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 KOMMENTAR

Sylvi Listhaug er en uimotståelig
mediedronning | Jan Arild Snoen

Men det er kanskje ikke nødvendig å bite på alle agn hun legger ut.

Dersom noen trodde at Sylvi Listhaugs avgang som statsråd skulle føre til at

det ble stillere fra den kanten, burde den siste uken få dem på andre tanker.

Ifølge Retriever var hun nevnt 361 ganger i norsk presse denne uken frem til

lunsj torsdag. Til sammenligning er partileder og finansminister Siv Jensen

nevnt 251 ganger. Og Listhaug slår Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre

som er nevnt 281 ganger. Og det selv når arbeiderbevegelsen går i tog 1. mai.

Det var Listhaug-innslag på Dagsrevyen både tirsdag og onsdag, og
på TV2-nyhetene tirsdag.

Hva er det som gjør at en menig stortingsrepresentant har dette taket på

mediene? Det er ikke vanskeligere enn at de tror, og med rette, at Listhaug er

godt stoff.

Hun elsker storm

Ikke siden Carl I. Hagen har vi hatt en politiker som bringer følelsene i sving

på denne måten. Hun elsker storm. Et mindretall elsker henne, noen flere

synes hun gjør en god jobb, men et flertall misliker henne – og en del så

intenst at det fortjener betegnelsen hat.

Hun har en Trump-lignende evne til å skjelle ut og karakterisere
sine motstandere – Støre er født med sølvskje i munnen, sa hun i sin ikke

særlig godt besøkte 1. mai-tale i Drammen.

Hun setter i scene konfrontasjoner som hun vet at pressen biter på, som da

hun dro til Rinkeby, eller i denne uken til Vardø, for å ta tak i en

enkeltpersons misnøye med det lokale Ap-styret.

Hun overdriver, noen ganger så grovt at det krysser grensen til løgn, som da

hun i Drammen påsto at i Sverige har de byttet ut svensk lov med sharia.

Pressedekning er politikeres oksygen

Og selv om det ikke lenger er hennes ansvarsområde, får hun det meste til å

dreie seg om sitt favorittema, som da hun på helgens landsmøte koblet

mangler i norsk helsevesen til kostnadene ved innvandringen.

Fremskrittspartiet har alltid levd med et hat-kjærlighet-forhold til mediene.

Nesten ingen journalister sympatiserer med partiet, men likevel får partiets

ledere rikelig av det som er politikeres oksygen – pressedekning. Og en

kvalitativ undersøkelse gjort av Eirik Vatnøy for 2011 viste at Frp ikke fikk

vesentlig mer negativ nyhetsdekning enn Høyre og Arbeiderpartiet.

Det spesielle nå er at Listhaug ikke har noen formell makt- eller

lederposisjon. Men mediene har nærmest utnevnt henne til Frps neste leder.

Ikke nødvendig å bite på alle agn

Pressen bør absolutt ikke slutte å skrive om Listhaug. Hun representerer

viktige politiske strømninger i det norske folk. Men det er kanskje ikke

nødvendig å bite på alle agn hun legger ut, som Vardø-stuntet.

For Listhaugs rolle er å være polariserende.

Ved å spille hennes spill, bidrar pressen til denne polariseringen,
akkurat slik som det skjer med Trump i USA.

Personangrep, overdrivelser og demagogi normaliseres – og møtes gjerne av

det samme, rettet mot Listhaug. Vil vi ha en slik offentlighet?

Så får heller Listhaug konkludere med at dette betyr at jeg vil kneble henne.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook
og Twitter.

  

 

69 kommentarer

Ole Dale

Svar

for 7 dager siden

Jan Arild Snoen; Det er mye mer interessant å høre hva Listhaug sier enn det er å lese hva du
skriver. Derfor foretrekker vi Listhaug. Behøver ikke å være enig i alt hun sier, men hun sier
veldig mye fornuftig.

73 Anbefaler

Sindre Næss
svarte Ole Dale 

Svar

for 7 dager siden

Snakk for deg selv. Det er aldri noe nytt fra Listhaug, og det er sjelden noe fornuftig.

86 Anbefaler

SE 6 FLERE SVAR

Tore Foshaug

Svar

for 7 dager siden

Dette hun gjorde i Vardø er utrolig! Men dette er Listhaug! Hun eier ikke respekt for andre enn
seg selv. Hun har alltid rett og innrømmer ingen feil. Hun vil nok fortsette med dette så lenge
fansen jubler, og det gjør de ukritisk og syns hun er fabelaktig! At hun av og til kaller en spade for
spett, spiller visstnok ingen rolle! Vi andre begynner å bli lei hele Sylvi Listhaug. Men så lenge
presse å kringkasting er mikrofonstativ for henne, og opptrer som nyttige idioter, så må vi nok
finne oss i å høre mer fra henne. Personlig er jeg snart døv for hennes retorikk, og hennes
media stunt! Og til Snoen: Du har mye rett i det du skriver, men husk du pirker i dronningen og
det tåles ikke!

57 Anbefaler

Knut Rasmussen
svarte Tore Foshaug 

Svar

for 7 dager siden (redigert)

Hvis du har fulgt med så har hun sagt at hun (som helsepolitiker) vil reise rundt i landet å ta
opp problemer mennesker har med helsevesenet.

21 Anbefaler

SE 9 FLERE SVAR

SE 42 FLERE KOMMENTARER

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert. Les mer her.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR POPULÆRE

annonse

Sylvi Listhaug setter i scene konfrontasjoner som hun vet at pressen biter på, skriver Snoen.
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Journalist og kommentator i Minerva   
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 LES OGSÅ

Dette kan bety slutten
for politikeren Ola
Borten Moe

Beklager overfor
Bjørndalen: – Jeg har
gjort en forferdelig feil Hun jobber i Ranheim-

kiosken. Innlegget
hennes om Vålerenga- og
Brann-supportere tar av
på Facebook.

Putin vil at landets
superrike skal velge
russisk luksus. Hans nye
bil har kostet milliarder
å utvikle.

De prøvde å lure
systemet med ny, frekk
smuglemetode. Nå er 17
polakker utvist fra
Norge.

Påstått SMS til
dopingtatt Ingebrigtsen-
konkurrent vekker
oppsikt: – Det er
korrupsjon
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1. MAI DONALD TRUMP FREMSKRITTSPARTIET

JAN ARILD SNOEN SYLVI LISTHAUG
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