
180315 Innlegg fra Audun Lysbakken om Listhaug og terror i Stortinget 

President,  

Bekjempelse av terror er viktig. Det mener SV. Det mener regjeringen. Det mener Arbeiderpartiet. 

Det mener alle.  

Saken som ligger til behandling i dag, handler om hvordan vi kan forebygge terror best mulig. Det er 

en krevende debatt, med mange dilemmaer.  

Men heller enn å ta en saklig debatt om forslaget, valgte landets justisminister å bruke denne 

anledningen til å publisere et innlegg som krysser en ny grense i norsk politikk.  

Erna Solbergs kommenterte innlegget med at hun skulle ønske vi kunne få en saklig debatt men at 

«spissformuleringer fra begge sider av politikken sperrer akkurat nå for det».  

Statsministeren beklaget i går utspillet til Listhaug, men hennes og andre høyre-representanters 

kommentarer de siste dagene, viser at de har hatt vondt for å forstå hovedproblemet.  

For innlegget som ble spredd av landets justisminister forrige fredag var ikke bare en 

spissformulering. Det var et innlegg som aktivt bidrar til å nøre opp under det livsfarlige hatet mot 

Arbeiderpartiet. Et innlegg som var umulig å skille fra den hatefulle strømmen av løgn fra ytre høyres 

nettkrigere.  

De fleste politikere i store i kjeften i blant. Det gjelder Listhaug, det gjelder meg, og det gjelder 

mange andre. Vi kan såre hverandre, vi kan overdrive. Det er ikke bra, men det er noe helt annet. Det 

finnes et ulmende hat i vårt samfunn som er farlig. Blant de mest populære og hatefulle 

konspirasjonsteoriene er at Arbeiderpartiet er forrædere, som ikke bryr seg om Norges frihet og 

sikkerhet. Vi vet hva det hatet kan føre til. Å gi næring til det er noe veldig annerledes enn å ta litt 

kraftig i mot politiske motstandere.  

Listhaug sier at hun ikke tenkte på at å angripe Arbeiderpartiet for å være på lag med terrorister 

kunne kobles til 22. juli. Vel, i så fall burde hun tenkt seg bedre om. Hun sier det ikke var hennes 

hensikt å såre noen. Vel, i så fall burde hun beklaget. Å nøre opp under hat er uverdig og farlig 

oppførsel.  

Det får Listhaug klar beskjed om fra Stortingsflertallet i dag. Det er en uvanlig reakson, men en helt 

nødvendig reaksjon. Det er en kraftig advarsel til regjeringen, og en tydelig beskjed til statsråd 

Listhaug om at hun har opptrådt på en måte som Stortinget mener ikke er akseptabel for en norsk 

statsråd. 

De siste dagene har vist at vi har en svak regjering som lar seg styre av høyrepopulister. Det bør være 

et tankekors for anstendige politikere i Venstre og Høyre.  For Sylvi Listhaug snakker ikke på tross av 

regjeringen, men på vegne av regjeringen. Listhaugs utspill er ikke en ulykke som rammer en 

motvillig Regjeringen, men en nødvendig del av den politiske alliansen Erna Solberg har bygget. 

Venstre har kommet med klar kritikk av statsråd Listhaug. Vil de følge det opp med å stemme for 

vedtaket som kritiserer henne i dag? Hvis ikke er det en gang for alle klart at Venstre protesterer for 

all verden, men følger med på ferden.  



Erna Solberg har til slutt sagt unnskyld. Det er en innrømmelse av at den kritikken hun først fornektet 

var riktig. Det er voksent å si unnskyld, men håndteringen av saken har vist at vi har en langt svakere 

statsminister enn mange har trodd. En statsminister som har mistet autoriteten og blir herjet med av 

sin egen justisminister.  

Hvor har det blitt av den anstendige delen av den borgerlige blokken i norsk politikk? Den er bundet 

til og avhengig av høyrepopulismen. Vi er derfor i den situasjonen at det er landets regjering som 

leder an i å polarisere og splitte befolkningen i en stadig mer opphetet debatt om kultur, religion, 

terror og innvandring. Mer enn en debatt om Sylvi Listhaug handler dette til syvende og sist om den 

makten Høyre og Venstre velger å gi til høyrepopulismen. Det er en stor og alvorlig feil som kan få 

langsiktige konsekvenser for landet vårt. 

President, 

Selve saken som skal behandles i dag har kommet helt i skyggen av justisministerens håndtering. Det 

er synd, for den er verdt grundig debatt. Den belyser noen dilemma vi kommer i når vi skal bekjempe 

terror. Denne gangen mener vi tiltakene regjeringen foreslår ikke er nødvendige for effektiv 

terrorbekjempelse, andre ganger kan vi stå i reelle valg mellom tiltak for beskyttelse og hensynet til 

personvern og frihet.  

Det er viktig å erkjenne slike dilemma, uansett hvilket standpunkt vi lander på i de enkelte sakene. I 

det øyeblikket det å stå opp for rettssikkerhet blir det samme som å ikke bry seg om nasjonens 

sikkerhet har vi startet på en ferd mot illiberalt tankegods som vi alle bør være på vakt mot. 

Medlemmene i kommunalkomiteen skal heldigvis få rom til å diskutere innholdet i det aktuelle 

lovforslaget, og representanten Karin Andersen vil redegjøre for SV sitt syn. 

  

 

 

  


