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Antall anmeldte hatforbrytelser i Oslo er dob-
let på ett år, skriver Klassekampen. I 2014

ble det innlevert 69 anmeldelser om hat i hoved-
staden. Nå opplyser politiet at de har passert 120
anmeldelser, og at de regner med en dobling når
alle saker er registrert. Ikke overraskende dreier
mange av sakene seg om hatefulle ytringer på

internett. Hatet på
nettet er blitt så grovt
at Antirasistisk Senter
for første gang an-
melder enkeltperson-

er. På sosiale medier florerer hets mot minorite-
ter og flyktninger, og drapstrusler mot politikere.
Eksempler fra Antirasistisk Senter omfatter alt
fra gassing av jøder til skyting av navngitte poli-
tikere.

Miljøer på nettet som fremmer hat og enkle
fiendebilder, er ikke bare en sikkerhets-

ventil der de frustrerte kan få blåse ut sin aggre-
sjon, slik noen hevder. Slike miljøer kan også
rekruttere til kriminelle politiske handlinger. De
norske Syria-krigerne og Anders Behring Breivik
er eksempler på det. Straks de ekstreme tankene
går over i en forberedelses- eller handlingsfase, er
det en sak for politiet. Ellers tror vi det er et feil-
spor å overlate håndteringen av hatefulle eller
ekstreme ytringer i sin helhet til politiet. Ingen
lovparagraf, og selv ikke en hær av politifolk, kan
stanse trollene på nettet. Holdninger må bekjem-
pes politisk.

Det betyr at de politiske insti-
tusjonene, partiene og po-

litikerne må gå i spissen i kamp-
en mot rasisme og fremmedhat.
Mange må delta, også i skole-
verket og i frivillige organisa-
sjoner, men politikerne har et
særlig ansvar. Derfor er det
foruroligende hvordan finans-
minister og Frp-leder Siv Jen-
sen toner ned problemet i et
intervju i Dagbladet i dag. Hun
mener mye av det som kommer
fram på nettet er uttrykk for en
uro, usikkerhet og frykt som er
helt legitim.

Det har Siv Jensen rett i, og
denne uroen må selvsagt få komme fram

uten inngrep. Samtidig lar hun være å trekke en
grense der frykten går over til hat og forfølgelse
av andre mennesker. Her bør Jensen i stedet være
særdeles tydelig, ikke minst når man ser tilbake
på Frp’s historie. Viktigere er likevel at Høyre har
overlatt håndteringen av hele asylpolitikken til
det parti som har de skarpeste løsningene. Denne
oppgaven omfatter også integrering. Skal Frp ha
noen som helst troverdighet på dette området,
må partiets ledere være krystallklare på at hets,
hat og diskriminering aldri vil bli akseptert.

Netthatet må
bekjempes

medier være vel så bekymret for å
ende som den siste bastion for
hvite middelaldrende menn. Det
har vi jo kommentarfelt til.
Kildebruken påvirker medie-

nes fremstilling av hvordan ver-
den skal forstås og politikk utfor-
mes. I nyere tid har det vært de-
batt om mediene er venstrevrid-
de, men kvinners inntreden i
politikken viste at det er andre er-
faringer som veier tyngre og går
på tvers av partipolitikk. Det kan
hende middelaldrende mann fra
venstresida og middelaldrende
mann fra høyresida er enige om
ett og annet. Det er snarere rege-
len enn unntaket.

TELLINGEN AV KVINNER og
menn er en enkel illustrasjon av
en grov ubalanse. I neste omgang
kan vi telle representasjonen av
minoriteter, barn, ungdom og
eldre.Det handler ikke omspalte-
millimeterrettferdighet, men om
at mange stemmer ikke blir hørt,
stemmer med nyanser og forbe-
hold der noen utvalgte har svare-
ne.
Huff, der høres jeg ut som

kvinnen journalister ikke orker å
ringe. Jeg får slutte med det.

Medienes enfold

Du skulle tro det hjalp med Erna,
Siv, Kristin og Gerd. Med Berit og
Elisabeth, Anine, Benedicte og
Merete. For ikke å snakke omMa-
rit og Therese. Det er jo kvinner
overalt. Til ogmed i Telenor finns
de. Det er bare å ringe.

MEN, NEIDA, journalistene sy-
nes fortsatt det er best å snakke
medmenn, viser en undersøkelse
av medienes kildebruk. Elisabeth
Eide, professor ved Høyskolen i
Oslo og Akershus, har telt kilder i
de største avisene og etermediene
i over 30 år. Litt bedre har det blitt
siden 1979 da kvinneandelen var
ni prosent. I 2014 var den oppe i
28 prosent, men hele 71 prosent
av kildene er menn, ifølge under-
søkelsen som er gjengitt i antolo-
gien ”Etter beste kjønn”, som
hun har redigert sammen med
professorkollega Kristin Skare
Orgeret.

Se der, det var ikke så vanskelig.
Allerede etter et par avsnitt er jeg
oppe i 100 prosent kvinnelige
eksperter. Og det viser seg at
kvinnelige journalister er litt flin-
kere til å bruke kvinner som kil-
der,men ikkemye. Ikkenok til å si
at der ligger hunden begravet.

DEN ENKLESTE forklaringen er
at journalisters kildebruk er elite-
preget. Selv om kvinner har en-
tret de fleste mannsbastioner si-
den den første tellingen, er det
fortsatt tung mannsdominans
helt i toppen.
En mer kompleks forklaring er

basert på anekdotisk bevis. Kvin-
ner er håpløse å få i tale, hevder
journalistene. De sier oftere nei
på grunn av private forpliktelser,
ikke minst barneomsorg. Eller de
kvier seg for å stille opp med
mindre de får ta med alle nyanser
og forbehold.
Skal du ha levert varene raskt,

ring en mann. Gjerne han du har
på speeddial og vet at funker.

REPRODUKSJON AV kjønns-
stereotyper er nå en ting, det er en
seigmaterie vi alle sitter klistret i,
men kanskje bør tradisjonelle

SVART/HVITT: Journalister er blitt litt flinkere til å bruke kvinner som kilder, men er fortsatt svært
skeptisk til disse nykommerne. FOTO: ROLF ØHMAN, AFTENPOSTEN

Har du dårlig tid?
Ring en mann.

SIGNALER
MARIE
SIMONSEN
msi@dagbladet.no

Finn-Erik Vinje, professor emeritus, sier det er språks-
nobberi at man skal bytte fra «god jul» til «gledelig jul»
så snart julekvelden er over.
Snakk om gledesdreper!

Julesnobberi

UTYDELIG: Frp-
leder Siv Jensen.

«POLITIKERNE
HAR ET SÆRLIG
ANSVAR.»

D STARS
AND STRIPE

Clay Bennett har
jobbet som poli-
tisk avistegner
siden 1981, og
tegner i dag for
Chattanooga
Times Free Press.
Trebarnsfaren
har vært nomi-
nert til Pulit-
zerprisen seks

ganger, og vant den prestisjefylte
prisen i 2002.
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Innlandet ypper seg

EU-PROSJEKTET FORUTSETTER AT DU ALLTID
HAR SOLA I RYGGEN OG MEDVIND.
ØYVIND ØSTERUD, professor, om Europas krise. (Klassekampen)

Først: Jeg er født i Stavanger. Men jegbegynte på skolen i Elverum. Der-
for har jeg uslitelige inntrykk både
fra Rogaland og Hedmark.

Jeg har i alle år vært trofast mot fotball-
aget Viking. Og jeg husker fortsatt med
en viss stolthet at jeg var nabo med to av
Elverums landslagsspillere i håndball, da
jeg bodde der.
Jeg speider fortsatt etter byenes lag på

deres respektive tabeller.

«OLJÅ» BLE OPPDAGETmange år
etter at min familie hadde flyttet. Men
oljeeventyret forandret Stavanger i løpet
av to tiår. Amerika-farere som vendte
tilbake kjente seg ikke igjen. Verken på
den ene eller andre måten. En ufattelig
vekst skulle prege den gamle byen, både
økonomisk og politisk.

NÅ SLITER SIDDISENEmed økende
ledighet og synkende boligpriser. Statoil
skal lokke 1500 til å ta sluttpakke, til å si
farvel med faste, godt lønte, men ikke like
sikre arbeidsplasser. Det skjer i et marked
som er alt annet enn lystig. I over et år har
dårlige statistikker blitt erstattet av enda
dårligere. Bare makroøkonomer som lager
oversikter noen år fram i tid skimter lys i
det fjerne.

OLJEØKONOMIENS NEDTUR gir så
store ringvirkninger at det preger både
økonomi og framtidsutsikter i hele land-
et. Det går mot nulloppgjør til våren og
verken sparepenger eller pensjoner holder
tritt med inflasjonen
Likevel kan det se ut som om den «enes

død er den annens brød». Bildet er ikke
like ille over hele landet.

I INNLANDET DRAR spesielt reiselivs-
næringen fordel av den svake kronekur-
sen. Når utlendingene får billigere kost og
losji, strømmer turistene i økende grad til
og reiselivet blomstrer. Og når utlendin-
ger får billigere tjenester og produkter, så
kjøper de også mer av det norsk fastland-
sindustri kan by på. Som kjent drives det
bildelproduksjon i Oppland som har
bedret sin konkurranseevne. Og treindu-
strien, som er sentral i Hedmark, får
plutselig bedre avsetning for sine pro-
dukter.

MEN DET ER OGSÅ andre faktorer som
bidrar. Dette vet hedmarkingene å mar-

kere. Sparebank 1 trykket i november en
konjunkturrapport for regionen som oser
av optimisme på glanset papir. Rapporten
legger hovedvekten på alle de positive
utviklingstrekkene, men underslår ikke
nyanser i bildet.

EN FERSK TABELL over endringen i
arbeidsledighet det siste året viser at le-
digheten i Rogaland har steget mest,
mens den har sunket mest i Hedmark. En
annen, like fersk tabell, viser utviklingen i
den faktiske prosentvise arbeidsledig-
heten i de forskjellige fylker. Også der
troner Rogaland øverst, mens Hedmark
har lavere ledighet enn gjennomsnittet i
Norge. Det samme bildet ser vi i doku-
mentets tabell over endring i sysselset-
tingsrate. Rogaland og Agder-fylkene har
størst nedgang, mens Hedmark har økt

sysselsettingsgraden i likhet med Vest-
fold, Troms og Sør-Trøndelag.

BILDET ER IKKE ENTYDIG og vekst
kan fort bli til nedgang også der. Likevel
er det interessant å se at innlandsfylkene,
spesielt Hedmark, klarer seg bra både når
det gjelder vekst og sysselsetting. For
20-25 år siden var tilstanden annerledes.
Innlandsfylkene hang etter i økonomisk
utvikling. De lå i det enkelte kalte «olje-
skyggen». Blant annet derfor måtte politi-
kerne sørge for at hovedflyplassen kom til
Gardermoen og ikke til Hurum eller
Hobøl. Noen av oss husker Arbeiderparti-
ets daværende parlamentarisk leder Kjell
Borgens innsats i Stortinget for å få ved-
taket på plass i oktober 1992. Storting og
regjering ga også støtte og tæl til tidenes
største sportsarrangement på Lilleham-

mer, «the best games ever», Vinter-OL i
1994. Begge deler innebar storsatsing på
infrastruktur.

ARBEIDET MED InterCity-triangelet,
som pågår uavlatelig, er også resultat av
en helhetlig tenkning om å knytte regio-
nene tettere sammen til gjensidig vekst
og avlastning. Nå tar det eksempelvis en
drøy time med tog fra Hamar til Oslo, og
bare 45 minutter med bil fra Hamar til
Oslo Lufthavn. Firefelts motorveier og
dobbeltsporet jernbane vil gi både folk og
næringsliv bedre muligheter.

SUMMEN AV HISTORISK satsing, svek-
ket kronekurs og lokal satsing og opti-
misme gir uansett resultater som skiller
seg fra det noe dystre totalbildet av norsk
økonomi.

Mens Vestlandet og oljenæringen synker i oljekvikksand, stiger
innlandsregionene ut av oljeskyggen, skriver Stein Aabø.

KOMMENTAREN
saa@dagbladet.no
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TURISME: Prøysenstjerna ved Prøysenhuset på Rudshøgda, Ringsaker, Hedmark. reist i forbindelse Alf Prøysens 100-års jubileum i
2014. FOTO: BÅRD LØKEN / NN / SAMFOTO / NTB SCANPIX


