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Her vil du hver dag finne ferske analyser og kommentarer til aktuelle hendelser fra Dagsavisens skribenter og brukere.
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Du blir hel
igjen, Therese
Hvor går grensen mellom kritiske
spørsmål og mobbing? Hva er det vi
kan forvente av menneskene vi løfter
opp på pidestall etter pidestall og når
bør de få lov til å bare være mennesker? Er behandlingen Therese
Johaug får av folket nå noe hun bare
må finne seg i?
Noen mener at det må hun tåle. Hun
er kjent, hun lever av oppmerksomheten hun får og hun har dummet seg
ut. Men det må hun ikke. Therese, det
må du ikke. Du må ikke tåle at sorgen
din latterliggjøres og parodieres det
samme døgnet du var modig nok til å
vise oss den. At vi er kritiske? Ja. At
vi stiller vanskelige spørsmål? Ja. At
det må skaffes til veie en form for dom,
enten om det er utestengelse eller frifi nnelse? Selvfølgelig. Men mobbing?
Nei. Aldri.
Erik Nordgreen, teolog og universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret
Universitetet i Stavanger beskyldte
TV2 programmet «Live på direkten»
i å regelrett trakassere et menneske
som vi alle kan se at er sterkt, sterkt
preget av situasjonen hun står i. Det
er ødelagt, det hjertet til Therese. Og
på TV rives det ytterligere i stykker.
Mens voksne mennesker ler av det.
Noen mener at det må hun tåle. Hun
er kjent, hun lever av oppmerksomheten hun får og hun har dummet seg
ut. Men det må hun ikke.
Kjære Norge; Det er klart at vi alle
bør gjøre oss opp en mening rundt hva
det er som er skjedd. For Therese var
en av våre store stoltheter ute i
verden. Men jeg ber dere pent om å
lese litt rundt, snakk høyt med andre
og søk informasjon før du mener så
sterkt. Du må gjerne være uenig med
meg og tro at hun har gjort dette for å
fremme egne prestasjoner eller i det
minste tenke at hun burde ha visst
bedre, men ikke ert henne. Ikke ta et
ødelagt menneske og plukk det mer
fra hverandre. Prøv å fi nne lim til
henne i stedet. Og om hun ikke klarer
å lime seg selv, så hjelp henne gjerne
med en bit her og der. Så skal vi se at
hun er dag blir hel igjen og vil tåle det
som måtte komme.
Og kjære Therese; Jeg tror på deg.
Line Gjørtz-Larsen

ANBEFALT PÅ
NYE MENINGER.NO

1
2
3
4
5

Griseprat og tilsløring
Hege Ulstein
Budsjettsmell for Frp
Arne Strand
Grove feil om ILPI
Njål Høstmælingen
Planlagt massedeportasjon
Elisabeth Eide/Terje Skaufjord
Johaugs opinionskamp
Reidar Sollie

NORSK DELTAKELSE: Blir det gransking av Norges Libya-aksjoner?

Ansvar etter Libya

DEBATT
TERJE BJØRLO

Nestleder Norges Kommunistiske
Parti i Østfold

«Påkrevd med gransking av Libyainnsatsen» har Aftenposten som tittel på
sin lederartikkel fredag 16. september.
Det er ikke vanskelig å dele redaktørens
syn på nødvendigheten av en uavhengig
gransking av Norges deltakelse i krigen i
Libya.
I april i år fremmet Kristelig Folkeparti,
Venstre, Senterpartiet og SV et forslag
om en uavhengig gransking av Norges
deltakelse i Libya-konflikten. Dette forslaget falt i Stortinget mot stemmene til
Arbeiderpartiet,
Høyre
og
Fremskrittspartiet. Utenriksminister
Børge Brende sa i stortingsdebatten at
det ikke er grunn til å evaluere enhver
militæroperasjon som Norge har deltatt
i. Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet
begrunnet partiets motstand mot en evaluering med at Afghanistan-evalueringen
var under arbeid. Disse begrunnelsene
framstår som dårlige argumenter for å
kunne vri seg unna en ubehagelig granskningsrapport.
I en rapport som utenrikskomiteen i
Underhuset i Storbritannia har fått utarbeidet, beskrives det hvordan daværende
statsminister David Cameron ble
påvirket av den daværende franske president Nicolas Sarkozy til militær deltakelse i Libya-konflikten. Det sies at operasjonene var basert på feilaktige
etterretningsrapporter. Truslene om et
nært forestående folkemord var sterkt
overdrevet. Avisa The Washington
Times avslørte at amerikansk etterretning ikke fant tegn på et nært forestående folkemord. Argumentet om folkemord ble likevel brukt av Hillary Clinton.
Etterretningstjenesten konkluderte med
at Gaddafi tvert imot ikke hadde til hensikt å drepe egne innbyggere, da han ville
slå ned opprøret.
The Huffington Post skriver at eposter
til Clinton også har avslørt at man var
klar over at Gaddafis regime hadde klart
å holde ekstremistene i sjakk, mens man
nå sto overfor en forventet styrking av
jihadistene som følge av NATO-landenes
bombing. Det er også avslørt at man på
amerikansk side var klar over at pro
Nato-opprørerne summarisk henrettet
folk. Clinton var også klar over at konflikten i Libya kunne ha vært løst
gjennom forhandlinger, noe Clinton for
øvrig fryktet, før Nato-landenes bombing startet.
Det ble tidlig klart at Nato-landenes
agenda i Libya ikke var en beskyttelse av
sivile, men en deltakelse i en krig som
hadde som hovedmål å sørge for
Gaddafis fall. Det er hevet over enhver

2011: Dette bildet fra juni 2011 viser ødeleggelsene i Tripoli, Libya, etter NATO-bombingen.
mener kronikkforfatteren.
tvil at landene som deltok i bombingen
av Libya gikk vesentlig lengre enn
FN-mandatet. Dette mandatet hadde
som formål å sikre beskyttelsen av sivile.
Allerede i 2001 la USA planer om
hvordan de skulle gå til krig mot syv land
i løpet av fem år. Ett av landene var
Libya. Dette dokumenteres av den pensjonerte amerikanske generalen Wesley
Clark. I et intervju som er tilgjengelig på
YouTube, begrunner han dette med oljerikdom. En e-post til Hillary Clinton
avslører franske motiv for å gå til krig
mot Libya. Det handlet om olje, fransk
innflytelse, men også frykten for at
Gaddafis planer om en egen afrikansk
valuta skulle bli en realitet. Libya hadde
gullreserver på totalt 143 tonn.
Det er nedfelt i Grunnloven at det er
Stortinget som skal behandle spørsmål
om Norge skal delta i krig. Dette ble
ignorert av den rødgrønne regjeringen,
med daværende statsminister Jens
Stoltenberg og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen. Via

mobiltelefon og tekstmeldinger ble det i
løpet av timer bestemt at Norge skulle
delta i krigen. I løpet av krigen slapp
norske piloter nesten 600 bomber over
Libya. Mange av bombemålene ble pekt
ut av pilotene mens de var i lufta.
Som vi vet ble Libyas leder drept av
opprørsstyrkene, godt assistert av
NATO-landenes bombing. Etter drapet
på Gaddafi uttalte Gahr Støre til
Aftenposten.no at «jeg mener vi må våge
å være optimistiske. Det libyske folket
har kastet av seg en diktator». Videre la
han «vekt på signaleffekten dette får ut
over grensene til Libya, at enda en diktator i Midtøsten har falt.» Da nyheten
om Gaddafis død ble kjent var daværende statsminister Jens Stoltenberg i
Washington hvor han forberedte et møte
med president Barack Obama. På
Aftenposten no. het det at man ventet at
presidenten på nytt «berømmet Norge
for innsatsen i Libya».
En FN-rapport fra 2016 avslører
hvordan situasjonen i Libya har utviklet
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Er dere stolte? Føler dere at dere
har oppnådd noe i livet. Ville
dere vist dette til moren deres?
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Debattinnlegg sendes til:

Nancy Herz, spaltist, til mennene som hetser
kvinner i kommentarfeltene. I Aftenposten

debatt@dagsavisen.no
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FOLKEAKSJON: Aksjonsgruppa for folkeavstemning om kommunesammenslåing
i Rygge mobiliserte kraftig i vår, og leverte 3.000 protestsignaturer. Det hjalp
FOTO: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN
ikke.

Engasjer deg!
DEBATT
TOR PETTER
EKROLL
Østfold Sp

Jeg ønsker med dette å rette en takk
til Senterpartiets nominasjonsmøte
som ga meg en 5. plass på stortingslista for Sp Østfold for stortingsvalget
2017.
De senere årene mener jeg å ha sett
et mindre engasjement i folket om vår
felles fremtid. Jeg har valgt å engasjere meg i valgkampen i den hensikt
å engasjere andre. Jeg ble imidlertid
svært positivt overrasket over engasjementet blant Rygges innbyggere
under folkeaksjonen «Ja til folkeavstemning i Rygge» hvor vi samlet inn
over 3000 underskrifter.

Det er helt nødvendig med en uavhengig gransking av Norges deltakelse i krigen i Libya,
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seg. Her beskrives Libya som et land hvor
lovløsheten råder. Det dokumenteres
tusenvis av offentlige likvideringer, drapsforsøk, tortur, voldtekter, trusler, trakassering og vilkårlig fengsling. Mange av
forbrytelsene kan utgjøre krigsforbrytelser ifølge FNs menneskerettighetssjef
Zeid Ra’ad Al Hussein.
I Aftenpostens lederartikkel heter det
videre at «en evaluering er nødvendig,
ikke for å dyrke frem etterklokskap, men
for å se om det er lærdom å hente for politikere, militære og i siste instans også for
norsk opinion».
For noen uker siden ble Afghanistanrapporten om Norges krigsdeltakelse
offentliggjort. Konklusjonen var at Norge
var en god alliert, men utover det har man
ikke lykkes. Siden har det blitt stille om
rapporten, også fra pressens side. Som vi
vet bisto Norge også USA i angrepet på
Irak i 2003. Norge var en av de mest ivrige
deltakerne i bombingen av Libya. Nå er
Norge engasjert i Syria-konflikten.

Om tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen er det sagt at ikke
engang under tortur ville han si noe kritisk
om USA. Dette er en beskrivelse som
passer de aller fleste norske politikere.
Det er derfor lite trolig at norske politikere
kommer til å lære noe av en eventuell
granskningsrapport om Norges deltakelse
i, og ikke minst politiske behandling av
Libya-konflikten. Til det er beundringen
for USA og amerikanske politikere for
sterk. Det samme kan sies om store deler
av det norske pressekorpset. Likevel er det
viktig å få en uavhengig granskningsrapport. Det er håp om det siden det fra
Arbeiderparti-hold er signalisert at partiet nå er på glid.
Et annet spørsmål som absolutt må reises
er om norske politikere bør stilles til
ansvar. Kan man leve med at samtlige
stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer stilte seg bak en aksjon som
har lagt et land i grus, ført til tusenvis av
drepte, drapsforsøk, tortur og voldtekter?

Mitt høyeste ønske er et enda større
engasjement og valgdeltakelse i
Rygge, i Østfold og Norge. Derfor vil
jeg arbeide for et større politisk handlingsrom for folket hvor styrking av
lokaldemokratiet vil være min viktigste sak. Senterpartiet er for meg
det partiet som i størst grad reflekterer mine verdier og denne ideologien. Vi har alle ulike meninger og det
finnes få absolutte sannheter.
Jeg mener de beste løsninger finner
vi i fellesskap med andre!
Felles løsninger forankret i demokratiet skaper tillit og etablerer gode
forutsetninger for en trygg hverdag i
sameksistens med andre.
Engasjer deg – og gjerne gjennom Sp,
som er et parti for folk flest.

Må finne sin plass
DEBATT
LARS BJØREID
Skjeberg

Avisinteressert som jeg er tok jeg et
10-ukers
prøveabonnement
på
Dagsavisen Østfold. Jeg vet fra før at
Dagsavisen er en svært god avis.
Kanskje landets beste med reportasjer som graver dypt og eminente kronikker fra diverse bidragsytere. Jeg
hadde naturligvis håpet på at
«moderorganets» høye kvalitet hadde
smittet over på Østfold-redaksjonen.
Det er derfor med stor skuffelse at jeg
har måttet konstatere at så slett ikke
er tilfelle. Byttesidene fra Østfold
bærer dessverre preg av journalistikk
som ikke holder mål. Ofte presenteres
man for svada og nyheter som lokalavisene har omtalt for lenge siden.
Som sarping følger naturlig nok mest

med på siden som er tildelt vår by. Det
er den relativt nystartede nettavisen
Sarpsborg24.no som er satt til å fôre
Dagsavisen Østfold med stoff fra
Sarpsborg. I to dager har den tilmålte
plassen blitt viet til å omtale antallet
kvinnelige fotballspillere i byens fotballag. Sport er det mer enn nok av
lokalpressen.
Dagsavisen Østfold kan aldri bli noe
mer en et tillegg til lokalavisen. Men
det ligger enorme muligheter i nettopp
det. Dagsavisen Østfold kan bli den
uredde avisen som våger å grave
dypere enn lokalavisen. Den kan bli
avisen ser nyhetene fra en annen
vinkel og som innhenter informasjon
fra andre hold.
I sin nåværende form er jeg stygt
redd for at den ikke har livets rett.
Dagsavisen Østfold må simpelthen
finne sin plass, og da behøves det nye
bidragsytere fra Østfoldbyene. Noen
som kan sitt fag.

