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Utskrift fra chatt-loggen under sending 15. oktober 2020  
ÅpenDialog: Demokrati i krisetider. Er rettsstaten under press? 
 

 
 
Loggen er gjengitt uten andre endringer enn viss anonymisering ved at etternavn er fjernet og 
enkelte kommentarer om rent tekniske ting som lyd og bilde er tatt bort. 
 
 
18:19:37  From Jøran --- 
Ser noen bruker begrepet "biopolitikk" om det som skjer. Hvordan 
helseideologien tjener politiske agendaer. 
 
18:25:38  From Bent --- 
Ole-Gjems= on point. Liker din presisjon.  
 
18:26:43  From Marit ---  
Kan det være at en av årsakene til at media er så lite kritisk til 
nedstengningen er pga hvem som eier aviser/tv/media? -Og er det ikke slik 
at når frykt og angst regjerer så kan politikerene bestemme omtrent hva 
som helst? Men hvorfor endrer dette ikke seg nå når vi vet at covid19 
ikke er så farlig? 
 
18:27:29  From Eli --- 
Spot on Marit Digernes. 
 
18:28:00  From Bent --- 
Godt poeng Marit.  
 
18:28:43  From Bent ---  
Voldtekt av ord: "dugnad" 
 
18:28:59  From Nataliya ---  
Godt poeng Marit! 
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18:29:32  From Bent ---   
Dugnad: angiveri, straff, frihetsberøvelse 
 
18:29:36  From Eli ---  
Og i kommentarfeltet blir man lynsjet dersom man har en annen mening enn 
den som er førende fra politikerne. 
 
18:29:41  From Vigdis ---  
Gode poenger Tone ! 
 
18:30:06  From Eli ---  
Nettopp Bent  
 
18:30:59  From Marit ---  
Kan det være at politikere over hele verden er smertelig klar over at de 
ikke har et helsevesen som kan hjelpe alle skal bli avslørt? Og at om 
dette skjer vil politikerne måtte prioritere annerledes der hele 
befolkningen blir ivaretatt? 
 
18:32:07  From Berit --- 
Som jeg har oppfattet det, har NRK i liten grad hatt innlegg med kritikk 
av korona tiltak. Klassekampen har hatt flere innlegg, noen i Aftenposten 
også. Mye har hatt internasjonalt perspektiv, i mindre grad norsk. 
 
18:33:11  From Bent --- 
Spot on Kjersti, det siste poenget! 
 
18:33:52  From Bent --- 
Hemmeligholdelse, gir ikke tillitt og vitner ikke om ærlighet 
 
18:34:10  From Berit --- 
Kan noen si noe mer om tiltakene i klasseperspektiv? I 
generasjonsperspektiv? Risiko for større grad av press rettigheter i 
arbeidslivet? 
 
18:34:18  From Bent --- 
100 år 
 
18:35:23  From Eva --- 
faren for å bli smitter opp i mot psykisk helse savner jeg 
 
18:35:48  From Eli ---  
Har noen tenkt over at det er ca 100 år siden spanskesyken? Var de 
dokumentene også hemmelig, i 100år? 
 
18:40:50  From Kristine --- 
Godt poeng fra Einar! Tror aldri jeg har sett et så ukritisk og ensidig 
perspektiv fra mediene - de skal jo være etkorreks overfor myndighetene. 
Det får meg til å føle at media er i lomma på politikerne 
 
18:42:01  From Vigdis ---  
Helt enig i at pressens ensretting og manglende kritikk har vært 
vesentlig og merkverdig. Og at kritiske stemmer har vært latterliggjort. 
Det gir ikke tillit. 
 
18:42:15  From Berit --- 
Kanskje er mediene redd for kritikk for å undergrave smitteverntiltakene 
som settes inn, at det betyr mer enn å bidra til debatt. 
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18:42:35  From Marit --- 
Så bra sagt Tone :) 
 
18:42:48  From Jøran --- 
jeg tror vi er nødt til å se utenfor landegrensene for å forstå en del 
ting. norske myndigheter har kastet seg på en bølge.  
 
18:42:56  From Nataliya --- 
Eksakt, Tone, flott sagt! 
 
18:45:27  From Bent --- 
Demokratiets hensikt:  Ivareta Norge og Norges befolkning, i en verden av 
globale interesser. Dette er en global epedemi og har sterke globale 
føringer og nesten mer veldrevet enn McDonalds, men vil trolig slik det 
ser ut nå overgå McDondals også.  Norge blir lett vippet over ende, og 
politikerne gjør det enda lettere å vippe Norge helt ned. Mediene støtter 
dette ved å speeder opp farten, uten kritiske røster i det hele tatt!!! 
   
18:45:53  From Berit --- 
Regjeringen har nedsatt en koronakommisjon som dessverre er lite 
representativ. Det vil mest sannsynlig også gjenspeile seg i hva de vil 
legge fram. Kan for eksempel LO lage sin egen kommisjon? Ev andre? 
 
18:47:23  From Kristine --- 
Hvor lenge skal man kalle det en krise? Jeg er redd for at det vi 
fortsatt kaller krisehåndtering går over til å bli en vane, bli det 
normale pga altfor få kritiske røster 
 
18:47:29  From Widar --- 
frykt kontra respekt - hva tenker dere om forskjellen her? er det slik at 
nåværende demokrati er mer preget av frykt enn av respekt? som Todalshaug 
nevne, så må man reparere etter frykt - mens respekt bare må 
vedlikeholdes 
 
18:47:42  From Marit --- 
Så fint å få løftet frem distanseringen som et virkemiddel til kontroll 
 
18:47:47  From Ingunn Gjerstad (dialogdeltager i panelet) 
LO i Oslo vil bidra i å belyse virkningene av denne perioden og finne hva 
vi er mest opptatt av å endre igjen for å styrke våre kollektive og 
individuelle rettigheter 
 
18:50:06  From Helge --- 
Hvordan kan Mestad si at hun ikke har sett en mangel diskusjoner? Vi har 
jo ikke hatt noe å diskutere. Det finnes jo ikke en eneste begrunnelse 
for inngrepene tiltakene medfører i grunnlovsfestede rettigheter og 
menneskerettighetene. 
 
18:50:46  From Bent --- 
Øverenget gode poeng. Frykt= social engineering=letteste måte å vippe og 
endre en hel befolkning på, til å gå i samme takt. Nå går befolkningen i 
takt.  Dette lykkes det veldig med dagens ordning og fart. Helt ensporet 
og stramt. Det kan man bare få til om mange er redde nok. Så noen vet 
eksakt hva de gjør! 
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18:52:17  From Helge --- 
Myndighetenes tiltak har vært vilkårlig maktutøvelse per definisjon. De 
har umuliggjort det for borgerne å vurdere sin egen rettsstilling ved å 
unnlate å begrunne sine tiltak.  
 
18:52:27  From Berit --- 
et mål er smittetall på 1 eller mindre enn 1, altså ikke økende smitte 
 
18:54:53  From Mona --- 
Regjeringen parerer kritiske røster ved å sette folket i ulike grupper 
som har en negativ ladning. Som et eksempel kan jeg nevne, 
Vindkraftmotstandere, Høyreekstreme grupper, innvandrer motstandere, 
vaksinemotstandere med flere. Dette gjør også noe med oss fordi ingen vil 
bli stemplet som vanskelig. 
 
18:55:46  From Linda --- 
Slik jeg dessverre ser pandemien er jeg bekymret for at den vil bli en 
gigantisk solidaritetskrise. Hvordan er det mulig å opprettholde et 
demokrati når belastningen for sårbare slik som enslige, arbeidsledige, 
mennesker uten hytte å rømme til?  Eller trygg transport til jobb som 
hjelpepleier? Hvor er pressen? 
 
18:55:50  From Kristin --- 
God debatt! Hører resten i opptak 
 
18:56:05  From Bent --- 
Bill Gates sier: "normalitet slik vi kjenner det, vil FØRST, komme etter 
alle er vaksinert!" Så alle vet og bør vite hvor dette lokomotivet går. 
Det går nå på skinner og blir trolig slik, med mindre noen gjør noe 
veldig konkret med håndteringen, media og beslutninger som tas. 
     
18:57:14  From Rolf --- 
Tar vi alle for gitt krigsretorikken med hensyn til virus. Noe som må 
angripes og bekjempes utenfor oss, i stedet for at virus er her hele 
tiden også i oss selv. Må vi ikke som Einar sier leve med virus som 
bekjempes best med vårt eget immunforsvar. Jeg har ennå til gode å høre 
våre helsemyndigheter si at vi må styrke det. 
 
18:57:22  From Bent --- 
Bra poeng Tone: hvor er demokratiet lokalisert. I grunnloven, eller i 
"nye lover" som er rablet sammen, for å få gjennomført det som er 
gjennomført nå og som er på trappene. 
  
18:57:27  From Marit --- 
Interessant sammenlikning mellom frykten for virus og frykten for terror. 
Ja, hvorfor velger vi ikke samme måte å leve på? 
 
18:58:53  From Bent --- 
Terror...., terror mot befolkningen....? Av de som skal lede og beskytte 
Norge.....?  
 
18:58:57  From Jøran --- 
vaksineskepsis er stigmatisert, men vaksiner er opplagt en nøkkel til å 
forstå hvem som har egeninteresse i denne sammenhengen. 
 
19:00:56  From Bent --- 
Smittetall, er ikke det samme som syk. Så akkurat nå, er det viktig for 
noen, å få flest mulig smittetall opp. Fordi....tror jeg, noe skal 
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rettferdiggjøre de tiltak som er og skal komme. Er tallene lave, ville 
det være rart at de kunne gjøre alt de gjør nå og er på trappene til å 
gjøre.   
 
19:01:20  From Helge --- 
det er ikke vanskelig å vurdere fordi vi ikke har noen presedens, det er 
umulig å vurdere fordi v ikke har noen begrunnelser. Det er jo ingen 
offentliggjorte vurderinger. Kan ikke Mestad bli konfrontert med dette? 
 
19:01:49  From Berit --- 
100 års hemmelighold er ikke bra. Også etter denne pandemien vil pandemi 
fortsatt være den største risikoen for samfunnskrise vi må ha beredskap 
for. I dette perspektivet skjerpes viktigheten av denne debatten.  
 
19:04:49  From Berit --- 
Når vi diskuterer koronasmitte og sykdom er det greit å huske på at det 
stadig kommer mer dokumentasjon på svært uheldige senvirkninger som 
heller ikke er noen spøk som rammer atskillig flere enn død 
 
19:05:11  From Helge --- 
"whataboutism" 
 
19:07:03  From Berit --- 
Godt poeng Adele! I det hele tatt både barn og unge 
 
19:07:48  From Bent --- 
Tone: DU ER GOD  
 
19:08:06  From Nataliya --- 
Tone, spot ON! 
 
19:09:10  From Helge --- 
det viktigste NIM kan gjøre for å unngå enda flere vilkårlige inngripener 
i barnas rettigheter er å gå meget tydelig ut i mediene og be 
myndighetene om å begrunne inngrepene de ulike tiltakene gjør i 
Grunnlovs- og menneskerettigheter. Skoler blir fortsatt "låst ned" 
grunnet karanteneregler 
 
19:09:58  From Bent --- 
100 års hemmeligholdelse= er ikke det svar på spørsmålet. Hvorfor ikke 
tillitt.  
 
19:12:16  From Bent --- 
Tillitten er der, inntil man ser HELE VEIEN, ankomstpunktet. DA vil det 
være mange som kan våkne, blir våkne. Men.....da, litt sent. Det er 
vanskeligere å reversere en prosess, enn å påvirke den mens den pågår. 
Service er billigere enn reparasjon. 
  
19:12:56  From Jøran --- 
vi mister sårbare individuelle forretningsinitiativ og står igjen med mer 
offentlige utdelinger... 
 
19:13:17  From Vigdis --- 
Øverenget sier det helt riktig ! Tillit til myndighetene som ikke hjelper 
Kulturlivet som nå ligger med delvis brukket rygg. Tillitsvekkende? Nei. 
 
19:14:04  From Bent --- 
ALLE SKAL MED, ALLE SKAL Få. 



 

www.dialogipraksis.no  Chatt-logg fra ÅpenDialog 15.10.2020 

  
19:15:16  From Bent --- 
Og slik blir det! Vi er mer enn nok på den veien allerede. Og nå går 
smittetallene opp veldig, veldig, så dette går veien.  
 
19:18:20  From Helge --- 
Folkehelseinstituttet er tydelige i de fleste vurderinger på at 
myndighetene må gjøre de helhetlige vurderinger opp mot bla 
menneskerettigheter og andre negative effekter! FHI sitt mandat er kun 
smittevern, altså en liten del av den vurderingen som må tas 
 
19:18:24  From Elizabeth --- 
Hvorfor har ordet konspirasjonsteoretiker blitt så populær? Hva har 
Kjersti å si om det? Og hva med sensuren i media? Kan være diskusjoner om 
hvordan viruset oppsto, eller andre behandlingsmetoder. Sensurert. 
 
19:18:46  From Vigdis --- 
Hvorfor kommer ikke alle de stemmene frem som forklarer at det finnes 
kurer som nå hjelper de fleste som blir smittet, hvorfor sensureres 
dette? Hvorfor er det så "farlig" å si, slik at det skal sensureres? Det 
skaper ikke tillit, og særlig ikke til pressen. 
 
19:21:31  From Elizabeth --- 
Poenget er at konspirasjonsteoretiker er en hersketeknikk for å kneble en 
diskusjon. 
 
19:21:39  From Helge --- 
Godt sagt, Løken! Myndighetene har skapt et rekordantall med 
konspiransjonsteoretikere under denne pandemien.  
 
Det blir ingen offentliggjort debatt uten offentliggjorte begrunnelser. 
Jeg er sikker på at Mestad kjenner til Grl. §100, sjette ledd.  
 
19:25:16  From Rachel --- 
Takk for en viktig og interessant diskusjon!  
 
19:25:45  From Nataliya --- 
Tusen takk for en flott debatt med fantastiske deltagere! 
 
19:25:59  From Bent --- 
Folkehelsinstiuttet har ikke gjort sin jobb. gjør ikke sin jobb. Det 
vitner vel alt om.  Folkehelse, bør derfor defineres og fornyes som 
begrep. Hva er faktisk deres rolle? Hva bør være deres rolle?  
 
19:26:40  From Helge --- 
FHI har tydelig fått et klart mandat, det er Hdir og regjeringen som er 
pliktige til å ta de helhetlige vurderingene 
 
19:26:48  From Marit --- 
Veldig flott debatt! Dette gir håp! 
 
19:27:04  From Bent --- 
Tusen takk for en flott debatt. Et frisk pust i en ellers oksygenfattig 
debatt i samfunnet slik det er nå. 
  
19:27:42  From Vigdis --- 
Tusen takk! 
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19:27:47  From Mona --- 
FHI er ikke sitt ansvar bevist. Hvorfor? fordi de lar media spy ut 
skremselspropaganda som gjør folk syke uten at de er syk. 
 
19:28:00  From Bent --- 
FHI og myndigheter= kan gjøre en bedre jobb!!!!!! 
 
19:28:32  From Widar ---  
tusen hjertelig takk for en flott dialog! 
 
19:28:43  From Helge --- 
Takk! :) 
  
19:28:53  From Bent --- 
åpenheten, er verdifullt. Takk for at dere lagde et slikt arrangement. 
Corona vennlig også:) 
 
19:28:59  From Rachel ---  
Dette burde b 
 
19:29:01  From Andreas --- 
Dere burde latt flere kritiske stemmer komme til orde. Men bra forsøk. 
 
19:29:02  From Elizabeth --- 
På tide pressen offentliggjør tall på døde og syke, ikke bare tall på 
smittede! Fakta må settes i perspektiv! 
 
19:29:14  From Aleksander --- 
tusen takk og en veldig god jobb av dere Geir og Liv 
 
19:29:23  From Synneva --- 
Takk for fin dialog.  Vi trenger flere slike debatter.  
  
19:29:32  From Rachel --- 
Denne debatten burde vært sendt på NRK:-) 
 
19:29:45  From Elizabeth --- 
Og tall på smittede må sammenlignes med omgang testing. 
 
19:29:51  From Hans --- 
Takk for nok en interessant dialog! Godt at dette debatteres. 
 
19:30:15  From Karen --- 
Mange interessante refleksjoner. kanskje burde det vært med en 
representant også fra helsemyndighetene? 
 
19:30:35  From Nataliya --- 
Helt enig, Rachel, Dette burde gått på NRK! 
 
19:30:49  From Elizabeth --- 
Takk for dialogen. Godt å vite at det finnes flere som er kritiske. Ser 
ikke det i pressen. 
 
19:30:53  From Berit --- 
Bra dialog! Jeg håper virkelig vi ikke har forsamlingsbegrensinger utover 
våren og videre mot stortingsvalget. Koronapandemien har virkelig vist 
oss hvor viktige våre velferdsorninger er, men dagens regjering driver en 
nedbygging! 
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19:31:08  From Isabel --- 
Tusen hjertelig takk !! jeg gleder meg til neste dialog! dere er i mitt 
hjerte!!  
 
19:31:48  From Linda --- 
Takk for svært viktig dialog og som er savnet i denne tiden. Viktig tema 
neste gang. Glad for flere perspektiv. 
 
19:32:10  From Nataliya --- 
Tusen takk! 
 
19:32:30  From May --- 
Takk for interessant dialog om et viktig tema. Denne dialogen er 
nødvendig i det offentlige rom,NRK etc. Gleder meg til neste gang. 
 
19:32:35  From Nataliya --- 
Får vi lenke til neste dialog? 
 
19:32:42  From Nataliya --- 
Som nå var med? 
 
19:32:48  From Nataliya --- 
Ok, takk! Flott! 
 
19:32:55  From Bent --- 
Geir og Liv, dere gjør en verdifull jobb!! 
 
19:33:15  From Nataliya --- 
Absolutt! 
 
19:33:41  From Bjørn--- 
Demokratiet vårt blir sterkere med webinarer som dette fra Dialog i 
Praksis. Bra seminar 
 
19:34:06  From Nataliya --- 
Helt enig Bjørn! 
 
19:34:17  From Nataliya --- 
Derfor burte dette VIRKELIG gått på NRK! 
 


