Utskrift fra chatt-loggen under sending 25.mars 2021

ÅpenDialog: Frykt og avsky i demokratiet

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.
18:06:14 From Bent --Det er bare så bra og verdifullt det dere gjør!! Applaus for en god
start!
18:14:47 From Dag --Det kan jo være det evige ønske om endring!
Men også fravær av en gudfryktighet og nøkternhet. Tradisjoner og at
endringer går for fort!
18:20:18 From Settar --Egoisme og grådighet styrer verden
18:20:35 From Reidar --Som en replikk til Susanne Hart. Kan det være slik at for eksempel
Foretaksmodellene inne offentlig virksomhet kan bidra til svekke den
demokratiske påvirkningen?
18:22:22 From Dag --Religion er et sentralt punkt ja!
18:22:44 From Settar --Ardogan i Tyrkia bruker også religion som virkemiddel
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18:22:57 From Susanne Heart(panelist)
Ja foretaksmodellene kan så absolutt bidra til slik svekkelse. Og også
mye annet.
18:23:33 From Elisabeth --Tiltakspandemi, det var et nytt ord -skal så absolutt bruke det videre
18:23:53 From Susanne Heart(panelist)
Vi har laget mange systemer som skal tjene fellesskapet på vegne av ekte
mennesker.
18:24:00 From Jan --Mht mangel på gudfryktighet er Tyrkia et spennende eksempel. Statens
sekularisering under Atatyrk og dreiningen i mer religiøs retning under
Erdigan.
18:25:12 From Dag --"Konspirasjonsteorier" mye brukt utrykk for å sette motparten i bås, og
alle bør skjønne at det kun er nedsettende merkelapp.
18:28:28 From Marie --Identitetspolitikk og no platforming ser ut til å være mest utbredt på
demokratenes side i USA. Hvordan ser paneldeltakerne på det? Det same
gjeld for det å karakterisera andre i staden for å vise til fakta. Det
ser eg her i Norge og
18:29:16 From Jørre --Leivestad. du ramset opp mange «negative» statsledere. Kan du gi oss
eksempler på et knippe ledere som du mener er de riktige for samfunnet?
18:29:52 From John --Interessant å høre at det jeg tror på beskrives som utgått - jmf
"religion er gått ut på dato".
18:30:07 From Jan --Til Susanne: Når du som politiker føler at du ikke har makt. Hvem mener
du har fylt det tomrommet?
18:30:35 From Ellinor --Når mennesker ikke blir hørt kommer konspirasjonsteoriene. Når
informasjon blir skjult for massene, uviss hvilken grunn kommer
konspirasjonsteorien. Når man går ut med at samtlige vaksiner som vi har
i Norge er godkjent, når virkeligheten er at de kun er midlertidige
godkjent for et år av gangen fordi man ikke kjenner langtidsvirkningene,
da begynner man å lure. Er dette demokrati?
18:30:48 From Dag --Problemet kom spesielt når faktasjekker-organisasjoner kom på banen for
noen år siden, det er fallitt-erklæring til de store mediene, fordi blir
det brukt til å stemple alternative syn som gjerne er upopulære eller
kontroversielle. Journaliser har ikke rett til å være overdommer over
slike kompliserte saker!
18:31:16 From Tore --Det at selskaper har overtatt statsmaktens mulighet til straffe og
sensuere utsagn
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18:31:17 From Settar --The highest form of human intelligence is to observe yourself without
judgement. - Jiddu Krishnamurti. Vi er blitt et dømmende folk.
18:31:28 From Susanne Heart(panelist)
Spennende spørsmål. Skal prøve å svare etterhvert.
18:34:29 From Dag --De algoritmene angriper konservative spesielt, og det er en stor urett
overfor demokratiet generelt.
18:35:28 From Joakim --Hva angår teknologiens rasende utvikling og de stadig økende
forskjellene, er det kanskje på sin plass å hente frem litt Marx igjen:
«Bourgeoisiets eksistens er betinget av dets evne til bestandig å
revolusjonere produksjonsmidlene, og dermed også produksjonsforholdene,
og følgelig samtlige sosiale forhold [...] Den stadig pågående omveltning
av produksjonen, den uavbrutte rystelse av samtlige sosiale tilstander,
den evige usikkerhet og forandring - dette er [...] særegent for
bourgeoisiets epoke».
18:35:46 From Cathrine --Hva er deres tanker om pressen som den fjerde statsmakt - hvorfor har vi
ikke en mer kritisk presse som ikke våger å opponere? De få kritiske
artikler trykkes i form av debatter, det det understrekes at det er
"debattantens personlige synspunkt".
18:36:14 From Dag --De har fått makt i algoritmene, som stammet fra ønske om å fjerne hatutspill og kriminell aktivitet.
18:38:05 From Settar --Handler dette om menneske intelligensen? spørsmål til panelet, at vi bli
styrt av frykt og at vi aldri kan være frie fra frykt og egoisme?
18:40:27 From Bent --Stigmatisering og skamming av noen pga tema, ref. å avfeie noen eller noe
som kun konspirasjonsteorierer er for enkelt. Slik stigmatisering og
hersketeknikk, er ignoranse av verste sort, og den største trussel mot et
sant og levende demokrati. Når noe ikke tåles at blir sjekket ut åpent og
utforskes nyansert men fremsettes kun som falske nyheter uten åpen
analyse og utsjekking OG enda verre…, visse fakta hemmeligholdes og
sensureres for folket, så er det et STORT STORT varsko i et demokrati.
18:41:03 From Tore --Gutenbergs oppfinnelse av trykker kunsten ca 1450. Det muliggjorde
massespredning av tekster og bøker. Boktrykker kunsten dro Europa ut av
middelalderen og vi fikk tidsepokene, renessansen, barokken og
opplysningen. Boktrykkerkunsten bidro til en informasjonsrevolusjon som
endret Europa og verden. Jeg vil ikke gå inn i de enkelte detaljer her
men siden 1880, har vi fått den frie pressen, telegrafen, telefonen,
radio og TV. I tillegg har de fleste land nå et allment utdanningssystem,
hvor de aller fleste har lært seg å skrive og lese. Demokratiet har i
hele denne perioden ligget fast på sine grunnvoller og har ikke
nevneverdig utviklet seg i takt med de teknologiske informasjons
revolusjonene. utvi men peke på en del ting som har utviklet seg enormt
siden 1880 tallet (Norge) .Her pekes det på utdanningsnivå, fremveksten
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tv radio, internett og avanserte metoder for kommunikasjon til og fra
enkeltmennesket.
18:41:11 From Trine Skei Grande (panelist)
kan du gi eksempler?
18:41:19 From Daniel
Einar sa at sosiale medier i utgangspunktet er demokratiske. Hva tenker
dere rundt anonymitetens problem? Hvordan kan dette eventuelt knyttes til
det Trine sa om at mennesker ikke korrekt kan omtales som masser?
18:41:49 From Trine Skei Grande (panelist)
kan du gi eksempler på de store tingene som holdes skjult?
18:42:19 From Dag --Det at algoritmer angriper konservative er en påstand, men den er faktisk
slik at mange saker som f.eks å støtte Trump og f.eks hydroxycloroquine
saken er en kjent slikt eksempel.
18:42:39 From Tine --Dag; ordet konspirasjonsteoretiker blir i dag misbrukt. Det brukes til å
stanse alle som av en eller annen grunn stiller spørsmål ved
regjeringenes drakoniske coronapolitikk. Samtidig blir man ofte stemplet
som høyre-ekstrem, selv om man på ingen måte er det. Apropos faktisk.no
så er jeg enig med deg i at det er alarmerende at pressen selv eier
selskapet som skal vurdere om artikler er fake news! De lar da sine egne
gå fri, mens det meste alternativt eller forsiktig spørrende på andre
kanaler blir stemplet som falsk, uten at dette er tilfelle. Spesielle
tider vi lever i! …. :(
18:42:42 From Bent --Hemmelighold og sensur ved lov i 60 år, av beslutningene ved lockdown
beslutning. Viser og gir null tillitt i folket.
18:43:04 From Bent --Vi kan godt snakke om utland, religion, men for debattens skyld og et
begrenset tidsvindu, er det trolig MER enn nok å holde seg innenfor
norske grenser, og elefanten i rommet/det kvelte demokratiet i dagens
epidemi.
18:43:39 From Trine Skei Grande (panelist)
jeg frostår ikke helt Bente? hva har vært hemmelig i 60år?
18:44:11 From Dag --Enig Tine Holm
18:44:55 From Dag --"Demokratur" en illusjon av demokrati!
18:45:36
Skal noe
Ved lov.
åpenhet,

From Bent --i et demokrati, kunne holdes hemmelig og sensureres, for folket?
(ref. Lockdown beslutningene). ER det da et demokrati, når
har blitt mangelvare.

18:45:54 From Cathrine --Veldig bra dialog! Jeg må se resten i opptak.

www.dialogipraksis.no

Takk!

Chatt-logg fra ÅpenDialog 25.03.2021

18:46:41 From Jørre --Trine, Bent sikter nok til hvorfor covid beslutninger skal holdes
hemmelig i 60 år. eller stemmer det ikke?
18:48:25 From Settar --I offentlig sektor er vi i ferd med å digitalisere velferdsstaten,
algoritmer styre velferdsstaten?
18:49:54 From Brynjar --Er politikere for opptatt av å styre...? Hva om "de styrende" i større
grad lar sivilsamfunnet være i fred, i stedet for å foregi å frelse
verden og gjøre "alt så meget bedre", når det allerede ER meget bra, i
alle fall her til lands...? Politikken går dels ut på å fortelle hvor
galt dette og hint er, og "derfor må dere stemme på meg - og gi meg mest
mulig makt".
18:50:13 From Paul --Takker for opplysende dialog! En tanke: Demokratiet liker felleskunnskap,
dialog og maktfordeling
Felleskunnskap => åpne dialoger => felles strategier.
Påstand: Felleskunnskapen svekket i vår tid.
Studer og juster kunnskapsverdkjedene! Vitenskap => Felles kunnskap =>
Dialog => felles strategier => Sjekk resultat og juster strategi
18:50:27 From Tore --Susanne har gode viktige poeng, desentralisering av makten vil engasjere
flere mennesker i politikken og i beslutningsprosessen. Den beste
medisinen mot populisme,
18:50:45 From Dag --Enig Trine Skei Grande, problemet er vel helst journalismen og deres
sensasjons-kultur.
18:51:59 From Tine --Hvordan kan dere si at demokratiet er helt åpent og at vi må stole på de
folkevalgte - når det ble forsøkt innført hemmelighold i 100 år for
corona!? https://www.dagsavisen.no/debatt/2020/07/16/hundre-arshemmelighold/
18:52:02 From Bent --Hemmelighold ved lov, er ikke noe som ikke ER der. Det er ved lov.= gir
null tillitt. Trenger ikke være guder. Men åpenhet, er et minste minimum,
og særlig i en krisetid. Det er greit å gjøre feil, men dette er ikke en
feil. Dette er et valg og en beslutning.
I tillegg når media, uteblir kritisk og politikere ikke kommer med noen
kritiske refleksjoner, i en epidemitid som det siste året, har vist, så
er det et stort varsko mht. Tillitt i et demokrati.
18:53:23 From Dag --Facebook og andre sosiale medier har jo kommet som en utfordring og en
konkurrent til de etablerte medier, og da kommer de opp med mer
sensasjons-journalistikk for å spise markedsandeler. Mer lettvint
journalistikk er av dårligere kvalitet.
18:54:34 From Tine --problemet er ikke at de er vanlige mennesker, men at makt korrumperer og
at folkevalgte slutter å tenke selv når de får for mye makt - de styrer i
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flokk. Hvor er f.eks opposisjonen i corona-situasjonen? Her skulle jeg
gjerne hørt noen flere stemmer.
18:55:32 From Tore --Problemet er at vi ikke kan avoppfinne ting
18:57:37 From Sissel --Man har funnet opp mange ting, men ikke alle ting vi synes er verdt å
bruke. Atomvåpen f eks. Et annet «av»-ord … vi snakker om vaksinering,
noen gjør alt de kan for å presse alle til vaksine. Men det er ingen
mulighet for av-vaksinering heller.
18:57:38 From Settar --Truth is a pathless land JK
18:57:51 From Dag --Corona-virus snakket i media er et kroneksempel på den diktatoriske
makten som media og journalistene sammen med pengemakta. Det er en ikkepandemi som snakkes som om det er en reell pandemi. Men sannheten er at
det en pandemi av testing, og man bruker test-resultatet som "smitte"varsel og skremsel. Hvorfor?
18:59:14 From Brynjar --God etterlysning, Leivestad, etterlysning av opposisjonens rolle...
19:00:39 From Jørre --Strålende Tone!
19:00:46 From Dag --Konspirasjonsteorier brukes gjerne om upopulære HYPOTESER. Det må da være
lov å ha en hypotese uten å bli stemplet som u-vitenskapelig?
19:01:53 From Sissel --Et poeng å se hvem som eier media - og også hvem som eier det nye
«sannhetsbyrået» faktisk.no. Som skal slå ned siste rest av motstemmer.
19:02:41 From Brynjar --… og høyesterettsjustitiarius var en av de fire som sto frem og mottok
Rettssikkerhetsprisen, sammen med den lovgivende og den utøvende makt meget uheldig signal, skaper tvil om statsmaktenes oppfatning av sin egen
rolle
19:03:08 From Settar --Trine vi skal sikre alle liv ikke bare borgene, vi er medmennesker,
19:03:32 From Sissel --Trine, du sier mye rart. Det at staten skal redde liv, da er det faktisk
en uenighet om hvordan liv kan reddes i denne koronasituasjonen!
19:03:54 From John --Einar sier: "det er fortellingen som gjelder". Og det har det vel alltid
vært og kommer til å være for alle mennesker. Der er det interessant
kobling til religion (eller de forskjellige religionene). Der dreier det
seg også om de store fortellingene. De kan vare sanne eller usanne. Hvem
lager fortellingen din, vår?
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19:03:55 From Dag --Problemet som forsøkes tåkelagt er selvfølgelig 5G-telekomteknologien,
som dreier seg om mikrobølger, og det gjør folk syke og kan føre til
stress som gir økende virus-"pandemier". Det har også vært slike
pandemier tidligere. Les deg opp på SPANSKESYKEN for hundre år siden!
19:03:58 From Bent --Muligens demokratiet er en illusjon? Hva er lov og ikke lov i et
demokrati. Er i krise ALT lov? Representerer politikere en illusjon, skal
gi følelsen av medbestemmelse og troen på ivaretakelse mens den praktiske
sannhet, er en ganske annen…..? Voksent forklart, voksen sannhet av hva
demokratiet er=?
19:03:59 From Jørre --Trine, det har i alle tider vært veiet opp mot konsekvenser. men ingen
opplysninger gis om dette nå ila et år??
19:04:15 From Bent --Kanskje det er et spørsmål, hver deltaker, kan si: hva legger hver og en,
i definisjon av hva er et demokrati, så konkret de tør å dele hva de
tenker?
19:05:10 From Tine --Helt enig, Øverenget! Skal Høie og co ha all makt?
19:05:28 From Sissel --Noe som IKKE har blitt stanset eller forsinket under lockdown, er
utbygging av 5G.
19:06:54 From Elisabeth --Gravejournalistikk er en vesentlig del av et fungerende demokrati. Den er
nesten fraværende og er så viktig, hvorfor er den fraværende?
19:07:43 From Dag --Ingen debatt rundt 5G utbyggingen, som jo startet Wuhan, Milano, og mange
store byer i samme tid som korona-"pandemien" og de vet man at det kan gi
sykdom, men er en nyttig teknologi. Det er en teori, hypotese, men ikke
en konspirasjonsteori!
19:08:31 From Bent --FHI som endrer standpunkt mht. Munnbind. «Ikke gå med det og det skaper
mer smitte, til at nærmest påbud og FHI endrer totalt». Vitenskap og
fakta, endrer seg som vinden. Er vitenskap og fakta, så foranderlig. Ikke
rart folk blir mistenkelig.
19:09:25 From Tine --Også vanlige nordmenn blir tystet på om dagen, og det svir mer for
vanlige folk enn for Erna.. Hva tror du agendaen er her? Angiveri er
livsfarlig og det skyldes jo den betente situasjonen vi er i hvor
demokratiet er truet.
19:09:35 From Bent --BRA TRINE. GRAVEJOURNALISTIKK. Stor klem!
19:09:54 From Dag --Telekom-industrien vokser voldsomt for tiden, og drevet av lockdown og
hjemmekontor!
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19:10:58 From Sissel --Poenget til Susanne med at Elon Musk bare har EN stemme … det er viktig!
19:12:57 From Reidar --Enig med Trine om at gravejournalistikken er svært viktig, men en
journalist sa at det er dyrt og krever mye ressurser. Kan det være noe i
at manglede ressurser kan være en trussel mot at dette er blir gjort?
19:13:58 From Bent --Sosial media=direktedemokrati i tale og åpen dialog. Media= total
fraværende som vaktbikkje. Ref: det siste året.
19:13:59 From Dag --Når det gjelder vaksiner i media så er det vel fordi medisinsk industri
har en altfor stor makt via pengemakta overfor media som er sulteforet på
annonseinntekter. Det går på bekostning av andre ting, som f.eks
vitaminer, som kanskje kan omtales som "alternativt" i forhold til hvor
de store pengene er å finne!
19:13:59 From Tine --Jeg forstår at det er slitsomt for Trine og andre og stå i en drittstorm.
Pressen har vært opptatt av sladder og storys rundt kjente personer til
alle tider. MEN ikke bland dette inn i den måten media har operert som
propaganda-apparat på i dette coronaåret. For det er noe helt nytt og noe
ganske annet, mener jeg. Nett-troll møter vi alle, og særlig vi som har
spørsmål til regjeringens politikk.
19:14:46 From Ellinor --Enig, Trine!
19:15:46 From Dag --Husk at medisinsk industri sponser 80% av inntekter til f.eks CNN og
slike media-stasjoner. Da skjønner man hvorfor vaksiner er det store
tema!
19:15:48 From Ellinor --Jeg mente Tine
19:16:16 From Settar --Framtiden er i våre hender ? eller er det for seint ?
19:16:35 From John --Da jeg publiserte et bilde av min datter som har Downs fikk jeg ca 400
likes og mange fine dokumentarer. Da jeg publiserte en mening om downs
sitt rettsvern fra vugge til grav fikk jeg kanskje 15 likes noen få
meningsfulle kommentarer. Og da lurer jeg på: Er vi blitt veldige
overfladiske (jmf et søtt bilde men lite meningsfulle refleksjoner) og
dermed sårbare for tilfeldigheter?
19:18:41 From Bent --Agenda og målet 2030: du ser hva det gjør med Oslo sentrum. Et levende
Oslo i trivsel= NEI. Målet skal nås, koste hva det koste vil, uansett
innbyggerne sitt ve og vel.
19:20:48 From Brynjar --Spennende tanker, Tone :)
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19:21:20 From Joakim --Det er ganske utrolig å sitte i en og halv time og diskutere frykt og
avsky i demokratiet uten å diskutere klasse og ulikhet en eneste gang. Er
ikke rart folk opplever avmakt.
19:21:31 From Tore --Det er noe som heter borgerpaneler
19:21:33 From Dag --Kina er et svært sekulært samfunn som forfølger minoriteter. Det er vel
det nærmeste man kommer diktatur og politistat.
19:21:59 From John --Ja, de menneskelige møtene med de som er forskjellige fra oss selv.
Akkurat man bare må på bygda.
19:25:59 From Dag --Klasse-forskjeller er i ferd med å bli en stor kløft mellom,
middelklassen blir mer eller mindre utradert, og det er på grunn av
innvandring kanskje.
19:27:18 From John --Er det noe med lengselen etter egen frihet som ender som en trussel mot
demokratiet? Frihet vil jo fjerne det som forplikter/justerer meg ift
andre...
19:27:54 From Dag --Har aldri vært så mange utlendinger på min siste arbeidsplass. Nå er jeg
arbeidsledig. Er det på grunn av utlendinger, eller på grunn av feilslått
politikk?
19:28:06 From Bent --Direkte demokrati tvinger seg frem nasjonalt, da dagens demokrati har
mistet sin tillitt og har for mange globale føringer.
19:29:08 From Tore --- enig Tone
19:29:26 From Bent --- Bra sagt Tone!
19:30:33 From Settar --meget Bra gjort Trine, du ringer de som er uenig med deg og du ber dem
til Dialog
19:31:58 From John --spennende å lytte til dere alle. setter i gang meningsfulle refleksjoner
om så mye.
19:32:22 From Settar --Tone, ligger mye energi i dialog (Bohms dialog), bra du etterlyser nye
form for samtale
19:33:06 From Dag --- Takk Trine!
19:34:36 From Sissel --I dag er det IKKE folket som styrer, Trine, der er jeg veldig uenig. Vi
styrer egentlig ingenting. Særlig ikke nå med diktatoriske meldinger om
hvordan vi kan oppføre oss, og vi har ikke lov å bruke egen intelligens
engang.
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19:34:50 From Dag --- Takk Eirik!
19:35:16 From Dialog i Praksis (Geir & Liv)
Du finner lenke til kjøp av Leivestad sin bok i kommentarfeltet her:
https://dialogipraksis.no/arrangement/2021/apendialog-frykt-og-avsky-idemokratiet/
SENDINGEN SLUTTET HER
19:35:40 From Sissel --- Takk for motiverende 90 minutter!
19:35:44 From Audun --- https://www.audiaturbok.no/forlag/vagant/fryktog-avsky-i-demokratiet (lenke til bokpresentasjon)
19:36:31 From Settar --- Takk Eirik, veldig mye kloke og gode tanker
19:36:42 From Paul --- Tusen takk - dialog er bra!
19:36:52 From May --- Takk for engasjerende dialog.
19:36:58 From Geir --Viktigste punkt: Snu pyramiden på hodet, ta makten din tilbake til ditt
eget liv!
19:37:07 From Peter --- Tack för samtalet
19:37:43 From Hanne --Dilemmaet som skapes i spennet mellom å tenke globalt og lokalt ble
tydeligere for meg! Takk, Einar! Og takk til alle! Inspirerende.
19:38:12 From Hilde --- Tusen takk for mange engasjerende tanker.
19:39:03 From Dag --Takk til Sissel Halmøy, en viktig stemme i demokratiet, som jeg har stor
respekt for! Lederen i Folkets Strålevern! Mengden av kunnskap som ikke
blir hørt i Norge er formidabel! Jeg også prøver å hjelpe folk som har
erfart el-overfølsomhet og blitt syke av elektromagnetiske felter.
19:41:36 From Harald --kan vi i mangelen på diktatorens ansikt være blind for diktaturets
fremvekst
19:51:12 From Per --Poenget er ikke at vi skal ha en mindre sektor. Problemet er at en type
arbeidstakere ikke merker noen ting i fht til lønn. Tvert imot,
Sannsynligvis mye overtid. Den andre gruppen i privat, går på en stor
økonomisk smell på titusener og kanskje mer. Det er dårlig fordelt
dugnad.
19:59:28 From Harald --- takk alle :)
19:59:31 From Dag --- Ha det bra!!!
19:59:32 From Pawel --- Tusen takk👋
19:59:38 From Hilde --- <3
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