Ole Magne Omdal
Torridalsveien 240
4630 Kristiansand

Kristiansand, 19. juni 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Trusler grunnet politiske meninger»
Jeg viser til ditt brev av 31.05.19 med følgende spørsmål:
«Flere av oss har reagert kraftig på hva ordføreren i Klepp har vært utsatt for grunnet en politisk mening.
Det er gledelig å se hvordan statsråd Meland har tatt fatt i denne saken og vil ta problemstillingen opp med
partiene på Stortinget.
Det er skremmende når 4 av 10 sier de er utsatt for trusler grunnet politiske meninger. Dette er en trussel
mot demokrati og folkestyre. Kommunenes sentralforbunds undersøkelse viser at 15 prosent av politikere
som har blitt utsatt for trusler eller hatytringer har trukket seg fra politisk arbeid.
Mitt spørsmål er om ordføreren vil invitere alle som stiller liste til høstens kommunevalg til en samtale
rundt denne problematikken og invitere til en felles avstand fra slik personhets? Dette er en utfordring de
politiske partiene bør løfte opp og i fellesskap ta avstand fra.
Med ønske om en frisk valgkamp der innbyggerne skal kunne se de politiske skillelinjene foran kommende
kommunevalg.»
Svar:
Takk for at du løfter frem dine bekymringer om en viktig og aktuell problemstilling.
Jeg deler bekymringen om utviklingen. Ytringsfriheten er et fundament i samfunnet vårt. Men mobbing,
trusler, hets og sjikaner er ikke en del av den ytringsfriheten vi jobber for å bevare. Gjennom flere
undersøkelser ser vi tydelig at mennesker begrenser ytring av egne meninger, i frykt for netthets. Og vi
hører stadig om de som trekker seg fra politikken, eller velger å ikke engasjere seg politisk i frykt for hets.
Det er en demokratisk utfordring. Vi trenger at alles stemmer kommer frem i samfunnsdebattene om vi skal
finne de beste løsningene. I høsten folkevalgtopplæring vil netthets bli satt på agendaen. Og lokalt har vi
nylig hatt møte med PST og politiet med fokus på trusselbildet og lokalpolitikere. Politiet understreker at
«det er lettere å være tøff på data, enn på gata.» Underforstått at de fleste holder seg til tastaturet uten å gå
videre med truslene. Men som vi ser skremmende tydelig i saken fra Klepp, så er det er også de som går
videre.
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Lokalt har vi den siste tiden hatt et til dels svært skarpt debattklima, særlig på sosiale medier. Det dreies fra
sak til person. Ofte med æreskrenkelser og skarpe påstander. Påstander som fremsettes uten fakta og i flere
tilfeller fra anonyme kilder. Politiet og PST oppfordret oss til å ha lavere terskel for anmeldelser. Det mener
jeg vi bør ta til oss. Grensen for når det er straffbart er en ting, og at mange av sakene vil bli henlagt en
annen. Politiet påpekte at det er når vi opplever frykt at vi bør anmelde. Isolert sett er det enkelt å si til seg
selv at den ene kommentaren isolert sett ikke skremmer en. Men kanskje gjør vi oss selv og samfunnet en
bjørnetjeneste ved å ikke anmelde, ikke ta volumet av netthets alvorlig nok?
Som deg ønsker jeg meg en valgkamp med fokus på politikk. Med diskusjoner som løfter frem de politiske
skillelinjene. Jeg opplever at de fleste politikere er enige om dette, og at mange har tatt tydelig avstand fra
netthets. Samtidig skal vi tåle en frisk debatt.
Jeg tviler på et møte mellom politikerne som stiller til valg i Kristiansand vil gjøre noen forskjell, men vil
heller oppfordre listetoppene til å slutte seg til KS sitt valgløfte som ble avgitt på kommunalpolitisk
toppmøte i 2019.
Dette lyder:
2019 er lokaldemokratiets år. Det er 100 år siden vi fikk stemmerett for alle. Landets ordførere og
lokalpolitiske ledere som er samlet på Kommunalpolitisk toppmøte, ser hver dag hva
lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Det motvirker utenforskap, forsterker inkludering
og sikrer folk gode liv.
Samtidig er vi bekymret over valgdeltakelsen og tonen i samfunnsdebatten. Nær halvparten av våre
lokalpolitikere har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler, og valgdeltakelsen har gått
ned over tid.
Vi vil at alle som har noe å si, skal kunne bli hørt i framtiden. Barn og unge må inspireres til selv å
ville påvirke og bidra. Demokratiet skal være for alle. Høy valgdeltakelse er viktig for å utvikle
lokaldemokratiet videre i nye 100 år til innbyggernes beste.
I årets valgkamp sier vi nei til:
-Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.
Vi sier ja til:
-Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.
Vi forventer:
-At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.
Vi vil bidra med:
-Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre.
-Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.
I valgkampen ønsker vi at:
-Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige.
-Vi alle jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt.
-Vi viser hverandre gjensidig tillit.
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-Vi jobber for at flest mulig vil bruke stemmeretten.
-Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører

Kopi: Bystyret
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