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Les også

I en mediedebatt under Arendal-dagene nylig stod avtroppende
Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen oppsiktsvekkende fram som et

Klassekampen - for dumt

vitnesbyrd om det politisk korrekte meningspresset som råder så

26. august 2006
Red.: Forhåndsgodkjenning av innlegg

steinhardt i norsk journalistikk. Å bryte med vedtatte sannheter i det

8. oktober 2008

norske kommentariatet, er farlig, påpekte han.

Mediene lyver ved å fortie informasjon

31. desember 2017

Braanens uttalelser kom etter at redaktør og førstelektor ved Høyskolen i

Braanen omfavner Ahmadinejad

Oslo, Elin Ørjasæter, hadde sagt at norske kommentarjournalister skriver

23. april 2009

for hverandre, og etter at hun hadde gitt eksempler på hvilket press man

Et mediemangfoldsutvalg uten skamvett

utsettes for dersom man har meninger som avviker fra standarden hos

27. mars 2017

norske kommentarjournalister.

Det røde forræderiet

16. november 2007

Ørjasæter tilhører den kontroversielle delen av det norske

Moralsjåvinisme

kommentariatet, og er en som kan skrive politisk ukorrekt om for

23. april 2018

eksempel innvandringsspørsmål.

Svensk svar på kritikk: – Din jævel, bort med
deg!

24. januar 2018

– Jeg vet hva det koster å skrive noe annet enn kommentariatet.

Ytringsfrihet og indoktrinering

Drapstruslene hagler, men akkurat det gjør meg ingenting, for de

6. mai 2014

kommer fra gærne og ensomme folk. Det er når folk i samfunnet som

Noen kan ha snakket sammen

betyr noe og som betyr noe i jobbsammenheng – når de begynner å

26. januar 2018

sammenligne deg med Anders Behring Breivik – det er da du blir redd –
når du får høre det fra folk som betyr noe, slik som pro lerte NRK- og
VG-journalister, sa Ørjasæter.

At Ørjasæter får tyn og pes fra etablissementet når hun skriver
kontroversielle kommentarer, er ingen overraskelse, i hvert fall for dem
som kjenner den uniformerte, norske journalistverden og de fordommer
og vrangforestillinger som råder der. Men at den ukontroversielle Braanen,
som har vært redaktør i et av aggskipene i den politisk korrekte, norske
medieverdenen, Klassekampen, står fram slik han gjorde i Arendal, burde
ha fått publikum til å lette fra stolene.
– Vi som skriver kommentarer, vet nøyaktig når vi utsetter oss for fare,
ikke for drapstrusler, men hvor vi på en måte føler at dette er farlig å
skrive, fordi vi utfordrer noen vedtatte og oppleste sannheter, sa Braanen.

Han påpekte også at det er i slike farlige situasjoner man bør skrive, for det
blir alltid de beste kommentarene når man skriver under trykket fra den
motstanden man vet er der ute.
– Og dette er noe annet enn når du skriver en kommentar hvor du har alle
venner (på venstresiden, red.anm.) med deg og får motstand fra «The usual
suspects» (høyresiden, red.anm.) Det er en helt annen følelse, og det er det
ingen som er redd for å gjøre, var uttalelsen fra en mann som aldri har
beveget seg utenfor politiske korrekte betraktninger. Det mest
«kontroversielle», som undertegnede har lest av Braanen, er hans kritikk av
EØS-avtalen og hans utfall mot rettsliggjøringen av politikken i det norske
samfunnet. Og det er en kritikk som han ikke tok til orde for i begynnelsen
av sin redaktørtid i Klassekampen, men heller på tampen av sin
redaktørkarriere.
– Jeg vet ikke hva som skjer, men det oppstår et psykologisk rom eller
klima i forbindelse med visse saker, når man sier noe annet enn
kommentariatet, sa Braanen.

Han trakk fram Trond-Giske-historien, Donald Trumps møte med
Vladimir Putin i Helsinki og Per Sandberg-saken som eksempler hvor det å
mene noe annet enn de vanlige pressekommentarene, så å si er umulig.
Ifølge den avtroppende KK-redaktøren måtte det kunne stilles spørsmål
om ikke Irans etterretning hadde kunnet sjekke mobilen til Per Sandberg i
Oslo hvis de hadde vært interessert i det. Med andre ord, Sandberg hadde
ikke trengt i reise til Iran om iranske etterretning hadde ønsker å in ltrere
mobilen hans, og den medbrakte mobilen hans til Iran var ingen stor sak.
– Skal det ikke være lov å si at Trump var i samtale med Putin om
atomavtalene mellom Russland og USA? Er ikke det alle liberale på
venstresida ønsker, å si slike ting? Men da oppstår det meningstromler
hvor det å si slike ting oppleves som farlig, og det er en veldig ubehagelig
følelse, sa Braanen.

Redaktør i Resett, Helge Lurås, sa at Braanens frykt for reaksjoner fra
etablissementet viser at Klassekampen er en del av MSM (mainstream
media) og derfor ikke noe alternativt medium. Han påpekte at
Klassekampen med sine millioner (ca 40 millioner, red.anm.) i statstøtte
nettopp skulle gjøre det mulig for avisen å være et medie-alternativ.
Da Lurås var med å opprette Resett, tok han et valg som innebar å brenne
alle broer til den o entligheten, det systemet og apparatet som de vanlige
mediene er avhengige av. Men det presset som Braanen snakket om, kjente
han igjen fra sin tid som kommentator i MSM og som ansatt i NUPI
(Norsk Utenrikspolitisk Institutt) der han var avhengig av det norske
konsensusapparatet og o entlige prosjekter.
Seansen i Arendal er enda et bevis for det enorme meningstrykket som
den politiske korrektheten legger på mediene og som mediene selv utøver.
Og Arendal-møtet viser at denne politisk korrekte meningsterroren går
helt inn i politisk korrekte redaksjoner som Klassekampen, ja inn i alle
MSM-redaksjoner her i landet. Men dette er kjent fra før, i hvert fall for
den re ekterte delen av opinionen og ditto journalister, om de nnes i
MSM? Det oppsiktsvekkende er at en redaktør i MSM står fram og i
klartekst og bekjenner at denne meningsterroren eksisterer, og at den er et
alvorlig problem.
Klassekampen skal ha all ære for at avisen arrangerte ordski et i Arendal,
selv om man i redaksjonen neppe roper hurra for det som kom ut av
møtet. Uttalelsene fra Braanen ville neppe ha falt dersom han ikke var
avtroppende redaktør i avisen. Og det man kan si med all sikkerhet, er at vi
ikke kommer til å oppleve noen gjentagelse i MSM av denne debatten,
som for eksempel i NRK’s politisk korrekte debatt-cirkus, Debatten. Det
som kom fram på debattmøtet i Arendal, tilsier at det er umulig.
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Geir Morten Hagen • for 4 dager siden

Det betyr bare én ting: Pressestøtten må avvikles. Statsansatte journalister trenger vi ikke.
180 △

▽ • Svar • Del ›
thore > Geir Morten Hagen • for 4 dager siden

Sant nok. Ideen med at statlig pressestøtte skulle sikre en uavhengig journalistik har i
stedet gitt oss enda større problemer, nå kjemper Ap om å få tilbake makt fordi den kan
brukes til å tvangsfore folket med løgner, som om ikke de var maktkåte nok uten enda en
ting å misbruke makten til i så måte.
68 △

▽ • Svar • Del ›

Sverre Høegh Krohn > Geir Morten Hagen • for 3 dager siden

Absolutt. Pressestøtten fungerer motsatt av det den påstår å forkjempe. Hele pressen
snakker likt fordi alle spiser av den samme hånda. Og man biter som kjent ikke den hånda
som gir deg mat. Så enkelt er det.
48 △

▽ • Svar • Del ›

Disqusting > Geir Morten Hagen • for 3 dager siden

Pressestøtte, tvangsfinansiering av NRK og TV2(NRK-lisensen, kr 2970, økes med 108
kroner for 2018), offentlige tilskudd til trossamfunn + tusen andre ting! Kulturbudsjettet
for 2018 er på svimlende 14 mrd! Disse pengene går i hovedsak til venstresiden i Norge, slik
at de kan dyrke sine hobbyer og "tulleyrker" tvangs-finansiert av deg og meg!
24 △

▽ • Svar • Del ›

Hallvard Auglend > Geir Morten Hagen • for 3 dager siden

Jeg vil ikke fjerne hele pressestøtten og alle støtteordninger, men den bør legges kraftig om.
Noe er riv, ruskende galt når to «meningsbærende aviser» mottar summer som tilsvarer
den samlede støtten til de rundt 120 minste lokalavisene i landet.
De minste lokalavisene mottar mellom 300.000 og 700.000 kroner i året – en støtte som
gjerne er en liten del av avisens samlede inntekter, men likevel avgjørende for deres
eksistens. «Meningsbærende aviser» som Dagsavisen, Klassekampen, Vårt Land og andre
mottar 30-40 millioner hver. Det utgjør opptil 35-40 prosent av samlede inntekter.
Det vil være en trussel mot demokratiet den dagen det slutter å sitte en journalist bakerst i
lokalet i hver eneste bystyre- og kommunestyresal i landet. Selv om lokalavisjournalister til
tider kan være for servile overfor politikerne de følger med på, ville det vært skummelt om
politikken ble overlatt 100 prosent til politikerne. For de fleste steder er journalisten den
eneste som er til stede på presse- eller tilhørerbenken. Ellers er det ingen kontroll med den
politiske debatten og ingen som varsler folk om de politiske vedtakene som kan være i
kjømda.
En relativt tett urskog av lokalaviser bidrar til mediemangfold. De sikrer dessuten at du
ikke trenger å si «hvorfor har ingen fortalt oss om dette?» når anleggsmaskinene begynner
å bygge motorvei gjennom nabolaget ditt.
Når 1 stk Dagsavisen = 80 stk lokalaviser, er valget enkelt for min del.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Willy von Busche > Geir Morten Hagen • for 3 dager siden

Da må vi først fjerne kulturministeren.
4△

▽ • Svar • Del ›

RBK Suger > Geir Morten Hagen • for 3 dager siden

Tanken har faktisk vært luftet flere ganger:
https://journalisten.no/sto...
2△

▽ • Svar • Del ›

Skjærehavre > Geir Morten Hagen • for 3 dager siden

Tror du det står i fare for å skje med de individene som innehar makten på Stortinget?
2△

▽ • Svar • Del ›

Storm L P > Geir Morten Hagen • for 3 dager siden

Kanskje bare til lokalaviser med mindre enn 3000 i opplag? Ellers kan vel papiravisene få
lov å dø. Bruk pengene heller til å bygge ut fibernett i distriktene.

△ ▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø • for 4 dager siden

Deler denne på Facebook i ett forsøk på å få delt en så viktig "tilståelse" med flere. Men, dessverre
kommer den ikke til å bli lest av flere enn en håndfull av mine bekjente der. Og dette vil være
bekjente som er klar over dette fra før.
Trist at ikke flere bryr seg.
125 △

▽ • Svar • Del ›
K_MD > Birgitte Brattebø • for 3 dager siden

Tilståelsen har samme sprengkraft som den Steinar Lem kom med da han var dødssyk begge var i en posisjon hvor de ikke lengre kan skades.... først da våger noen å bryte med
den politisk korrekte konsensus.
Merket meg også at journalister som skriver fakta/ sannhet i strid med den rådende politisk
korrekte sensurerte "sannhet", mottar hagelbyger med drapstrusler, hets og hat fra blant
annet profilerte journalister i NRK og VG - men trist at ikke slikt blir offentliggjort med
video, lydopptak eller andre bevis (det ville ha dempet dem og samtidig avslørt den farlige
og samfunsskadelige ukulturen i gammelmedia).
42 △

▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > K_MD • for 3 dager siden

Du skriver "mottar hagelbyger med drapstrusler fra blant annet profilerte
journalister i NRK og VG".
Stemmer dette? Det høres egentlig utrolig ut at profilerte journalister kan drive med
slikt.
3△

▽ • Svar • Del ›
K_MD > Birgitte Brattebø • for 3 dager siden

Fra artikkelen over:
Drapstruslene hagler, men akkurat det gjør meg ingenting, for de kommer
fra gærne og ensomme folk. Det er når folk i samfunnet som betyr noe og
som betyr noe i jobbsammenheng – når de begynner å sammenligne deg
med Anders Behring Breivik – det er da du blir redd – når du får høre det
fra folk som betyr noe, slik som profilerte NRK- og VG-journalister, sa
Ørjasæter.
6△

▽ • Svar • Del ›

Birgitte Brattebø > K_MD • for 3 dager siden

Her sier hun vel at hun har fått drapstrusler fra gærne og ensomme folk.
Men, hun skremmes mer at å sammenlignes med Breivik "fra folk som betyr
noe". Hun sier ikke at hun får trusler fra disse.
2△

▽ • Svar • Del ›

K_MD > Birgitte Brattebø • for 3 dager siden

Ser ut for at noen ord var utelatt fra min tekst, korrigert nå.
1△

▽ • Svar • Del ›

Sverre Høegh Krohn > K_MD • for 3 dager siden

Hadde vært fint om du kunne linket til noe av det Steinar Lem sa. Veldig nysgjerrig!
3△

▽ • Svar • Del ›
Bobbelaar > Sverre Høegh Krohn • for 3 dager siden

Lem hadde først en kronikk i Aftenposten, men den ser ut til å være
sensurert bort. Deretter ble han utfordret av HRS:
https://www.rights.no/2009/...
5△

▽ • Svar • Del ›

K_MD > Sverre Høegh Krohn • for 3 dager siden

Selvsagt, her er noen av de første søkeresultater:
https://www.rights.no/2009/...
https://www.rights.no/2009/...
https://www.aftenposten.no/...
https://www.dagbladet.no/ny...
4△

▽ • Svar • Del ›

PolitiskUkorrekt > Sverre Høegh Krohn • for 3 dager siden

Her har du to linker fra rights og dagbladet.
https://www.rights.no/2009/...
https://www.dagbladet.no/ny...
4△

▽ • Svar • Del ›

Østre Aker > Sverre Høegh Krohn • for 3 dager siden

https://www.dagbladet.no/ny...
4△

▽ • Svar • Del ›

PolitiskUkorrekt > Birgitte Brattebø • for 4 dager siden

Etter å ha lest artikkelen sitter jeg med akkurat de samme tankene som deg.
Kanskje vi rett og slett skal tagge de av våre venner som har størst behov for å lese dette?
15 △

▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > PolitiskUkorrekt • for 3 dager siden

Ha! God ide! Men, en jeg tenker vil medføre at temmelig mange dropper oss som
venn :-P
2△

▽ • Svar • Del ›
William > Birgitte Brattebø • for 3 dager siden

Men er det da venner som er verdt å ha?
2△

▽ • Svar • Del ›

Birgitte Brattebø > William • for 3 dager siden

Godt spørsmål. Og et alle kanskje bør tenke over. Selv har jeg tenkt over det,
og funnet at enkelte har jeg lyst til å forholde meg til, og ha et vennskapelig
forhold til, uten at politikk er involvert. Så da tagger jeg ikke så mye :-)
Men, mine politiske poster ligger ute, "for all verden" å se. Så det er nok noen
som alt har droppet meg som "venn", og det er greit egentlig. Verre er det at
enkelte som ikke kan utstå mitt politiske ståsted setter andres lojalitet på
prøve, og "drar andre med seg", som føler de er nødt til å ta dennes side, og
ikke tør å si at det jeg skriver egentlig er greit.
4△

▽ • Svar • Del ›

Willy von Busche > Birgitte Brattebø • for 2 dager siden

Synes du skriver mye godt og fornuftig, jeg, og skulle gjerne ha deg som
"venn". 😉
1△

▽ • Svar • Del ›

William > Birgitte Brattebø • for 3 dager siden

Meget godt svar, Birgitte. Jeg har mistet noen "venner" på Fb og noen
slektninger har også slettet meg som venn på Fb, men det får bli deres tap,
ikke mitt. Jeg tør si det jeg mener og synes selvfølgelig det er rett det jeg
mener, de som er uenige får heller debattere med meg synes jeg, enn å være
så feig at de sletter meg som venn. Jeg har noen slike venner også som liker å
diskutere, så det er bra synes jeg, er alltid klar for en god diskusjon. Men det
er dessverre mange feiginger der ute som ikke har integritet i det hele tatt og
slike er ikke verdt å ha som venner synes nå jeg da.
1△

▽ • Svar • Del ›

fleinkantarell > Birgitte Brattebø • for 3 dager siden

Delte jeg også. Har et par brødre som hardcore sosialister. Regner med at ingen av de vil
trykke like på denne.
1△

▽ • Svar • Del ›
rosinen > fleinkantarell • for 3 dager siden

Forsiktig så du ikke forsurer fremtidige familieselskaper...
Når det er sagt så jobber utviklingen i din favør, så muligens du snart bare kan sitte
bakoverlent og bivåne...
2△

▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > rosinen • for 3 dager siden

Det er ikke mitt inntrykk at folk lever så greit med at andre har hatt rett.
Selv kunne jeg tenkt meg å konfrontere enkelte med å si, "Hvordan føles det
egentlig å innse at jeg hadde rett hele tiden?"
Får jeg sjansen så kommer jeg kanskje til å si det, men resultatet blir
antagelig at vedkommende hater meg enda mer. ;-)
2△

▽ • Svar • Del ›

Willy von Busche > Birgitte Brattebø • for 2 dager siden

Tror ikke det er så mye hat med i bildet, Birgitte. Det er mer redsel for å
skille seg ut fra saueflokken. En enslig sau er et lettere bytte, vet du.

△ ▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > Willy von Busche • for 2 dager siden

Tenker på en bestemt person i min tidligere omgangskrets Willy.
Og det er noe som heter "Kvinner er kvinner verst" og det gjelder nok i dette
tilfellet. ;-)

△ ▽ • Svar • Del ›
Willy von Busche > Birgitte Brattebø • for en dag siden

Nåja, det ordtaket er jeg helt enig i. Det har vist seg å stemme uhyggelig godt
opp gjennom årene. Stå på videre, Birgitte. Ønsker deg en riktig god helg.

△ ▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > Willy von Busche • for en dag siden

Takk det samme Willy!
Jeg funderer forresten over et innlegg jeg kunne tenke meg å sende til
Document, om "hvem er det som undertrykker".
Oftere enn at det er "Den fæle, hvite mann", så tror jeg det kan være
gruppens egne, som undertrykker med moralisering og sosial kontroll.
1△

▽ • Svar • Del ›

Willy von Busche > Birgitte Brattebø • for 7 timer siden

Gjør det ! Så får vi se om Document er på gli mot venstre.

△ ▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > Willy von Busche • for en dag siden

Jeg er forøvrig på Facebook :-)

△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Brunborg • for 4 dager siden

Det er dessverre etter hvert blitt et kjent mønster at de på venstresiden av betydning som har sett
lyset som regel venter med å banne i kirka til de har gått av eller er i ferd med å gå av. Sier Listhaug
eller en annen "fiende" noe såkalt kontroversielt (altså kaller en spade for en spade) går media
bananas. Sier noen av deres egne noe kontroversielt forøker man å tie det i hjel.
Bryter man venstresidens uskrevne lover har de riktignok ingen juridisk kraft til å straffe deg, men
de benytter enhver annen metode som utfrysing, karakterdrap, i verste fall heksejakt i media og
nekte deg forfremmelse eller ansettelse.
Poenget er åpenbart ikke hvorvidt det man sier er korrekt eller usant, men at det i det hele tatt sies.
Visse ting skal det ties om med mindre man har noe utelukkende positivt å si om saken. Hva de
baserer denne tankegangen på har de som kjent aldri vært i stand til å forklare overfor resten av
verden. Det er bare slik det er, tilsynelatende skrevet i stein.
83 △

▽ • Svar • Del ›
mrzerog > Jan Brunborg • for 4 dager siden

Som denne: https://www.dagbladet.no/ny...
7△

▽ • Svar • Del ›

thore > Jan Brunborg • for 4 dager siden

Ja, det er da vi får se hvor dypt dette med mobbing sitter hos slike.
5△

▽ • Svar • Del ›
squawk75 > thore • for 3 dager siden

Ja, men de reglene gjelder ikke "de gode", de "salige" , De"de frelste" og "de
fromme" !
1△

▽ • Svar • Del ›

Roger Johansen • for 4 dager siden

Det politiske korrekte presset var i sin tid grunnen til at jeg begynte å lese Doc,HRS og Resett.
Takk til Lurås at han gikk ut av rollen sin og var med på å starte Resett. Det kunne sikkert ikke
vært lett. Han kan trøste seg med at han har vært med på å forme media og politiske miljøer.
Kanskje mer enn han er klar over ..
71 △

▽ • Svar • Del ›
thore > Roger Johansen • for 4 dager siden

Enig, takk til alle som er her. Husker i starten da vi hørte om dette, hva var det venstrevridd
msm forsøkt lage det til ? =ABB..... Det er noe er ser hos Lars Gule også, lage kategorier
oppkonstruert med et klart formål. Meningstryrranner er hva de prøver å være. Problemet
dems nå er at det istede gir oss tidenes beste anledning til å gjøre helt om på den hverdagen
det hele sitter fast i eller står på, det tilhører fortiden og i dagens internett-massemediasamfunn er det aldri større avstand til å velge feks document istede enn det er mellom
tastene på læpptåppen. Fremtiden skapes mens vi tråkker opp nye veier å gå. Se hvordan
Trump ble valgt på tross av establisemangets febrilske forsøk på å stemple han som ond.
Hillary endte opp som heks istede, trossalt var hennes stygge angrep på han værste verden
har sett.
28 △

▽ • Svar • Del ›

ferguson • for 4 dager siden

Å lese dette,da får man assosiasjoner til totalitære regimer,men det verste er at det er sant.Dette
dreier seg om Norge,og ikke tidligere øst -Tyskland.Når venstresiden får definisjonsmakta så blir
de totalitære.Det er ikke lenger ytringsfrihet,det har blitt et meningstyrani.Det bare beviser at vi
virkelig trenger alternativ media.
68 △

▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > ferguson • for 4 dager siden

Vi har i stor grad ytringsfrihet. Men, det er dessverre for mange som rett og slett er for feige
til å bruke den.
18 △

▽ • Svar • Del ›
NoMiNo > Birgitte Brattebø • for 4 dager siden

Det er sant. Og jo flere som bruker den, jo lettere for andre også.
8△

▽ • Svar • Del ›
Birgitte Brattebø > NoMiNo • for 3 dager siden

Ikke sant.
"Jammen, jeg har så mye å tape!" fulgt av "Men, jeg er egentlig enig i mye av
det du skriver", holder ikke.
4△

▽ • Svar • Del ›

Willy von Busche > Birgitte Brattebø • for 3 dager siden

Der satte du finger'n på det ømme punkt, Birgitte.
3△

▽ • Svar • Del ›

Nasjonalstaten • for 4 dager siden

Kan godt hende Resett og Document kan rekruttere flere drevne journalister som ikke er så glad
for meningsdiktaturet i MSM. Vi håper på vekst
49 △

▽ • Svar • Del ›

Magnhild Voldsund • for 4 dager siden

Anbefaler dere et Google søk på Steinar Lem. Jeg husker godt at han sa det han mente,da han ble
kreftsyk.
42 △

▽ • Svar • Del ›
Nasjonalstaten > Magnhild Voldsund • for 4 dager siden

Steinar Lem var en hedersmann. Han brente for miljøet, men, viste det seg, han var enda
mer bekymret for innvandringen.
29 △

▽ • Svar • Del ›
K_MD > Nasjonalstaten • for 3 dager siden

Det å være for en streng innvandringspolitikk er ekte miljøvern, dagens
innvandringspolitikk (globalisme) og befolkningsøkning er miljøet verste fiende
28 △

▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer

✉
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