folket mente om Nasjonal Samling, skal du vite at
mesteparten av medlemmene ble fengslet etter krigen, noen
sågar skutt. De representerte ikke landet da, og de
representerer ikke landet nå. Norge er faktisk fullstendig uenige
med dem, og de kan trygt «gå og vaske den stygge munnen sin».

iTromsø ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende
innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller
lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres
meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke
overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.
54 kommentarer

Sorter etter Topp

Legg til en kommentar ...

Publiser på Facebook også

Publiser

Rune Fardal · Psykologisk Utreder hos Kritisk Tenkning og Utredningsmetodikk
Dette innlegget bør bli pensum i "Kristisk tenkning", og da som eksempel på hvor galt det kan gå når
slike som redaktør Jonny Hansen, lar emosjoner styrer intellektet, for maken til Ad Hominem
argumentasjon og bruk av primitive hersketeknikker skal man lete lenge etter.
Å sammenligne kritikere av islams menneskefiendtlighet med nazimedlemmer er ikke bare lavmål,
det viser manglende even til kritsik tenkning og en ekstrem konformitet. Dette blir bare for dumt.
Liker · Svar · Akkurat nå

Jeanine Horntvedt · Informasjonskonsulent hos Jeanines Blogg
Jeg kom over en kommentar som Kjetil Rolness skrev på FB i går, som bekrefter at svineriet kommer
fra selveste sjefsredaktøren!
- Vel. det fremgår jo også klart av headingen! ... .... ...
Rolness: "Innvandringskritikerne må "gå og vaske den stygge munnen sin", fordi de ligner på Anders
Behring Breivik og ville vært medlem av NS under krigen. Årets kleineste og drøyeste lederartikkel.
Sjefsredaktør Stig Jakobsen, hva var det som traff deg i dag?"
Liker · Svar ·

2·7t

Jeanine Horntvedt · Informasjonskonsulent hos Jeanines Blogg
Jeg kom over en kommentar som Kjetil Rolness skrev på FB i går, som bekrefter at svineriet kommer
fra selveste sjefsredaktøren!
- Vel. det fremgår jo også klart av headingen! ... .... ...
Rolness: "Innvandringskritikerne må "gå og vaske den stygge munnen sin", fordi de ligner på Anders
Behring Breivik og ville vært medlem av NS under krigen. Årets kleineste og drøyeste lederartikkel.
Sjefsredaktør Stig Jakobsen, hva var det som traff deg i dag?" (sitat slutt)
Men sent på natta, og jeg KAN ha misforstått...
Har jeg det, så må avisen gå ut med navnet på figuren.
Liker · Svar · 7 t

Rita Karlsen · Daglig leder hos Human Rights Service
Vi takker for oppmerksomheten, samtidig som vi oppmuntrer artikkelforfatteren (som jeg ikke ser noe
navn på) til å sette seg nærmere inn i hva HRS sitt arbeid er. Du finner det på www.rights.no. Å være
kritisk til dagens innvandringspolitikk burde være helt legitimt. At media svikter sin rolle som
vaktbikkje over makta, kan vanskelig HRS belastes for. Mvh daglig leder i HRS.
Liker · Svar ·

91 · 20 t

Jeanine Horntvedt · Informasjonskonsulent hos Jeanines Blogg
Jeg kom over en kommentar som Kjetil Rolness skrev på FB i går, som bekrefter at svineriet
kommer fra selveste sjefsredaktøren!
http://www.itromso.no/nyheter/article11613657.ece
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kommer fra selveste sjefsredaktøren!
- Vel. det fremgår jo også klart av headingen! ... .... ...
Rolness: "Innvandringskritikerne må "gå og vaske den stygge munnen sin", fordi de ligner på
Anders Behring Breivik og ville vært medlem av NS under krigen. Årets kleineste og
drøyeste lederartikkel. Sjefsredaktør Stig Jakobsen, hva var det som traff deg i dag?"
Liker · Svar ·

4 · 7 t · Redigert

Vidar Hansen
Så man er altså en avviker dersom en er uenig i asyl og innvandringspolitikken som er ført de siste
30 år? At nær 90% av befolkningen mener vi skal hjelpe flyktningene er vel ikke det samme som at
flertallet ønsker at de skal bosettes i Norge? Meget spekulativ og unyansert artikkel som føyer seg
inn i rekken av venstrevridd propaganda.
Liker · Svar ·

71 · 20 t

Ivar Staurseth · Medredaktør hos Minerva
Det står nederst at "iTromsø ønsker en åpen og saklig debatt" og at dere fjerner sjikanøse innlegg,
samt oppfordrer folk til å respektere andres meninger.
Samtidig hopper denne anspente anonyme lederskribenten bukk over alt som skiller ABB fra de han
går langt i å usaklig kneble til jævelen, ikke minst voldsbruk, konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet i
ledtog med islamister, borgerkrig osv. Ikke ulikt hvordan enkelte så gjerne vil klebe enhver
konservativ muslim til islamistisk terror, bare hakket mer rorbufähig i en by hvor Rødt gjør brakvalg.
Videre slår han fast at bestemte navngitte sa... Vis mer
Liker · Svar ·

62 · 18 t · Redigert

Ronny Karlsen ·
Hvem i alle verden har skrevet en sånn tåpelig artikkel? Og hvor er redaktøren i denne avisen? Det
er det dummeste jeg noensinne har lest.
Liker · Svar ·

39 · 18 t

Arnt Roar Kvile · Nannestad, Norway
Dette var noe av det verste makkverket jeg har lest. Den mest søkte bruk av guilt by association
benyttes som argumentasjon hele veien. Dette ser mest av alt ut som noe injurierende møl uten
noen som helst forankring i virkeligheten. Det eneste som kommer frem her er skribentens sympatier
og antipatier. Noe saklig og konkret kommer overhodet ikke frem noe sted. Sånn sett er det kanskje
like greit han/ hun som står bak denne artikkelen er det anonyme trollet selv som han/ hun forsøker å
projisere på andre.
Liker · Svar ·

36 · 18 t

Anders Ulstein · Høgskolelektor hos Høgskolen i Ålesund/Aalesund University College
"Gå å vask munnen din" er det det dere mener med "vi må tørre å ta debatten"....? Dette er vel det
grovest og mest stupide jeg har lest på årevis i en norsk avis. Ren sjikane, blottet for saklighet.
Liker · Svar ·

36 · 18 t

Halvor Sevatdal · Jobber for Ås videregående skole
Jøje meg. Har iTromsø ansatt nettrollene i redaksjonen?
Liker · Svar ·

27 · 17 t

Svein Bruvoll · Luftkrigsskole I, Luftforsvarets Forvaltningsskole
Her får vi enda en gang dokumentert at pressen i Norge er blodrød. Ser ut til at pressestøtten må
fjernes helt, og samtidig at en, i opptaksprøven til journaliststudiet, må kreve svar på politisk
tilhørighet. Her må en sørge for at journalister fra begge sider av politikken inngår i den norske
presse, og ikke domineres av den politiske venstresiden - og ytters til venstre.
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/artikkel547379.ece
Liker · Svar ·

26 · 16 t · Redigert

Audun Sørbotten · Kaffebrenner hos Audun Coffee
Pressen er nok venstrevridd fordi journalister er opplyste folk, som er vant til å samle
informasjon? Jo mer man bryr seg om å finne ut av ting, jo lenger havner man kanskje til
venstre?
Liker · Svar ·

4 · 12 t

Svein Bruvoll · Luftkrigsskole I, Luftforsvarets Forvaltningsskole
Audun Sørbotten: Ja, vi er forskjellig, vi mennesker. Noen av oss har ingen argumenter, men
vil så gjerne si noe allikevel - selv om det de sier er bare dumt. Du er nok en av disse. Håper
det går bra med deg allikevel.
Liker · Svar ·

17 · 12 t

Audun Sørbotten · Kaffebrenner hos Audun Coffee
Svein Bruvoll , Du kan jo ikke kreve at en hel profesjonsgruppe skal representere et bredt
politisk spekter! Det er jo tydeligvis et faktum at pressen har mange tilhengere av SV og AP.
Andre yrkesgrupper kan ha lignende tendenser -musikere er f.eks enda lengre til venstre
enn pressen. Det må ha en forklaring. Musikk og empati går nok hånd i hånd. Og med
http://www.itromso.no/nyheter/article11613657.ece
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enn pressen. Det må ha en forklaring. Musikk og empati går nok hånd i hånd. Og med
pressefolk er det kanskje slik at de prøver å være opplyste og liker å se verden som en
helhet? En grunn må det jo være. Og, ja, det går bra med meg
Liker · Svar ·

4 · 11 t
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