
synspunkt

• kommentar/debattredaktør Jon Magne Lund
• send ditt synspunkt på lederen til debatt@vl.no
• les egen nettleder på verdidebatt.no/simon

     Vårt Land – en bro mellom mennesker, tro og tanke.

kontakt
Har du ikke fått avisen?
Ring 22 310 350.

Adresser
Grubbegaten 6. 

Post
Send post til postboks 1180, Sen-
trum, 0107 Oslo

E-post
Vet du hvem du skriver til?
Skriv fornavn.etternavn@vl.no

Dine sider
På vl.no/minside kan du blant 
annet omadressere, ferieflytte og 
finne leveringsinformasjon.

Kundesenter
For spørsmål om abonnement, 
ring 22 310 350. Eller send  
e-post til vl@kundesenter.com

Vil du bli abonnent?
Gå til vl.no/abonnement eller ring 
22 310 350

Vil du annonsere?
For stillingsannonser: 22 310 310 
eller stilling@vl.no
Annonser fra bedrifter eller 
organisasjoner: 22 310 310  
eller annonse@vl.no
Dødsann.: dodsannonse@vl.no

Tips
Send tips til tips@vl.no  
eller ring vaktsjef på  
tlf. 22 310 425
Fax: 22 310 405
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Hur ofta har vi inte hört 
att vi svenskar lever i 
det mest välmående och, rättvisa land som någonsin 
funnits på vår jord  och med världens mest generösa 
sociala skyddsnät? (...) Men nu går det inte att huka 
längre. Socialförsäkringsutredningens rapport visar 
med alla önskvärd tydlighet att Sverige halkat rejält i 
trygghetsligan. (...) Man måste nog säga att borgerliga 
strateger lyckats alldeles utomordentligt med ned-
monteringen av den gamla förtalade välfärdsmodellen. 
Men frågan är om de inte lyckats för väl.

Ölandsbladet, Borgholm kRInGSJÅ

Presentasjon: Halvor Stensrud

Norge er langt fra et det mest antisemittiske 
landet i europa, slik enkelte har hevdet. I gårsda-
gens rapport fra HL-senteret, «Anitsemittisme i 
Norge?», heter det at utbredelsen av antisemittiske 
forestillinger samlet sett er relativt liten.

MeN tALLeNe er ille nok. Det er vondt å lese 
at det finnes nordmenn som mener at jødene har 
seg selv å takke for at de forfølges. og når 8 pro-
sent av de som har svart, faktisk sier at de ikke 
vil ha en jøde i nabolaget eller som venn, er det 
illevarslende. Vi må anta at mange av disse ikke 
selv kjenner en eneste jøde. Det samme gjelder 
de langt flere som sier seg enig i påstanden om 
at jødene ser på seg selv som bedre enn andre. 
glassklart får vi dokumentert at det er seiglivede 
fordommer – tragisk frikoblet fra enhver kunn-
skap og kjennskap. Fordommene rammer en svært 
liten og utsatt minoritet som gradvis har kom-
met til hektene etter utryddingsforsøket under 
2. verdenskrig.

rApporteN er et godt og nyansert utgangs-
punkt for debatt om sammenhengen mellom sterk 
Israel-kritikk og jødehat. rapporten påviser en 
klar sammenheng, men avviser samtidig at alle 
Israel-kritikere sprer jødehat.

VI er meget glad for rapporten. Det hefter like-
vel en svakhet ved den. Det har vært en debatt 
om innvandrere fra muslimske land importerer 
antisemittisme til Norge. 
Ikke minst var dette et 
tema da vi fikk kartlagt 
utbredelse av antijødiske 
holdninger blant skole-
barn i oslo. Dessverre er 
muslimer sterkt underre-
presentert i utvalget. Da 
får vi verken bekreftet el-
ler avkreftet hypotesen. 
Vi er enige i anbefalingen om en oppfølgende 
studie for å kartlegge holdninger til jødene blant 
muslimer Norge.

gjeNNoM reportAsjer har Vårt Land vist at 
politiet ikke registrerer hatkriminalitet motivert 
av antisemittisme. I den nye rapporten får regje-
ringen en klar anbefaling om iverksette en slik 
registrering med statistikk. Vi støtter dette tiltaket.

VI treNger styrket undervisning. og vi trenger 
også, slik rapporten foreslår, dokumenterte er-
faringer med antisemittisme blant norske jøder. 
statsminister jens stoltenberg refererte i sin tale 
27. januar en reportasje her i avisen om at det 
finnes jøder som ikke våger å vise at de er jøder. 
Disse historiene må tydelig fram i dagen. Vi kan, 
som stoltenberg sa, ikke ha det slik.

Rapporten er et godt 
og nyansert utgangs-
punkt for debatt 
om sammenhengen 
mellom sterk Israel-
kritikk og jødehat

tragisk jødehat

Hvordan ble vi den vi er?
Noen velger å gå til psykolog 

for å forstå seg selv. Andre blir 
studert av fagfolk fordi de har be-
gått forbrytelser så grove at sam-
funnet har behov for å reagere. 
Men de fleste av oss går kanskje 
gjennom livet uten å ofre spørs-
målet altfor mange tanker.

Likevel: Det finnes vippepunk-
ter i de flestes liv, situasjoner hvor 
alt kunne tatt en annen retning. 
Øyeblikk der flaks, intuisjon el-
ler inngripen fra andre bidro til 
å avverge at vi sporet av omtrent 
slik et tog kan spore av på grunn 
av en liten stein på skinnegangen.

Smart. Aktor og dommere lette 
etter slike steiner da vitnene ble 
utspurt i tingretten i går. Fire 
venner fra oppveksten fortalte 
om hvilken Anders Behring Brei-
vik de trodde de kjente. Her er 
noen av karakteristikkene:

«Han var som andre. Han skilte 
seg ikke ut. Han var kul og passet 
godt inn. Han var oppegående og 
smart. Han var jålete, men hadde 
selvironi, så han tålte å bli ertet 
for det. Han var sosial, målrettet 
og tolerant, han yppet aldri til 
bråk. I sport var han gjennom-
snittlig pluss. Han var driftig, 

pertentlig, pliktoppfyllende, fo-
kusert og kanskje litt selvsentrert. 
Han var ikke ekstrem, men var 
sta og hadde litt rare meninger. 
Han var ærlig, lojal og sosial».

Hvis det var noe som skilte 
Breivik fra dem han vokste opp 
med, så var det at han i 20-årene 
flyttet hjem til mor og isolerte 
seg på gutterommet for å spille 
World of Warcraft. Denne til-
baketrekningen bekymret ven-
nene hans, de lurte på om han 
var deprimert og de forsøkte å 
ta kontakt.

Regi. Hvor veien ut av vanlig-
heten for Breivik begynte, er ikke 
godt å si. Men vestkantgutten 
projiserte seg selv som en mo-

derne ridder gjennom medita-
sjon og memoarer i flere år før 
terroraksjonen.

Kanskje er det mulig å forstå 
hvordan det foregikk: Forestill 
deg at ditt liv er en film, og det 
er det jo, sett utenfra. De fleste er 
med på at de spiller hovedrollen i 
sitt liv. De utvikler karakteren sin, 
innefor de rammene de har fått. 
Kanskje ikke like elegant som det 
en Brad pitt eller en julia roberts 
ville gjort. Men like unikt.

Færre tenker over at de også 
kan være regissører av filmen om 
sitt liv. De kan instruere seg selv, 
bestemme retningen for histo-
rien og beslutte om den skal ta 
en vending.

Det var det Breivik gjorde. De 
som var rundt ham, så det ikke 
komme.

Storhet. Den tyske filosofen 
ernst Bloch skrev i forrige år-

BReIVIkS oppVekSt
Det mest påfallende ved Anders Behring 
Breivik i oppveksten, var hvor vanlig han var. 
«Han var som oss», var gjennomgangstonen fra 
gårsdagens vitner.

Veien ut av 
vanligheten

kommentaR
Lars Gilberg


