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Terroristene som nesten ingen bryr seg om
Hetsen mot kvinner i offentligheten er ond, ekkel og dypt problematisk. Men virkeligheten er enda verre enn internett.
Av Frithjof Jacobsen

TweetTweet

En stri strøm hatefull e-post med til dels grovt seksuelt, rasistisk og voldelig innhold. Diverse bedritne innlegg på kommentarfelt og sosiale medier. Dette har
svenske og norske kvinnelige skribenter og journalister har fortalt om de siste dagene.

Dette er i seg selv ikke noe vi bør tåle. Jeg mener de som sitter foran tastaturene og lar dritten flomme bør bli identifisert og konfrontert. Og dette handler ikke om
ytringsfrihet.

Enda verre enn netthetsen

For deres bruk av ytringsfrihet er i praksis å nekte andre den samme friheten. Mange kvinner orker naturlig nok ikke å delta i ordskiftet hvis det der er prisen.

Jeg bebreider dem ikke for det.

Men hvis du kan leve deg inn i telefonskjermen til disse kvinnene et øyeblikk, så forsøk å tenke et skritt lenger ned:

Tenk deg at du sjelden kan oppholde seg på samme sted i mer enn noen timer. At du ofte er den som går fra et hyggelig bord med noen glass på et utested før de
andre, fordi det er farlig for deg å være der.

At du må kikke deg over skulderen på vei ut og inn av din egen leilighet. Alltid låse døren. At du jevnlig får profesjonelle vurderinger av din egen
sikkerhetssituasjon. Ofte med budskap om at en eller annen helt konkret trussel omfatter deg. At noen ønsker å skade deg.

At dette ikke er tastaturtrusler, men helt virkelige farlige folk som godt kan tenkes å gjøre alvor av det.

Dette er virkeligheten for en del norske stortingsrepresentanter og andre topp-politikere. De fleste av dem kvinner. Dette er prisen de betaler for å være folkevalgte.
For å være synlige. For å mene noe. For å gjøre det som er jobben deres.
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PSTs store utfordring

De siste årene har PSTs utgifter til livvakttjeneste og annen beskyttelse av «myndighetspersoner» som det kalles økt betraktelig. Store deler av de økte
bevilgningene har gått til denne delen av PSTs virksomhet.

Disse truslene har lite med Norges utenrikspolitikk å gjøre. Ikke så mye med politiske motsetninger heller. Heller ikke med al-Qaida eller global jihad.

Det er ikke snakk om gjerder og porter og livvakter for å beskytte statsministeren eller kongefamilien.

Dette handler om trusler mot langt mindre kjente norske politikere. Noen av dem helt i starten av sin politiske karriere. De fleste av dem kvinner.

De som truer er som regel menn som går inn og ut av psykiatrien. Og som er i tillegg kan være langt inne i konspirasjonsteorier.

Forlater nettet og blir virkelige

Slike folk kan under visse forutsetninger være svært farlige. Det er urovekkende mange drap i Norge som begås av syke mennesker. Derfor er man så redd for at
syke mennesker med hang til konspirasjoner og statshat skal ramme norske politikere.

Det kan være en sammenheng mellom mengdene med konspirasjonsteorier og politikerhat på nett, og disse personenes konkrete trusler mot enkelte politikere. Mye
tyder på at de henter «næring» i alt vrøvlet på nett.

Men det viktige skillet består i at disse folkene ikke nøyer seg med å surfe selvtilfreds på sin egen kloakkstinkende ordflom. Dette er personer som faktisk også kan
være farlige i den helt ekte verden, Der hvor ekte folk går rundt og lever.

Så de må håndteres på en annen måte. Kvaliteten på det offentlige ordskiftet i 2013 har ikke PST noe med. Men å beskytte norske folkevalgte mot reelle farer er en
av de viktigste oppgavene de har.

Prinsipper og handling

I Sverige mistet man en fremtidig statsministerkandidat og partileder da Anna Lindh ble stukket ned og drept av en psykisk syk mann i 2004.

PST har lenge ønsket et tettere samarbeid med helsevesenet. Man vil gi helsepersonell en plikt til å varsle om pasienter man mener kan være farlige, ikke bare en
rett som i dag.

Debatten om psykiatri og voldskriminalitet er stor. Den handler om mange flere mennesker enn politikere og folk med offentlige ansikter. Mange vanskelige
avveininger må gjøres der. Det enkleste er selvfølgelig å sitte trygt på noen skinnende prinsipper og si at alt av helseopplysninger skal holdes tett om. Og så ikke
gjøre noe, fordi det kan ha negative konsekvenser for syke mennesker.

Men dagens system har også konsekvenser. For helt uskyldige mennesker som blir ofre for meningsløs vold. Eller for alvorlige trusler. Det hører hjemme i debatten
det også.

Mikroterroristene er små. På mange måter. Men de kan også spre frykt og avmakt blant våre politikere hvis vi ikke bekjemper dem.

Forrige sak: VG mener: Ukultur i politiet

Neste sak: Kommentar: Dronekrigeren

Like oss på Facebook

Innhold
Les gratis
4

Galleri: 24 timer

Se de beste bildene fra det siste døgnet i galleriet.

16

Kronikk: Skal Vesten intervenere?

Konfliktene i Syria og Mali illustrerer på hver sin måte Vestens dilemma med hensyn til å bruke militærmakt for å påvirke globale politiske forhold, skriver Sverre
Diesen.

52

Se eksklusivt snowboard-klipp

Mikkel Bang (23) vant den prestisjetunge filmprisen for Årets beste video-del da det anerkjente amerikanske magasinet Transworld Snowboarding for 14. gang
kåret «årets beste» i en rekke kategorier. Her kan du se et eksklusivt klipp fra filmen.

http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332308
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332310
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332184
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332184
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332184
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332236
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332236
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332236
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332391
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332391
http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/1113_20332391


09.02.13 17:05Terroristene som nesten ingen bryr seg om - VG+

Side 3 av 7http://pluss.vg.no/2013/02/08/1113/d8mfZL

Nyheter
1

Politiet jakter toppløsbilde i ny mobil

En ny mobiltelefon har dukket opp i overgrepssaken mot Rune Øygard. VG er kjent med at telefonen knyttes direkte til kommunikasjonen mellom den fornærmede
jenta og Øygard.

2

Slik er Arbeiderpartiets nye superlærer

Ap vil kreve at fremtidige lærere virkelig egner seg som lærere og formidlere. Og lærerne må kunne det faget de underviser i.

3

Derfor gikk terroralarmen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarets E-tjeneste har i en periode overvåket terrorceller i utlandet som skal ha hatt planer om å slå til i Norge.

5

Lufter bikkja mer enn barna

For bare to generasjoner siden var barna dobbelt så mye ute i naturen som i dag, viser ny undersøkelse.

6

Gutt (16) reddet fem fra branninferno

TORPO (VG) Minutter før eneboligen på Torpo stod i lys lue, kan eldstesønnen i familien ha avverget at flere liv gikk tapt.

7

Forskere: Mer rus med lettbrus

Blander du vodkaen ut med lettbrus vil du bli mer påvirket enn om du blander med sukkerholdig brus.

8

Gift i 80 år - her er deres ekteskaps-råd

De har vært gift i 80 år, lengst av alle i USA. Her er parets beste tips for et lykkelig ekteskap.

9

Skrekkens sykehus

LONDON (VG) Det siste den eldre kvinnelige pasienten hvisket til sønnen var: «I Auschwitz hadde jeg venner. Her har jeg ingen i det hele tatt».

Økonomi
10

Høyre på dyr bomtur

Dette er bilistene villige til å betale, mener Høyre: 2000 kroner for å kjøre fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

11

Draghis bekymringer dro Wall Street ned

Investorene griner på nesen etter sentralbanksjefens uttalelser.

12

Rødt lys i bilbyen

Torino er Italias bilhovedstad, men nå er det full brems. Krisen i Italia rammer også det rike nord.

Meninger
13
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VG mener: Ukultur i politiet

Den respekterte politimannen, avhørseksperten og forskeren Asbjørn Rachlew fortalte til VG i går hvordan politiet i flere tiår brukte uetiske triks for å få mistenkte
til å tilstå.

14

Kommentar: Terroristene som nesten ingen bryr seg om

Hetsen mot kvinner i offentligheten er ond, ekkel og dypt problematisk. Men virkeligheten er enda verre enn internett.

15

Kommentar: Dronekrigeren

Rakettangrep fra droner er blitt den foretrukne metode for å drepe USAs svorne fiender. Det offisielle USA snakket bare ikke om det – inntil i natt.

Nyttig
17

Rensekurene som skal gi bedre helse

Vektreduksjon, strålende hår og duggfrisk hud er bare noen av effektene, skal vi tro skjønnhetsbransjen. Men ifølge ekspertene er rensekurene, de såkalte
detoxkurene, mer et stunt enn en vitenskap.

18

Ekspertene vurderer rensekurene

Ernæringsfysiologer har tatt en nærmere titt på tre kurer som er selges i Norge.

19

Ukens apper

Se hvilke apper ekspertene anbefaler deg denne uken.

Reportasje
20

Skreddersyr nettflørt for single

Dating på internett er big business. Fengselsfugler, hipstere, kristne, gifte, hjelpearbeidere og eliten - det er en sjekkeside for de fleste. Gøran Andersen og Marianne
Herfindal fant hverandre på et slikt nettsted, og nå er de samboere.

21

Kung fu og 2000 år gamle tekster

I tre år bodde Bjarte Hiley (27) ved Wudangfjellene i Kina og trente kung fu under mesteren Zhong. Ved siden av leste han gamle taoistisk tekster. - Jeg har funnet
min vei, sier Bjarte.

Mat og drikke
22

Kokke-Lise: En herlig treenighet

Det er noe eget med trioen skrei, lever og rogn.

23

Ukens matblogger: Helle Øder Valebrokk

Denne ovnsbakte pastaen minner om lasagne men har spennende smaker av krydder og urter fra den arabiske verden, og så er den veldig enkel å lage.

24

Den beste vinen til årets skrei

Den vandrende torsken smaker fantastisk på denne tiden av året, og du kan nyte både rødvin og hvitvin til skreien. Her er VGs vinekspert Edvard Skramstads tips.
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25

Øl og skrei er lik sant

Et lyst, relativt fyldig, og ikke for bittert øl, passer utmerket til skreien. Dette er tipsene til VGs ølekspert Gustav Jørgensen.

26

Restaurant: Bergen Matbørs

Med en slik børs kan Bergen vente seg et gjensyn med den store depresjonen.

Rampelys
27

Ravn snakker ut om bruddet med M2M

Marion Ravn (28) kan fortsatt ligge søvnløs om natta og tenke på tiden etter bruddet med Marit Larsen og M2M – på da hun ble «drittkjerringa som droppet
venninnen sin for en millionplatekontrakt».

28

Galleri: Marion & Marit

Se bildene fra Marion Ravns karriere - både med og uten Marit Larsen.

29

10 ting du må ha

Her er ukens anbefalinger fra Tor Milde - både musikk, film og litteratur

30

Norges største DJ-fenomen

Det startet med to gutter som kjedet seg på gutterommet. Ett år etter har DJ Broiler passert ti millioner strømminger på Spotify med sin kombinasjon av drøye
tekster og dundrende rave-rytmer.

31

Musikk: «Carry On»

Norske musikkelskere går glipp av mye knall musikk for tiden. SE VIDEO

32

Musikk: «My Bloody Valentine»

My Bloody Valentine følger opp et av rockens underverker – med et kompromiss.

33

Musikk: «Night Visions»

Man tager refrengene, synthesizerne og postnummeret (Las Vegas, Nevada) til The Killers.

34

Musikk: «Without A Net»

Shorter har som saksofonist og komponist satt sitt preg på jazzen i 50 år. Og han hviler sannelig ikke på laurbærene.

35

Berlin-festivalen ville ikke ha norsk film

BERLIN (VG) De norske filmene som ble påmeldt til årets filmfestival i Berlin fikk blankt avslag. Norske produsenter er skuffet. SE VIDEO

36

Jacob Oftebro er Norges nye Askeladd

Den norske eventyrhelten Askeladden returnerer til filmlerretet for første gang siden Ivo Caprinos dukkefilmer.
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Vil lage opera om «apekvinnen»

Historien om «Apekvinnen» har fascinert Magne Furuholmen så dypt at han ønsker å lage en opera om hennes liv.

38

Trompetkonge i samtidsklær

Selv om han spiller i de fleste musikalske sjangre, har Ole Edvard Antonsen beholdt engasjementet for samtidsmusikken. Det høres.

Sport
39

Knut Nesbø er død

NRK-profil Knut Nesbø er død, 51 år gammel.

40

Galleri: Knut Nesbø (1961 - 2013)

NRK-profilen døde etter et års alvorlig sykdom. Se bilder fra Knut Nesbøs karriere.
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Solemdals champagne-hevn

NOVE MESTO (VG) Her tar Synnøve Solemdal en grusom hevn på Emil Hegle Svendsen etter selv å ha blitt dynket i champagne på seiersfesten etter VM-gullet i
går kveld. SE VIDEO

42

«Spionene» som kan sikre Aksel VM-gull

På minst én kilometers avstand fra utfortraseen i Schladming står Eirik Bergheim Hole (24) og Aleksander Bigseth (25) med kameraene. Der har de full oversikt. SE
VIDEO
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Bjørgen finner formen på toppen

Marit Bjørgen lader opp til VM i snaut 2000 meters høyde over havet i Seiser Alm i Nord-Italia. De norske landslagsløperne skal holde seg i høyden frem til VM
om to uker. SE VIDEO
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Ezinne Okparebo matches mot gutter

Ezinne Okparaebo (24) matches mot gutter for å opprettholde trøkket hun trente under med amerikanske Reina Reidar som hun nylig mistet.
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Juva: Frank Ullrich jevnest av de beste

Ole Einar Bjørndalen har suverent flest individuelle VM-gull og VM-medaljer i skiskyting. Men om han er den beste, så er han ikke den jevneste VM-løperen. SE
VIDEO
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- Zucca er en verdensklassespiller

(Norge – Sveits 4-1) Hjemmedebutant Christian Dahl-Andersen (32) innrømmer at han gjerne skulle ha sluppet seg løs som Mats Zuccarello (25) og opptrådt like
lekende lett.
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Overvik: Når det betyr mye å være i lag

Det er rørende når idrettskompisene inntar sykehuset sammen med Karl Erik Bøhn.
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Nestenlaget fra medisinbyen
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Bayer Leverkusen ligger 14 poeng bak Bayern München på tabellen. Dermed blir det ikke seriegull på «løvene» fra Nordrhein-Westfalen denne gang heller.
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- Hentet dop i skjønnhetssalonger

Skjønnhetssalonger skal ha fungert som distribusjonssentraler for idrettsstjernene som er involvert i dopingskandalen i Australia. SE VIDEO
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VG Live

Følg dagens fotballkamper direkte - få med deg farlige sjanser, røde og gule kort. de siste målene og ferske tabeller fra de mest populære ligaene. NB: Fungerer kun
online!
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