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Ytringsfrihet 1l
Akhtar Hussain og Per Fu-
gelli hevder i et innlegg i
A-magasinet nr. 16 at An-
ders Lange skrev: *A,lle
som går inn for sort fler-
tallsstyre i Sør-Afrika er
forrædere mot den hvite
rase.D Om sitatet er kor-
rekt, vet jeg ikke. Anders
Lange sa og skrev mye
rart, og ikke alt var kan
hende like vel betenkt -
spesielt ikke sett i etter-
påklokskapens klare lys.

Men som bladutgiver og
redaktør var hans fremste
motto uDu skal like an-
dres meninger i din aviso
- en devise som prydot
tittelhodet på hans ukent'
lige Anders Langes,Avis,

Ord som både Hussain,
Fugelli og alle vi and're
som nyter godt av ytringS-
friheten $erne kan mln
nes med aktelse.

Odd, Gwnnør
Skøgestød,

8O *-Mnenst''{8125. APR'lt 2ooa
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Kokkvolds utspill bidrar til å
r skape hets og fordommer mot
, muslimene. Det harvi nok av. Det
: er et faretegn når selv lederen for
: den norske journaliststand går

fra forstanden og demokratiet og
inn i islamofobiens føleri.

Akhtør Hussøin og Per Fugelli

Ytringsfriheten

Hatets skyteskive På denne side sist fredag er det
flere reaksjoner på A-magasinets
portrettintervju med meg uken
før. Jegtakker både for begeistre
de og kritiske innlegg. Til Kari Ja-
quesson må jeg i tillegg få si fØl-
gende: At mennesker er enkeltin-
divider og ikke skal skjæres over
6n kam, er nettopp mitt poeng.
Menneskeverdet er ukrenkelig, i
motsetning til religioner og ideo-
logier. Uten ytringsfrihei, ingen
rettsstat. Ytringsfrihet er et gode
i rettsstatens og menneskever-
dets tjeneste. Vi må aldri gå På
akkord med prinsippet om det en-
kelte menneskets absolutte ver-
di, uavhengig av rase, religion og
opprinnelse.

Jaquessen menerjeg krever at
nmuslimene skal reiseo. Det$Ør
jeg naturligvis ikke. Jeg sier at
det er vår ytringsfrihet som $ør
at muslimer kan dyrke sin tro ved
siden av andre religioner i dette
landet, og at vår statsform i virke
ligheten er bygd opp rundt retten
til å tenke og til å uttrykke sine
tanker. Og de som ikke kan ak-
septere denne aldeles grunnleg-
gende forutsetning for vår frihet,
står faktisk fritt til å reise.

Per Edgør Kokbvold,

A-magasinet nr. L4har en uhYg-
gelig forside. Mellom hodet til Per
Edgar Kokkvold og en dinglende
løkke står hans utsagn: nYffin€ls-
friheten er faktisk prisen musli-

mene må betale for å dYrke sin
tro her i landet. Lik6r de det i'kke,
får de reise.,

At antidemokratiske holdnin-
ger finnes i visse rasistiske mil-
jøer i Norge, vet vi. Men at gene-
ralsekretæren i Norsk Pressefor-
bund kan si det stolt i det offent-
lige rom og bli bejublet av Aften-
posten - det skremmer oss. I et
demokrati skal man ikke bli truet
med å bli kastet ut av landet, hvis
man er uenig med majoriteten.

Anders Lange krenket det nor-
ske likeverdsidealet da han
skrev: nAlle som går inn for sort
flertallsstyre i Sør-Afrika er for-
rædere mot den hvite rase." Han
måtte ikke forlate landet. Han
fikk starte det Partiet som ble
Fremskrittspartiet. Carl l. Ha-
gen krenker norsk toleranse ved
å omtale Muhammed som (. ' . .

krigsherren, voldtektsmannen
og kvinnemishandleren Muham-
med, som mYrdet og aksePterte
voldtekt som erobringsteknikk' "
Vi har ikke utvist ham, men $ort
ham til visepresident i Det norst(e
storting.

Muslimer har som alle andre
innbyggere full rett til å mislike og
motarbeide grunnleggende nor-
ske verdier. Kokkvold sier at oalle

- både muslimer, karikaturtegne-
re og redaktører - har en selvsagt
rett til å ytre seg uten frykt for å
bli truet, terrorisert eller drept.'
Men så truer han muslimer som
er uenige i hans hellige ytringsfri-
het, med at da "får de reiseo.

Til ytringsfriheten hører å kunne
ytre seg mot ytringsfriheten' uten
å bli truet med landsforvisning'
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Ytringsfrihet II

Akhtar Hussain og Per Fugelli hevder i et innlegg i A-magasinet nr. 16 at Anders Lange

skrev: "Alle som gar inn for sort flertallsstyre i Sør-Afrika er forrædere mot den hvite rase."

Om sitatet er korrekt, vet jeg ikke. Anders Lange sa og skrev mye rart, og ikke alt var kan

hende like vel betenkt -- spesielt ikke sett i etterpåklokskapens klare lys.

Men som bladutgiver og redaktør var hans fremste motto "Du skal like andres meninger i din

avis" -- en devise som prydet tittelhodet på hans ukentlige Anders Langes Avis.

Ord som både Hussain, Fugelli og alle vi andre som nyter godt av ytringsfriheten gjerne kan

minnes med aktelse.

Odd Gunnar Skagestad

@Aftenposten


