Utskrift fra chatt-loggen under sending 11. februar 2021

ÅpenDialog
Demokrati og medbestemmelse

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.
18:35:16 From Stig --lokaldemokrati blir en motsetning til globalt (diktatur)?
18:35:32 From Christian --Demokrati fungerer bedre hvis beslutninger tas på bakgrunn av kunnskap og
kompetanse, og ikke av synsing
18:38:05 From vigdis --I dag, hvor informasjonsstrømmen er så velutviklet, så kan lokalt
selvstyre sikkert fungere bra. Sveits sitt lokale canton-styrer brukes
ofte som eksempel på at utviklingen går saktere, de var f.e.s de siste
som innførte stemmerett for kvinner. Men i dag ville det gått bedre, pga
informasjonsstrømmen som gjør at folk vet mer, ser mer og derved ikke
blir så "konservative" som et gammeldags lokal-styre kunne være.
18:40:27 From Jan --Makt. kontakter, korrupsjon
18:45:40 From Pierre --Det virker for meg at det er veldig vanskelig å få til en ønsket endring
i det demokratiske systemet vi har i Norge. For det første må man en
sinnssyk god idé / manifest, og for det andre må den kommuniseres på en
briljant måte. FINNES DET noen gode bøker om hvordan å få til ENDRING?
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Det interesserer meg veldig. De fleste av oss er ikke gode nok til å
kommunisere. Og til å pønske opp og sette sammen en briljant idé.
18:47:19 From vigdis --Helt enig med Susanne Heart. Pressen gjør ikke jobben sin i det hele
tatt, ved å ta tak i hva som er den reelle makten, hva World Economic
Forum driver med, og Elon Musk etc.
18:55:26 From Sissel --Ikke nok med at media ikke gjør jobben sin, men de har i tillegg gått
sammen om faktisk.no
og faktisk.no «hjelper» Facebook med å sjekke
innlegg - sensur.
18:57:23 From vigdis --Avisene har ikke lenger økonomi til å grundig inn i saker, drive
gravejournalistikk. Avisene eies av eierstukturer som er linket til de
store kapitalkreftene. Det går da som det går.
18:59:26 From Jan --Demokrati er økonomi-styrt.
19:00:52 From Stig --Naomi Klein og David Korten er blant de som har advart mot å avgi makten
til multinasjonale konsern. Markedsføringen og lovnader om mer og mer
materielt har forført oss. Hele det økonomiske systemet må endres, men
hvilken kraft har vi å bidra med? Er vi ikke nødt til at en stor del av
oss våkner og ser de reelle verdier i livet?
19:02:40 From paul --FYI: Innbyggerinnvolvering konsept som vokser innen Digitalisering /
Eksempel Smart City/ NordicEdge, …
19:04:21 From Tine Holm --Det lydige maskefolket. Huff..
19:05:49 From paul --Tiden snart ute - problemene i demokratiet beskrives klart og
tydelig/supert! - tid til løsningene?
19:08:13 From Ester --Min tanke rundt det å ikke ville gi fra seg makta har med at de ikke har
tillit til andre og at egoet er litt stort
19:08:43 From
Bra innspill,
lenger stoler
har plutselig
Samtidig dele

Tine --Tone. Det foregår en splitt og hersk som gjør at vi ikke
på hverandre. Norge er satt på spissen delt i to leire. Vi
lært at vi er farlige for hverandre og skuler på naboen..
de som våkner et godt og nært fellesskap. :)

19:10:27 From Anders --Fin debatt og veldig viktig, uten sirkus.
19:10:47 From paul --Hva ønsker!!!
19:11:45 From vigdis --Vi står ved et veiskille nå. Global retning, eller lokal retning.
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19:12:42 From Anders --Lokal👍
19:14:02 From Sissel --Vi har høringer. Det er bare et skuespill. Egen erfaring er at innspill
overhodet ikke blir tatt hensyn til. Det er bare et «liksom» -demokrati.
19:14:17 From Tove Elin --Mindre samfunns-enheter som samarbeider… En flatere struktur. Power to
The People! Være mye nærmere jorden og det praktisk levde livet- som en
del av maten vi spiser.
19:14:25 From Elisabeth --Hvis vi fortsetter med å være like lydige, får vi et fullt utvikla
diktatur. La oss håpe at flere våkner opp slik at vi kan stoppe den
utviklinga. Og at den fjerde statsmakt kommer på plass igjen. Sjøl jobber
jeg for demokratisk sosialisme
19:14:27 From Kristine --Demokratiet i dag bygges i altfor stor grad på et menneskesyn der vi
først og fremst skal ta ansvar for andre og at vi er avhengige av
hverandre. Vi påfører mennesker skyld og skam, og det gjør oss lydige og
redde. Jeg ønsker at vi flytter fokus fra medavhengighet til at vi mer
autonomi, ansvar for vår egen helse, velferd og hvordan vi ønsker å leve.
Da vil vi kanskje øke tilliten og møte hverandre med mer respekt.
19:15:02 From Isabel --Om 30 år ser jeg at menneskenes meninger kommer frem, at Borge-paneler
sine meninger blir hørt, at dialog er en vanlig praksis fra barnehagen og
opp over.
19:17:44 From Tove Elin --Teknologi må frigjøres og gis til folket… og ikke tilhøre makt gjennom
eierinteresser og profitt.
19:18:10 From paul --Innbyggerne er kunstnere, de bidrar først når de er inspirert - og om de
møter litt blanke ark og fargestifter? => åpne arenaer …
19:18:56 From Lars Erik Ovesen (i panelet)
AMEN!! ❤
19:20:10 From Lene --Det offentlige bør danne nye digitale plattformer for oss for samhandling
og involvering.
19:20:26 From Ester --Mindre enheter har lettere for å se enkeltmenneske
19:20:26 From Christian --Det politiske systemet styres mye av det konkurransebaserte økonomiske
systemet vi har. Hvis vi går over til en ressursbasert økonomi vil mye
endres.
19:21:08 From Sissel --Bottom up er et stikkord!!
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19:22:28 From Kirsten --Takk til alle engasjerte debatanter. Flotte innspill. God læring.
19:22:42 From Stig --Tusen takk for en god dialog. Her må det mobiliseres kraftig veldig kjapt
hvis vi skal redde friheten
19:23:22 From paul --Tusen takk!
19:24:22 From Isabel --Mine ord: visjon dialog kjærlighet
19:25:15 From Pierre --Fine ord det
19:26:09 From Torleif --Hvordan hindrer en at systemene blir korrumpert? Hindrer at vaktbikkjer
som våger å stille spørsmål, kastes ut av maktens sentrum? Peter Gøtzsche
for eksempel, som ble kastet ut av Cochrane, som han var med på å starte,
fordi han talte legemiddelbransjen for hardt imot. Hvordan bevarer vi
sannheten i sentrum?
19:28:08 From Tove Elin --Meningsutveksling er noe annet enn debatt! Jeg tror og at vi trenger å gå
mer inn i oss selv og spørre hvordan vil jeg at det skal være
19:29:22 From Kristine --Takk til flotte dialogdeltakere! Inspirerende og lærerikt. Mer sannhet,
kjærlighet, tillit. Aldri glemme at mennesket har verdi i seg selv, vi
skal ikke være et instrument for å oppnå kollektive mål til enhver pris.
19:30:02 From Elisabeth --Takk for fint webinar!
19:30:03 From Hildrum --Helt enig Kristine.
19:30:05 From Lars Erik Ovesen (i panelet)
Takk for at dere så på :)
19:30:06 From Sissel --Tusen takk til alle!!!! Rolig samtale og gode innspill: Jeg ble så
oppløftet og motivert.
< SENDINGEN SLUTTET HER. CHATTEN STO ÅPEN EN STUND TIL >
19:30:17 From Tine --Takk for nyttig og god debatt. Stay strong og si nei til masker og tvang.
:)
19:30:22 From Tone --Takk for følget!
19:30:34 From Rachel --Takk for fine refleksjoner over et utrolig viktig tema.
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19:30:37 From Isabel --Hjertelig takk!
19:30:41 From Linn --Veldig bra. Takk. ☺
19:30:46 From Anders --takk!
19:31:03 From Tove Elin --Stoppe globalismen
19:31:24 From Susanne Heart (i panelet) ❤
19:31:31 From Anders --Gledelig å høre bredden i det man ser som demokratisk relevant.
19:31:31 From Ester --- ❤
19:31:33 From May --Takk for interessant dialog om et svært viktig tema.
19:31:34 From Hildrum Hilde --Tusen tak for en opplysende og god dialog til refleksjon og ettertanke
19:31:39 From Stig --- ❤
19:32:28 From Merethe --Tusen takk, ser frem til neste dialog i praksis. Viktige refleksjoner i
henhold til oppløsning av den fjerde statsmakt sett i forhold til dagens
teknokrati og sosiale medier sin innflytelse.
19:32:33 From Torill --Veldig interessant og ikke minst hjertevarme og nære innlegg.
19:33:10 From Merethe --- ♥
19:33:20 From Øyvind --Har pandemien faktisk inspirert til ny type tenkning?!
19:33:21 From Live --Takk for digitalt arr. - supert å sitte på Stokkøya og delta!
19:33:43 From paul –
Fritt etter TODAL: Grunnloven plikter til å legge til rette for åpent og
opplyst ordskifte => “NRK-ÅPEN består - hindrer moraliserende og smale
ordskifte.
19:33:45 From Hanne --Dette med korrupsjon kontra konspirasjon er svært viktig!
19:34:07 From Hildrum Hilde --Målet med et samfunn må jo være at hver enket menneske har det godt med
seg selv og lever de livene de ønsker å leve.
19:34:32 From Isabel --Det var super dialog! med mye nye flotte info og jeg tenker nå: velkommen
til vanskelige og gode dager framover ! …
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19:35:19 From paul --Susanne Heart : del din demokratibeskrivelse I avisen - supert!
19:35:44 From Hilde --Ja, helt enig!
19:35:49 From Pierre --Takk for bra dialog. Lovende begynnelse. Dialoger har mye god kraft i
seg. Ser frem til en videre konkretisering av idéene som ble luftet i dag
19:37:07 From Sissel --Ingen liker å få ting tredd ned over hodet. At ting ikke er mulig pga
EØS eller andre overnasjonale instanser. Derfor var Susanne inne på noe
vesentlig, hva vi mennesker egentlig trenger. Relasjoner til andre. Jeg
ble veldig glad for så mange kloke tanker. Min erfaring er at hvis man
tenker selv, og det er imot hva man «skal» mene, så blir man fort satt i
en gruppe og klassifisert som «konspirasjonsteoretiker». Den 6.
hersketeknikken? Etter Berit Ås´5 andre hersketeknikker.
19:38:21 From Stig --- konspirasjonskortet er den ultimate hersketeknikk
19:39:23 From Stig --- Det er sjelden røyk uten ild
19:39:49 From Susanne Heart (i panelet)
Takk alle sammen ❤
19:41:19 From paul --Er det lettere å lure/ lyge/ konspirere nå?
19:42:05 From Hanne --Jacob Nordangård er en som kan si mye om organisert korrupsjon i verden!
Han kunne dere kanskje invitere!
19:43:55 From Stig --Den globala statskuppen på Pharos Forlag
19:44:09 From Hanne --Nettopp!
19:45:41 From Pierre --Finnes det chemtrails? Nesten umulig å verifisere. Tror ikke på det selv.
Men jeg kan ikke bevise det. Og det er et problem
19:45:53 From Sissel --Jeg er ofte kategorisert som en konspirasjonsteoretiker. Fordi jeg er
opptatt av skader fra elektromagnetisk stråling. Noe jeg vet mer om enn
de fleste i Norge. Det er en helt konkret hersketeknikk for å bli kvitt
mine innspill. Når de som stormet Kongressen ble kalt
konspirasjonsteoretikere, så var det nesten så jeg lurte på om jeg skulle
heie på «min gruppe» …..?
19:46:39 From Bent --Norges første jomfrudialog på konspirasjons teori! Gratulerer!
19:46:58 From Bent --Dette er unikt
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19:47:21 From Sissel --Takk :)
19:47:22 From paul --:-)
19:47:28 From Tove --Tusen tak til dere
19:47:33 From Bent --dette må med på opptaket!!!!!!!!!
19:47:35 From Stig --❤
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