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Utskrift fra chatt-loggen under sending 26. november 2020  
ÅpenDialog 
Demokrati og mediemakt: Pressen – en sovende statsmakt? 
 

 
 
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. 
 
 
18:02:50  From Brita --- 
Hei fra Bjølsen. Frilans skribent. Nysgjerrig på dette! :) 
 
18:07:11  From Jøran --- 
Om det var noen grunn til å ha tillit til mediene før korona så er det 
vel ikke det nå lenger iallfall. 
 
18:08:18  From Helge --- Forfriskende konsept!  
 
18:08:30  From Marianne --- 
Hvorfor er det nærmest ingen dekning i massemedia vedr. Julian Assange’s 
rettssak i England? Han har vist verden mange sannheter og nå er det 
nærmest dørgende stille rundt ham? 
 
18:10:23  From --- 
Bare meg som aldri har sett pressen være kritisk til den '3. statsmakt'? 
Altså høysterett, leser så godt som aldri noe der. 
 
18:21:29  From Jøran --- 
Mediene burde vel avkledd maktens bruk av "dugnad"-begrepet... 
 
18:22:10  From Danuta --- 
 Mye prat..... Vi har ingen tillit til media som er talerør for makten. 
Politiske aktivister forkledd som journalister har vi fått nok av. 
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18:23:00  From martin ---  
Jeg forventet bredde og ikke oppheng i pressen. Samme tema dag ut og dag 
inn er sjukelig. 
 
18:23:48  From Dag Inge --- 
Er viktig at journalistene tjener folket og ikke sine arbeidsgivere! 
 
18:24:56  From Steffen --- 
Føler Kristoffer Egeberg han er sjefen for Orwell's 'sannhetsminesteriet' 
iblant? 
 
18:26:20  From Tine --- 
Mediene har sviktet sin rolle og blitt en del av dugnaden. Hvordan kunne 
dette skje? Det er ingen dugnad, det er tvang. Hvorfor skrev kun BT om 
læreren som fikk sparken på dagen etter å ha deltatt i en fredelig 
demonstrasjon mot tiltakene i Bergen? Det er helt klar maktmisbruk og en 
alvorlig oppsigelse.  I en normal hverdag ville det vært i alle mediene 
etter en time! Skremmende! Hvorfor skriver ingen medier unntatt 
document.no og meg på bloggen helsetine.no om The world Freedom Alliance?  
Det spys ut enkel klikk-journalistikk - og mye av det fungerer som ren 
skremselspropaganda: En til er død! Så er det en 95-åring på sykehjem som 
har vært alvorlig syk i mange år og ordføreren kondolerer. Hæ?  
 
18:26:46  From Jøran --- 
mediene er Ikke så veldig forskjellige at noe som helst medieorgan 
slipper til nevneverdig kritikk av koronahåndteringen, bortsett fra 
enkelte stemmer med solid yrkesbakgrunn 
 
18:26:49  From Danuta ---  
Maktmisbruk er den nye normalen. Det er umulig å få journalister å ta det 
opp. UMULIG! 
 
18:27:21  From martin ---  
Går det an? Selvinnsikt er en dyd. 
 
18:28:28  From Dag Inge --- 
Selvgodhet er en dyd! 
 
18:28:39  From Steffen ---   
Svikter ikke standardmediene noe når 'alternativer' som Resett, Document 
osv må ta på seg jobben å dokumentere det resten av mediene 'glemmer'? 
 
18:30:10  From Rolf Kevin ---  
Er Aftenposten og fakta.no kjent med at National Vaccine Injury 
Compensation Program (VICP) i Amerika har utbetalt over 4 milliarder USD 
i vaksineskader? Bør ikke dere opplyse om det for å et bredere bilde? 
 
18:30:18  From Heiko --- 
Har enda til gode å høre fra norske medier om politikernes maktmisbruk, 
spesielt ved lovendringer.  
 
18:31:51  From Dag Inge --- 
Faktisk feil! Det er markeds-orientert journalistikk! Det er meninger til 
høystbydende, og vanlige folk kommer ikke til orde! Vi blir som USA til 
slutt! Se hva som skjedde der, og hvordan kaos har blitt normen! Dette er 
viktig! 
 
 



 

www.dialogipraksis.no  Chatt-logg fra ÅpenDialog 26.11.2020 

18:32:01  From martin ---  
Schibsted er i alle leire. Har det altså ingen påvirkning? Det kjøper jeg 
ikke. 
 
18:32:13  From Jøran --- 
frykt selger for både myndigheter og medier. vi ser at mediene forsterker 
myndighetenes narrativ ved stort sett å basere kritikken på de samme 
premissene som myndighetene bruker. 
 
18:32:18  From Mona --- 
Det går helt klart frem av dette panelet av journalister at de lever i 
sin egen tilfredse boble - de har mistet kontakten med befolkningen - vi 
har mistet tillitten - da hjelper det ikke at man sitter og skryter av 
seg selv - kjedelig å høre på! 
 
18:32:20  From Kristine --- 
Når man er abonnentstyrt er jeg redd man også blir mer avhengig av å gi 
leserne det de vil ha. Frykt selger jo har jeg hørt :) 
 
18:32:35  From Rolf ---  
Journalister i Aftenposten som Ingeborg Senesett og Joacim Lund omtaler 
alle kritiske ytringer om vaksiner som konspirasjons teorier. Er det også 
Aftenpostens offisielle mening? 
 
18:33:03  From Tine --- 
Er Fredrik Solvang den eneste reelle journalisten igjen i norsk presse? 
 
18:33:33  From Tore --- 
Som forventet mye sjølskryt fra "journalistene". Og mangfold? Slik jeg 
ser det finnes det ikke noe mangfold i riksmediene, statsmediene, NATO-
mediene som mange kaller dem. De mediene som bidrar til mangfold blir vi 
tvert i mot advart mot å bruke. 
 
18:33:51  From Danuta --- 
Det er kvalmende hvordan de er fornøyde med seg selv. Lever de i en boble 
uten kontakt med omverden? 
 
18:34:36  From Heiko --- Helt enig, Tone 
 
18:34:46  From Dag Inge --- Bra talt... 
 
18:35:26  From Helge --- 
En ting jeg har undret meg veldig over under denne krisen er at mediene 
har vært så lite interessert i innsyn og offentlighet. Aftenposten må 
imidlertid ha kudos for å ha satt fokus på dette i april/mai, men 
skuffende at det ikke ble fulgt opp.  
 
Den helt sentrale rollen til pressen under en slik krise må vel være å 
informere folket om myndighetenes rasjonale bak tiltakene? Hvorfor blir 
det ikke lagt et unisont press på myndighetene for å gi ut 
underlagsdokumentasjonen for og begrunnelsene bak tiltakene? Jeg savner 
helhetlige vurderinger fra myndighetene! 
 
18:36:26  From Marianne--- 
Hvorfor er det nærmest ingen dekning i massemedia vedr. Julian Assange’s 
rettssak i England? Han har vist verden mange sannheter og nå er det 
nærmest dørgende stille rundt ham? 
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18:36:41  From Børge --- 
Hvem av dere journalister tør å skrive noe kritisk om covid19? 
 
18:37:00  From Dag Inge ---  
Jeg savner en gang NRK hadde en god plattform for nett-debatt, ca 20 år 
siden var det! 
 
18:37:04  From John --- 
Opplevde at MSM kom sent på banen om å være kritisk. 
 
18:37:25  From Tore --- 
Mediene er statsmaktens beskyttere snarere enn "vaktbikkje". Og den 
helligste kua av alle er nok NATO/Jens Stoltenberg.  
 
18:37:41  From martin --- 
Hvor fikk media tipset om viruset som særegent fra? Det var før 
kursholdere i virologi, ledene professorer innen emnet. 
 
18:37:42  From Jøran ---  
Mediene dekker så å si ikke kritikk av koronahåndteringen og 
teknologigigantene utvider sin sensur slik at man ikke skal få tilgang 
til kritisk informasjon gjennom andre kanaler enn mediene heller.  
 
18:38:00  From Trond ---  
Internett overtar mer og mer av nyhetsformidlingen fordi den har den 
hurtigste teknologien, og det presser papiravisene til å bringe mer 
underholdnings og tema-journalistikk. Er det ikke omtrent sånn. 
 
18:38:37  From Dag Inge ---  
Den store kampen mot korrupsjonen som er i dag, skjer i Washington! 
 
18:39:16  From Danuta Kozon --- 
I minljøene jeg vanker i tar ingen MSM-madia på alvor. Statsstøtte har 
gjort journalister til slaver. 
 
18:39:28  From Mona ---  
Norge består av en servil befolkning som har altfor mye tillitt til 
myndigheter og makten - det burde være pressens rolle å oppfordre til 
kritisk tenkning - det eneste pressen oppfordrer til er lydighet! 
 
18:39:35  From Lise --- 
Hvorfor skriver ingen om WORLD FREEDOM ALLIANCE? Spesielt med tanke på at 
en organisasjon med fagfolk som ønsker det beste for mennesker ikke blir 
dekket. 
 
18:39:55  From martin --- 
Er media klar over at DE alene var DE som pisket opp stemningen i folket? 
 
18:40:01  From Veronika --- 
Hvor er en noenlunde saklig informasjon om Covid 19 å finne? Som ikke 
bare har tunnelblikk på smittetall, men kommuniserer også sykomstall, 
innleggeleser, dødsfall, aldresgruppe osv? 
 
18:40:21  From Rolf ---  
Oppfinneren av PCR testen, Mullis, sa at den ikke kunne brukes som 
diagnostisk verktøy. Flere leger og forskere mener at PCR- testen kan gi 
over 30 % falske positive. Mener panelet det er greit at man på så 
usikkert grunnlag går  
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18:40:40  From Børge --- 
Får dere føringene fra Tavistock Institute? 
 
18:40:41  From Linda Renate --- 
Jeg er undrende til hvorfor de "stemmeløse" i denne pandemien ikke blir 
hørt, hva er kriteriene for valg av stemmer som blir hørt? 
 
18:40:56  From Danuta --- 
Mine venner leser MSM-media kun som underholdnig. Man kan ikke få vite 
noe derfra.  
 
18:41:05  From Tine --- 
Hvem kommer og dekker demonstrasjonen mot covid-19-restriksjonene i oslo 
lørdag kl 14? Hvem kjemper for vår felles frihet og søker å grave under 
overflaten og avsløre maktmenneskene bak coronaen? Eller sitter dere pal 
på rompa sammen med Erna og Høie og bifaller at vi skal stenges inne i 3 
uker til, kanskje lenger, uten ordentlig grunnlag? Aviser som Vg her 
ellers god på å avdekke urett og svindel. Jeg kan ikke se noe engasjement 
blant vanligvis tøffe stemmer. Hvor er de?  
 
18:41:19  From Steffen --- 
Begrenser paragraf 185, vær-varsom-plakaten og lover om æreskrenking 
reell ytringsfrihet og pressefrihet? Hvorfor har ikke Norge et like godt 
'amendment' som USA sin 1st amendment for eksempel? 
 
18:41:30  From martin --- 
Er media klar over at DE alene var DE som pisket opp stemningen i folket? 
 
18:42:00  From Veronika --- Frykt frykten! 
 
18:42:03  From Tore ---  
Mainstream-mediene syns Facebook var flott når Facebook ble brukt til å 
lage "revolusjoner" i Midtøsten og Ukraina. Men de liker ikke at Facebook 
blir brukt til å skape forandringer her. 
  
18:42:03  From Anne Marie --- 
Det er demonstrasjoner mot korona tiltakene over hele verden som er 
minimalt dekket i norsk media. Hvorfor?  
 
18:42:04  From Arne Olav ---  
Går det an å be folk om å skrive kommentarar som er relatert til det som 
blir sagt i webinaret? Om ikkje blir det lite fruktbart for meg i alle 
fall med ein slik chat på sida.  
 
18:42:21  From Tine ---  
Martin, jeg er journalist og selv jeg er skremt over hvordan media har 
vært med på å piske opp stemningen og fortsatt gjør det.  
 
18:42:41  From Jøran ---  
Ved å sette seg inn i eierstrukturene og generell politisk profil kan man 
forutsi nesten fullstendig hva som kommer til å trykkes. Og det er et mye 
smalere spektrum av variasjon enn i befolkningen 
 
18:43:29  From martin ---  
Hva for noe?! Journalistikken er ensidig blitt, samme nyheter over hele 
linja 
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18:43:54  From Karina ---   
jeg vil vise til en artikkel skrevet av Terje Alnes «Journalister for 
Forsvaret» - han viser her til at når pressefolk søker seg til Forsvarets 
Høyskole bryter dette med idealet om en fri og uavhengig presse! 
 
18:44:17  From Steffen ---  
Undersøkelser av journalisters politiske ståsted gjenspeiler jo ikke 
befolkningen Helje, derfor får man et uproporsjonalt vinklet blikk 
 
18:44:24  From Tore --- 
"Den undersøkende journalistikken har blitt mye bedre", enda mer 
sjølskryt fra en journalist.  
 
18:44:31  From Mona ---  
Kutt ut statlig støtte til mediene - så kan man få en ekte indikasjon på 
hvem som bringer god journalistikk! 
 
18:45:02  From B S ---  
Vindkraft saken, vindmøller satt opp i norsk natur med store protester 
fra folket…og nedprioritering av vannkraften i Norge.  Denne utrullingen 
av vindmøller skulle ikke vært mulig å gjennomføre/fullstendig 
overkjøring, om media hadde trøkket på med sin makt og påvirkning. Dette 
var og er en stor omsorgssvikt av norsk natur og det norske folk og 
ressurser. 
 
18:45:12  From martin ---  
Det er enspora nyhetsdekning. Ikke ukritisk. Hva er det for et forvirret 
vås. 
 
18:45:24  From Heiko---  
Tilliten har dere mistet i hopetall ved å begrave "gravejournalistikken". 
Hvilken medier har tatt opp at en "positiv case" ikke betyr at noen er 
syk? 
 
18:45:26  From Dag Inge --- Enig Kristoffer! 
 
18:46:04  From Tine ---  
Du nevner faren for å ty til "falske nyheter" - men mainstream media byr 
i stor grad på falske nyheter selv. Det skremmes og skaper frykt på falsk 
grunnlag. En syk 95 åring som dør på et sykehjem er ikke noen nyhetssak 
men smøres opp for å skremme. Det er ikke bra.  
 
18:46:16  From Steffen --- 
Så hvorfor leser man ikke mer om dette i mediene Kristoffer? 
 
18:46:23  From Tore ---  
Hovedproblemet med norsk utenriksjournalistikk er at "journalisten" ikke 
klarer å frigøre seg fra agendaen og perspektivene til sine "storebrødre" 
i USA.   
 
18:46:28  From martin --- 
Helt tydelig at nyheter har blitt viktig å «selge» nyheter MÅ slå ann som 
om det var popmusikk. Det er livsfarlig! 
 
18:46:46  From Lise ---  
Lurer på om journalistene lever i samme samfunn som oss andre. At de ikke 
tenker at deres skremselspropaganda ikke går inn på deres familie og 
venner? Veldig trist. 
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18:46:48  From Børge --- 
Hvorfor er det så viktig for mediene å fremme i så stor grad negative 
nyheter? Hvordan er forholdet deres til mottakerens psykiske helse? 
 
18:47:25  From martin --- 
Ja Børge, nyheter gjør mye med vår psykiske helse. Vår mentale tilstand 
 
18:48:06  From Danuta --- 
Det er MSM-media som skapte fake news- fordi de lyver. Folk leter etter 
informasjonen på egen hånd. 
 
18:48:18  From Tore --- 
"Et medie klarer ikke å dekke alt", sa Ekeberg. Det skjønner alle. Men 
greia er jo at alle de største norske mediene dekker nesten akkurat det 
samme og med samme perspektiv. 
 
18:49:03  From Jøran --- 
ekkokammer kan være problematiske, men vi ser at denne tankegangen brukes 
til å rettferdiggjøre sensur. fake news er et relativt begrep. ingen kan 
sortere ut mangfoldet uten å komme fra et spesifikt ståsted. hvem har 
rett til å definere hva befolkningen skal ha tilgang til? 
 
18:49:08  From Claudia--- 
I dag behøver vi mye tid og mye penger for å få til gang til den 
virkelige kritiske journalistikken.  - Vi som opplever at ressursene 
mangler for å virkelig avdekke myndighetenes utfordringer, sidestilles 
som falsk informasjon av en presse som ikke har tid til å gå virkelig inn 
i stoffet 
 
18:49:20  From martin --- Bra Tone! :) 
 
18:49:36  From Heiko --- Takk, Tone! 
 
18:49:38  From Tine --- 
Helt enig. Å mane til lydighet i en så stor grad er spinnvilt av en fri 
presse  
 
18:50:18  From martin --- 
Ja, Tine, det henger ikke på greip. 
 
18:50:19  From Mona --- 
"Bred offentlig debatt"???????? herre min hatt???? 
 
18:50:45  From Tore --- 
Skal også denne samtalen kun dreie seg om korona?  
 
18:51:03  From Mona ---  
At dere skorer høyt på tillitt er ene og alene fordi den norske 
befolkningen er servil og likeglad! 
 
18:51:16  From Rolf --- 
Hvorfor har NRK og Aftenposten så stor tillit til at selskapene som 
utvikler RNA vaksiner mellom 2001 og 2013 har betalt 176 milliarder NOK i 
bøter til Amerikanske myndigheter for svindel? 
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18:52:26  From Tine --- 
Jeg kjenner meg igjen som journalist. Selv Dagbladets og VGs faste 
spaltister maner til lydighet og skriver som om de er sponset av 
regjeringens propagandaapparat. "Nå må være snille, så blir det kanskje 
jul." For meg blir det total uinteressant og uærlig journalistikk. 
 
18:52:28  From martin --- 
Er media klar over at DE alene var DE som pisket opp stemningen i folket? 
Hvor kom tipset om viruset fra? Dette har mistet helt logikken og 
kontakten med vitenskapen. Vi må finne ut hvem som lobbet 
 
18:52:39  From Claudia ---  
Ønsker også en kommentar på sammenblandingen av aktører som Facebook og 
google til mediene, der disse aktørene har en inngripende effekt. Jeg har 
opplevd å bli fullstendig sensurert i kommentarfeltet, mistet alt arbeid, 
og så med forklaring fra redaktør at dette tilhørte Facebook og at de 
ikke hadde noe innvirkning. 
 
18:53:06  From John ---  
I starten var det ikke mange med kritikk som kom til Trine. Men jeg 
opplever at disse stemmene kom til etter hvert,men dog alt for sent 
dessverre. 
 
18:53:17  From Danuta ---  
Norske media ligger så langt fra det som skjer i USA at det er 
skremmende, hvordan journalistene våger å heve lønn. Tror journalistene 
at alle er dumme? 
 
18:53:39  From Rigmor ---  
Denne massepsykosen som foregår i verda i dag er på ingen måte handtert 
ifrå fleire vinkler av media og iallfall IKKJE av NRK, som stort sett er 
politisk korrekte og fylgjer slavisk det som kjem ifrå regjeringshold, 
det er absolutt andre «sannheter» enn dette som ikkje media har klart. 
 
18:53:40  From Jøran ---  
Utvekslingen mellom Fredrik Solvang og Bent Høie var illustrerende. Høie 
føler han kan sette standarden for hva som er akseptabel journalistikk 
 
18:53:52  From B S --- 
Tone Gjøvik, adresserer noe veldig veldig viktig! Spm. Blir ikke besvart!   
Når kan noe nyanseres? Eller er dere forbydd mulighetene for å starte å 
nyansere ennå?  Smittet, syke, testet, vanlig influensa, osv.   Er dere 
frie til å bestemme dette? Eller er det bestemt for dere av myndighetene? 
 
18:53:54  From Børge --- 
Kritisk??? Kan dere dra i gang en skikkelig diskusjon om restriksjoner i 
forbindelse med covid19 i forhold til andre historiske influensautbrudd? 
Statistikk fra FHI viser jo at influensa er mer dødelig enn covid19! 
 
18:54:06  From martin --- 
Hvor kommer smittesporing fra? 
 
18:54:14  From Trond --- 
Nakstad og Høie får for stor plass. Det er som en ‘værmelding’ som kommer 
mange ganger om dagen. 
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18:54:34  From Cecilie--- 
Synes ikke Trine svarte på spørsmål sTone spurte vel om Aftenposten 
fortsatt mener det er riktig å mange  til servilitet 
 
18:54:50  From martin --- 
Hvor er grunnlaget for å kalle noe som er like dødelig som influensa som 
krise? Smittetall? 
 
18:55:12  From Cecilie --- 
ikke hva de tenkte i vår da krisen var ny 
 
18:55:18  From Anders ---  
Konkret eksempel: I Bergen har en barnehageansatt fått sparken for å ha 
deltatt i "koronatiltak-demonstrasjon". Personen var avbildet i avisen. 
Dette må vel være prinsippiellt interessant, men også fordi det har en 
enorm effekt for å oppnå generell "lojalitet"? Media kan belyse hvor 
grensen for ytringsfrihet er i en tid med koronalammelse. 
 
18:55:27  From Dag Inge --- 
I Washington DC, så ser det nå så mørkt ut med tanke på sensuren at i det 
minste Republikanerne i kongressen ta en alvorlig affære i hvordan den 
skjeve framveksten av debatten foregår der. Det rammer faktisk oss i 
Norge og hele verden... 
 
18:55:42  From Kristine --- 
Solvang i NRK er omtrent den eneste som har stilt kritiske spørsmål til 
grunnleggende ting ved myndighetenes håndtering, mens andre medier bare 
gjør halvhjertede forsøk. 
 
18:55:47  From Jøran --- 
Angående servile journalister. Så en sending fra WHO hvor journalistene 
etter utspørringen fikk ros for gode spørsmål. Tenker det er et dårlig 
tegn. 
 
18:56:08  From Anders --- Flott Sigurd! 
 
18:56:24  From Børge --- 
Hvor mange er akkurat NÅ smittet av influensa? Hvorfor er ikke det dekket 
med overskrifter i mediene? 
 
18:56:43  From Danuta --- Sigurd bør lese seg opp om USA. 
 
18:56:50  From Marianne --- 
Enig med Sigurd! steigan.no dekker også mye av Julian Assange saken 
 
18:57:07  From Mona --- 
Det blir en demonstrasjon mot Lock-down i Norge utenfor Stortinget på 
lørdag, vil pressen nok en gang kun presentere denne som noen hylene 
rabiater som er konspirasjonsteoretikere eller vil dere ta disse 
menneskenes kritikk på alvor??? 
 
18:57:57  From Heiko --- 
Helt enig med Sigurd. De store mediehusene kommer til å få seg en kald 
dusj snart, når alt om Biden kommer fram og ikke lenger kan feies under 
norsk pressens teppe. 
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18:58:01  From Tore --- 
Helt enig, med Allern, bortsett fra at Steigan.no var det mediet i Norge 
som hadde best Assange-dekning. Og hvilket medie er det MSM prøver å 
skremme oss til ikke å bruke? Jo, nettopp Steigan og andre medier som 
taler der MSM tie. 
 
18:59:09  From Tine --- 
Steigan er en av de eneste som driver reell journalistikk om dagen. De 
andre svikter totalt. Sett noen gode gravejournalister på å avdekke og få 
slutt på all den galskapen som foregår. Hva med interneringsleiren - 
coronahotellene? Skandale. Falske tester? Ufarlige smittetall som gjør at 
vi lever i en berg og dalbane med stenging av alt fra treningssentre til 
skoler? Hvor er engasjementet? 
 
18:59:22  From Dag Inge --- 
En av de store måte å skjule sannheten i dag er, å eksponere sannheten, 
slik at alle skal smake på den, for så å forkaste den delen som ikke 
passer! 
 
18:59:26  From martin ---  
Er media klar over at DE alene var DE som pisket opp stemningen i folket? 
Det er det drøyeste som har skjedd i menneskeligheta forhold til å spre 
frykt. Noen sinne 
 
19:00:52  From Tore --- 
"Journalistene" gleder til at USA skal vende tilbake til det normale med 
Biden. Men det normale før Trump var at presidentene startet to kriger 
allerede i sin første periode. Trump har tross alt ikke startet noen 
krig. Dessuten er han kritisk til NATO. Det er nok den egentlge grunnen 
til at NRK, TV 2, Aftenposten og andre NATO-medier la Trump for hat. 
  
19:00:56  From Dag Inge --- 
Enig, det er den logiske følgen av dynamikken der! 
 
19:01:00  From Jøran --- 
Er et utall saker med solid dokumentasjon som har vært på Steigan.no som 
alle burde vært i tradisjonelle medier om de oppfylte sin angivelige 
samfunnsrolle. 
 
19:01:51  From B S --- 
Fredrik Solvang, skulle vært her nå og utfordret alle litt mer presist. 
Da hadde du fått litt drahjelp på spm ditt Tone, som nå grøtes mer bort. 
 
19:02:05  From Veronika --- Enig 
 
19:02:32  From Mona --- 
Når pressen svikter i sin oppgave - så blir vi nødt til å ty til andre 
medier for å finne frem til fakta. Facebook er kanskje ikke noen ideell 
platform, men det er nå engang det vi som tenker kritisk har å ty til. 
 
19:02:59  From Claudia --- 
Egeberg sier at algoritmene er rettet for falsk informasjon. Jeg spør: 
avisene bruker tilsvarende algoritmer på sine nettsider, for å fremme 
tilpassede annonser: «min nettside på Aft. Er annerledes enn din», ikke 
sant? - Så hvor står da de uenige stemmene i sosiale medier? Er de 
fraværende? 
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19:03:11  From Steffen --- 
Fredrik Solvang er flink, men oppskrytt. 'Standarden' han angivelig 
setter burde vært å forvente av alle 
 
19:03:29  From Tore --- 
Norske journalister lot seg lure av krigspropagandaen mot Libya og Syria, 
samt konspirasjonsteorien om forræderske forbindelser mellom Trump og 
Russland. Så hva gir oss egentlig grunn til å tro at de er mer 
kildekritiske enn vanlige folk?  
 
19:03:34  From John --- Veldig bra Tone. 
 
19:03:49  From Tine --- 
Menneskerettsjurist Marius Reikerås og sykepleier Margrethe S tar 
samfunnsoppdraget som media totalt svikter. Er det riktig at det skal 
være slik? 
 
19:03:58  From Claudia --- 
Om vi nå ser at dette som omtales som falsk informasjon mer eller mindre 
konsekvent stemples som faktasjekket og usant, er det kun løgner, det vi 
finner av kritiske stemmer? 
 
19:04:15  From Danuta --- 
Løgnakitigheten av media måles med hvor mye de fortier. Snart kan dere 
pakke koffert og finne dere noe annet å gjøre. Ingen blir lei seg for at 
dere forsvinner.  
 
19:04:27  From Barbro --- 
Hvordan stiller de store mediehusene seg til informasjonen vedr. Hinter 
Biden? Hva gjelder valgkampen i Usa opplever jeg at det skinner så sterkt 
gjennom motviljen mot Trump. Er det god og noenlunde objektiv dekning 
synes dere selv? Jeg tenker særlig på tv2 og Nrk. Hvorfor slipper ingen 
motstemmer til? Eks.; Great Bareington Declaration. 
 
19:04:52  From John --- Helt enig Tone! 
 
19:04:55  From Heiko --- 
Jeg oppfattet prisen som belønning til de som har vært regjeringens 
marionetter. 
 
19:04:55  From B –-- Well said Tone! 
 
19:05:09  From martin --- Heia Tone 
 
19:05:24  From Mona ---  
Heia Tone som tør å stille konkrete kritiske spørsmål! 
 
19:06:14  From Karina ---  
rettssikkerhetsprisen var helt vanvittig - vi er mange som har opplevet 
at vi overhodet ikke har rettssikkerhet i dette landet og det har jeg 
selv opplevet! 
 
19:06:51  From Mona --- 
Hvorfor spør aldri pressen om Erna Solbergs forhold til GAVI og Bill 
Gates? Hvorfor gir hun bort milliarder av norske skattekroner??? 
 
19:07:11  From martin --- Sannheten? Er det bare en sannhet? 
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19:07:15  From Barbro --- 
Forøvrig så enig hva gjelder Rettssikkerhetsprisen. Den var hard å svelge 
for en jurist. 
 
19:07:23  From Dag ---  Hater nettavisene!! Enig... 
 
19:07:27  From Tore --- Kan du ikke slutte med dette sjølskrytet, 
Ekeberg?  
 
19:07:38  From John --- Helt klart Kristoffe(Nettavisen) 
 
19:07:50  From Jøran --- 
synes det er spesielt at seriøse aviser tillater villedende annonser som 
etteraper artikler i avisene 
 
19:08:08  From Marianne --- 
Teknokratiet og store globale selskap, blir det snart den nye «staten”. 
Det virker som de føler seg ovenfor loven i mange sammenhenger og 
påvirker 
 
19:08:32  From Mona --- 
Faktisk.no = statens sannhetsministerium! 
 
19:08:51  From Heiko --- 
Kristoffer, Hvem ga deg makten til å sladde utsagn fra anerkjente 
virologer og nobelprisvinnere som "fake News"??? 
  
19:09:07  From Kristine --- 
Stemmer det at mediene er pålagt å levere informasjon fra myndighetene i 
en krisesituasjon? Hvilke føringer legges i det? Gjør ikke det det 
vanskeligere å være kritisk? Gjelder det Faktisk.no også? 
 
19:09:31  From martin --- 
Sannhet er en egenskap som tilkommer visse utsagn, påstander eller 
antagelser når de er i overensstemmelse med virkeligheten. Filosofer har 
fremsatt forskjellige teorier om hva som gjør sanne setninger sanne: 
 
19:09:41  From Claudia --- 
hvor lang tid vil det ta før vi vil få nyss om at enkelte store tema er 
sikkerhetisert? - Enig ed deg 
 
19:10:02  From Jøran --- 
mange ting man kan søke på nett som teknologigigantene fyller opp med 
treff som "debunker". faktasjekking er ikke troverdig, er en politisk 
aktør 
 
19:10:11  From Tore --- 
Hvorfor faktasjekker du aldri Jens Stoltenberg, Ekeberg?  
 
19:11:36  From Tine --- 
Opptak fra den fredelige demonstrasjonen i Bergen med flotte appeller ble 
sensurert og slettet fra YouTube. Er det en sak? Hvorfor har dere laget 
noe på dette. 
 
19:11:41  From Tore --- 
Jeg kan godt hjelpe deg med å faktasjekke Stoltenberg, Ekeberg.  
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19:11:50  From Dag Inge --- 
Det viktigste er å undersøke selv, og ikke ta faktasjekkere for god fisk! 
 
19:12:10  From Jøran --- 
har lenge vært en arroganse fra denne fjerde statsmakten hvor man opptrer 
nedlatende overfor politikerne, som om man selv er mer moralsk høyverdig 
 
19:12:19  From martin --- 
Så er media klar over at media var pådriver for å piske opp stemningen og 
frykten i samfunnet? 
 
19:12:32  From Claudia --- 
Jeg lurer også på hvordan eierskapet i Schibsted er innvirkende - når 
dette følges, som Steigan har vært inne på, så peker eierskapene til et 
konglomerat av store, mektige organ som Pointer Instituttet, som også 
«skolerer» Snopes. Faktisk HAR den rollen som «sannhetsministerie» - det 
er fullstendig slik at i en diskusjon så kommer Faktisk og 
Folkeopplysningen frem som «end of discussion» der det ikke ligger videre 
konseptforståelse 
 
19:12:57  From Dag Inge --- 
Sannhets-ministerium? 
 
19:13:46  From Janne-Hilde --- 
Hvorfor er ikke journalister mer kritiske til at Norge mister mer og mer 
av styringsretten vår til EØS? Savner en mer kritisk presse jeg! Og 
hvorfor stiller ikke pressen kritiske spørsmål angående NAV skandalen 
hvor feil har blitt begått i årevis uavhengig av hvem sittet og styrt 
landet? 
 
19:14:29  From Tore --- 
Ekeberg har også takket med for tips, men han har aldri tatt dem til 
følge.  
 
19:14:37  From Anne Lea --- 
Det er interessant å se hvilken type personer og hvilken type holdninger 
dette seminar tiltrekker. Det blir lett en stor kløft/polarisering mellom 
redaksjonelle medier og det som kategoriseres som alternative eller fake 
news. Hva kan NRK og Aftenposten gjøre for å roe ned en slik ordkrig, så 
ikke ord som Fake news kommer til å definere nyhetsbildet og kritikk av 
nyheter her i landet? La merke til at Brennpunkt kaller kritikken de får 
for «desinformasjon» 
 
19:15:57  From Claudia --- 
Nå vil vi få kunstig intelligens som faktasjekker. Hva tenker dere om 
dette? Media City i Bergen er i full gang. Hva tenker Allern om at KI vil 
ta over sannhetsvurderinger og kriterier? I en tid der sannheter pakkes 
godt inn i løgner, og løgner omsluttes av sannheter?  Takk alle sammen 
for en meget interessant møte. 
 
19:16:08  From Arne Olav --- 
NAV-skandalen er interessant, ja. Kvifor blei ikkje dette fanga opp før 
av mediene?  
 
19:16:27  From Tine --- 
Tilliten til myndighetene henger i en tynn tråd, som blant annet 
medisinprofessor Mette Kalager var inne på: Det er innført masketvang 
uten begrunnelse! Hvor er media? 
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19:16:28  From Mona --- 
Faktisk finner kun svaret ved å spørre statlige myndigheter for dermed å 
slå seg til ro med det svaret som kommer - altså ingen kritikk der i 
gården 
 
19:16:30  From Tore--- 
Ekeberg sier at de prioriter norske forhold, men når han i blant bryter 
prinsippet så er det også et mønster i det. 
 
19:16:39  From martin --- 
Er ikke mediehus klar over at de blir oppsøkt av for som ønsker å påvirke 
dem? 
 
19:17:35  From Jøran --- 
myndighetene står for "informasjon", kritiske stemmer for 
"konspirasjonsteorier". 
 
19:17:46  From Claudia --- 
Ekstremt viktig det Øverenget sier nå, i tunge diskusjoner der folk ikke 
har «tid» så er dere å anse som sannhetsministerium Jeg blir overrasket 
om dere ikke har vurdert dette 
 
19:17:49  From Mona --- 
Faktasjekker-industrien blir støttet av farmasøytisk industri! 
 
19:17:50  From Kristine --- 
Veldig bra sagt av Øverenget! Jeg er skeptisk til Faktisk nettopp av den 
grunn, fordi den avfeier mer enn en "sannhet". 
 
19:17:59  From RIGMOR --- HEIA ØVERENGET! 
 
19:18:04  From Tine --- 
Det er nok mange type ulike mennesker her. Selv er jeg journalist, men om 
jeg kritisere myndighetene, blir jeg fort kalt for egoist og 
konspirasjonsmaker 
 
19:18:06  From Dag Inge --- Covid-19 er faktisk en pandemi av TESTING! 
 
19:18:16  From Marianne --- tusen takk! 
 
19:18:28  From Kristine --- Spennende debatt! Takk til deltagerne :) 
 
19:18:32  From Heiko --- Tusen takk! 
 
19:18:42  From martin --- 
Er media klar over at DE alene var DE som pisket opp stemningen i folket? 
Det er det drøyeste som har skjedd i menneskeligheta forhold til å spre 
frykt. Noen sinne (kan ikke gjentas for ofte!) 
 
19:18:42  From Anders ---  
Flott Einar! Hilsen filosofi i Bergen. Flott opplegg!!! 👍 
 
19:18:44  From John ---  
Helt fantastisk fin dialog. Takk til alle sammen J 
 
19:18:47  From Hanne-Mary --- Takk 
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19:19:06  From Claudia--- 
Tusen takk for en veldig veldig god diskusjon. Tenk om vi kunne hatt dere 
på TV og i et par timer av gangen <3 
 
19:19:09  From Janne-Hilde --- Flott opplegg! 
 
19:19:53  From Tine ---  
Da en Tv-2 journalist skrev om corona-diktatur - ble det fort sensuret og 
endret til drittlei. skriv mere sånt 
 
19:20:23  From Jøran --- 
Bare et lite forslag, er det noen grunn til å ikke sette av mer tid til 
møter med såpass mange deltagere? 
 
19:21:20  From John --- Denne dialogen skulle vært sent på NRK:-) 
 
19:21:40  From Tine --- Skriv om alle som blir deprimert før jul 
 
19:21:48  From Veronika ---  
Takk for god samtale, skulle bare ønske meg flere spørrende stemmer som 
Tone 
 
19:22:23  From Kristine --- 
Synes Helje Solberg burde invitere disse deltagerne til debatt i NRK, så 
flere kan få innblikk i disse viktige synspunktene! 
 
19:22:28  From Børge --- 
Noen har begynt å prate om at covid19 neste år vil plutselig mutere til 
covid21 med ny lockdown. Dersom dette skjer, er jeg veldig spent på 
hvordan media da vil undre seg og dekke dette! 
 
19:22:31  From Helge --- Veldig godt innspill, Kristoffer! 
 
19:22:47  From Claudia --- 
Vi ser Ribba minutt for minutt. Hva med norske nyheter i mer enn 45 
minutter?  Jeg stemmer for minst to timer. Med alkoholservering :D 
 
19:23:05  From Tine --- 
Børge, jeg håper dette gjør media så redd at de endrer fokus før det er 
for sent 
 
19:23:21  From John --- Flere møtepunkter! 
 
19:23:42  From Bjørn --- Takk for bra og interessant webinar 
 
19:24:38  From Hanne-Mary --- Hurra for dialog... bygge hverandre gode 
 
19:27:02  From Dag Inge --- 
Covid-19 er en pandemi av FRYKT, SENSUR, FALSKE NYHETER, KOMMUNISME, NEW 
WORLD ORDER, VAKSINER, STRÅLING, 5G osv! Stryk det som ikke passer! TAKK 
for debatten! 
 
19:27:24  From martin --- Takk for godt intiativ 
 
19:27:28  From RIGMOR ---  
Tragisk at nokon sit i eit panel som heiter Faktisk.no 
 
19:27:44  From B S --- Hva er neste tema? 
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19:27:59  From 82750308275 --- 
Takk for interessant webinar! Mye å reflektere over. 
 
19:28:09  From John --- Veldig fin arena og fine dialoger! 
 
19:28:21  From Jøran ---  
tror det er lurt å holde litt fokus på demokratiet nå ja 
 
19:28:23  From Børge ---  
Tusen takk for at dere arrangerer denne dialogen! 🥰 
 
19:28:25  From Tore --- 
Ekeberg sier at Faktisk ikke har tid til å faktasjekke White Helmets. Men 
det har jeg gjort, blant annet i denne boka: 
https://epic.no/produkt/norges-krig-mot-syria-lars-birkelund/  
    
19:28:34  From Janne-Hilde --- 
tror det er viktig det en av deltagerne sa at vi bør lese ulike medier 
for å få med mangfoldet ev meninger, 
 
19:28:53  From Helge --- 
Takk for fin dialog! Spennende innspill som kom fra Kristoffer på slutten 
der 
 
19:29:04  From John --- Applaus til dere Liv og Geir :-) 
 
19:29:35  From John --- Folkedialog :-) 
 
19:29:36  From B --- Takk for fin kanal dere har! Folkekanalen:) 
 
19:29:40  From Heiko --- Flott ide med FOLKEDIALO, Liv! 
 
19:29:48  From Hanne-Mary --- Det finnes breakoutromms på zoom 
 
19:29:54  From Anna Lena --- 
Yes til folkemøter! Dere er så flinke Liv og Geir! 
 
19:29:58  From Tine --- 
Nå som vi ikke får lov å møtes så mye, mener du. Gjør noe med det! Det er 
helt rigide inngrep i vår frihet. 
 
19:30:06  From RIGMOR --- 
Det er vel ein grunn til at Eva Joly seier at Noreg er det landet i 
Norden som er mest korrupt, kjem dette fram i media? 
 
19:30:11  From Børge --- Yes, gi mikrofonen til folket! 
 
19:30:15  From Anne Lea --- Hvor mange deltok i kveld? 
(svar lagt til fra Dialog i Praksis: 93 personer deltok live) 
 
19:30:17  From Claudia --- 
Jeg tror folkemøter og åpen, lengre dialog vil være depolariserende 
 
19:30:33  From Heiko --- Sjekk også gruppen DOCS4opendebate.be 
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19:30:44  From Cecilie --- 
veldig bra i initiativ og gjennomføring, tusen takk - ser frem til mer 
dialog! 
 
19:30:56  From Kristine --- 
Det dere gjør er med på å bygge ned frykten for å høre andre meninger. 
Takk! 
 
19:31:03  From Hanne-Mary --- Hils til Dag :) 
 
19:31:13  From Dag Inge --- Heia Claudia! Bra du er med! 
 
19:31:18  From Cecilie --- 
veldig bra i initiativ og gjennomføring, tusen takk - ser frem til mer 
dialog! 
 
19:31:40  From Hanne-Mary --- Ha det godt! 
 
19:31:48  From Tore --- 
Men åpen dialog fordrer åpne linjer mellom panel og publikum,  
 
19:31:51  From John ---  
Tiden gikk veldig fort da det var velig interessant. 
 
19:31:58  From Børge --- 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 
 
19:32:03  From Heiko --- Sees alle på lørdag med potter og lokk! 
 
19:32:20  From John --- 
Dette kunde lett ha erstattet fredagsunderholdningen =) 
 
19:32:24  From Dag Inge --- Lykke til Lørdag Heiko! 
 
19:32:37  From Tine --- Ja, vi ses helt klart. Bli med. 
 
19:32:55  From Tine --- Kom dere opp fra kontorstolen. 
 
19:33:08  From RIGMOR --- 
Eva Joly seier også noko om kor mange artikler media bruker for å dekke 
ei sak, eksempel Yssen saka med MANGE artikler som hu sa i Frankrike 
ville berre vore ein artikkel om. Seier dette noko om norsk media? 
 
 
 


