
Avskyelige Dagbladet
Av  Jan Simonsen  - 8. august 2018 | 19:30  111

TAGS Antisemittisme Benjamin Netanyahu Dagbladet Europa Finn Gra� Hakekors Israel Jøder

Nazisme Resett

Dagbladet plasker i sølepytten, og bør for all fremtid avstå fra å gi negative

karakteristikker om Resett.no og andre medier på høyresiden. Avisen har publisert en

satirisk tegning av jødenes fremste leder, den israelske statsministeren Benjamin

Netanyahu, som fremstår i form av et hakekors, mens han holder en druser på avstand

med hånden. Det skal visstnok være en satirisk overdrivelse av den nye israelske loven

som slår fast at Israel er en jødisk stat, slik Israel alltid har vært. Det var jo hele poenget

med å opprette Israel etter krigen: å gi verdens ganske få jøder et trygt sted å leve.

Loven slår også fast at hebraisk er landets viktigste språk. Det vil nok ikke føre til noen

utskiftning av landets veiskilt som i dag står på både engelsk, arabisk og hebraisk, men

det kan jo tenkes å få som konsekvens at hebraiskundervisningen styrkes i den arabiske

sektoren, noe som i så fall vil være svært positivt for araberne, som dermed lettere kan

søke seg inn på de israelske universitetene der undervisning allerede foregår på

hebraisk.

Det ligge absolutt ingen diskriminering av den arabiske eller drusiske befolkningen i

denne loven. De kan fortsatt inneha alle mulige jobber de måtte være kvali�sert til, de

vil fortsatt få de samme velferdsgodene som jødene, de vil fortsatt ha stemmerett og

være valgbare, de kan fortsatt søke seg inn på verdens beste universiteter, og bade i

Middelhavet.

En satire skal være en overdrivelse, forsvarer Dagbladet seg. Ja vel. Men den skal ikke

være en løgn. Det må være et snev av sannhet i utgangspunktet. Og det er et ikke i dette

tilfellet. Like lite som det var det før sist verdenskrig da nazistenes aviser var fulle av

liknende «satirer» der jøder ble fremstilt som griske bankfolk med stygge neser ute

etter å �å folk.

I virkeligheten sammenlikner Finn Gra�, med redaksjonens velsignelse,

statsministeren for en demokratiske og human jødisk stat med velferdsgoder for alle og

like rettigheter for alle etniske og religiøse grupper med et regime som rasket sammen

alle jødene i Europa og kjørte dem til gasskamre for å bli avlivet. «En bevisst

overdrivelse», ja vel. Greit å vite at avisen vet hva den gjør når den kjører frem sin

ufyselige og avskyelige antisemittisme.

Dagbladet har plassert seg selv i gjørmen. Der bør avisens redaksjon plaske rundt til evig

til. Helt uten troverdighet, spesielt når Dagbladet angriper seriøse nyhetsmedier

som Resett.no. Nazistene havnet til slutt på historiens skraphaug. Der hører også

Dagbladet hjemme.
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Denne kommentaren ble slettet.

 • Svar •

Harald Olsen  • for 4 dager siden> Guest

Er dette et eksempel fra Dagbladet og Finn Graff på hva venstreraddisene definerer som
kloakk ? Nå i full praksis. Den har de lykkes med.

Gratulerer.
1△ ▽

 • Svar •

Bernt Barstad  • for 5 dager siden> Guest

Nå er det vel forskjell på å karikere en statsleder en såkallt "guddommelig" skapning -
eller hva nå Muhammed er...
1△ ▽

 • Svar •

Anna  • for 5 dager siden> Bernt Barstad

Muhammed var en drapsmann (kriger). Mens Jesus gav sitt eget liv for
menneskene - gikk Muhammed til krig og drepte mennesker. Slik sett går IS i
hans rette spor.
3△ ▽

 • Svar •

Infidem  • for 4 dager siden> Anna

Ja, Jesus var tilgivelse og kjærlighet, mens Muhammed var hevn, drap og
sex med mindreårige. Så hvorfor muslimer har dette vesenet som et
forbilde er uforståelig.
1△ ▽

 • Svar •

Vladimir Smirnoff • for 5 dager siden

Å blande inn hakekorset er å gå over streken. Dagbladet er en venstrevridd ekstremist avis.
33△ ▽

 • Svar •

Tore W. Tvedt  • for 5 dager siden> Vladimir Smirnoff

Jeg synes også at Graff gikk over streken der.
9△ ▽

 • Svar •

Audhild Østgård  • for 5 dager siden> Tore W. Tvedt

Om han gikk under streken...hvor havnet han da tru?;))
△ ▽

 • Svar •

Audhild Østgård  • for 5 dager siden> Tore W. Tvedt

Den kommentaren smatt forbi de flestes bevissthet, tenker jeg! 
Er det den eldgamle, symbolske Swastika`n du hadde i tankene, Tore?
△ ▽

 • Svar •

Tore W. Tvedt  • for 5 dager siden> Audhild Østgård

Selvsagt, Audhild:)
1△ ▽

 • Svar •

Audhild Østgård  • for 5 dager siden> Tore W. Tvedt

;) 
Det har en spennende, gammel historisk bakgrunn det symbolet! 
Ikke mange som vil lese seg opp på de historiske fakta! 
Letter å gå amok ved synet..og bli værende der!! 
Sørgelige greier!

"The swastika (as a character 卐 or 卍) is a geometrical figure and an
ancient religious icon from the cultures of Eurasia, where it has been and
remains a symbol of divinity and spirituality in native European religions,
Indian religions, Chinese religions, Mongolian and Siberian shamanisms.
[1][2][3][4] According to René Guénon, the swastika represents the north
pole, the centre and the axle of the world, the activity of the absolute God
of the universe shaping the world.[5] The symbol is drawn either in the
stars around the celestial north pole (the Big Dipper) or in the stars
around the ecliptic north pole (Draco). In the Western world, it was a
symbol of auspiciousness and good luck, the Sun and Indo-European
peoples ;[6] but in the 1930s, it became a feature of Nazi symbolism as an
emblem of Aryan race identity and, as a result, become stigmatized in the
West by association with ideas of racism and antisemitism.[6][7]

The reverence for the swastika symbol in some cultures, in  
contrast to the stigma in others, has led to misinterpretations,  
misunderstandings and mutual accusations" 
https://en.wikipedia.org/wi...
△ ▽

 • Svar •

Audhild Østgård  • for 5 dager siden> Vladimir Smirnoff

På tide å se litt mer på dette "hakekorsets"/Swastikan`s historiske bakgrunn, mr
Smirnoff..? 
Ligger en lenke nedenunder, special for you..;))
△ ▽

 • Svar •

Astraios • for 5 dager siden

Dagbladet er kritiske til nye media som Resett, samtidig som deres eget debattfelt på FB er en
sump av hets, personangrep og mobbing. På DBs debattsider får venstresidens lynsjemobb
herje fritt og umoderert - samtig som redaksjonen stenger seg inne i glasshuset sitt og roper om
"de høyreekstreme".

De lager en tegning med hakekors - og kaller det frekt for "satire" og sier at ytringsfriheten er
viktig. Samtidig roper Dagbladets menighet om at Resetts debattfelt må stenges. Ytringsfrihet
og demokrati er noe som er selektivt.

Men så er Dagbladet eneste redaksjon som er dømt i Høyesterett for personforfølgelse og
mobbing.
12△ ▽

 • Svar •

DrD . • for 5 dager siden

Dagbladet utfordres herved å ha karikaturer av muhammed.

⛺

12△ ▽

 • Svar •

Georg Bye-Pedersen • for 5 dager siden

Tror Dagbladet har misforstått. Muslimene holdt med Hitler-tyskland under WW2. Jevnf
Stormuftien av Jerusalem og hans avtale med Hitler. Jødene bygget ikke mur rundt Israel for å
stenge ute palestinaraberne. Jødene stengte seg selv inne for å beskytte seg selv mot
palestinaraberne sin jihad. Slik er det også med den nye israelske loven om jødisk stat.  
Jødene prøver å beskytte seg selv.
18△ ▽

 • Svar •

Restiamo_Umani  • for 5 dager siden> Georg Bye-Pedersen

"Muslimene holdt med Hitler-tyskland under WW2."

Muslimene, som i alle muslimer?

Mange muslimer kjempet for Storbrittannia mot Tyskland.

Mange sovjetiske muslimer kjempet mot Tyskland.

Stormuftien av Jerusalem fikk støtte av Tyskland når han prøvde å ta makten i Irak, som
på den tiden var okkupert av Storbritannia....
2△ ▽

 • Svar •

Georg Bye-Pedersen  • for 5 dager siden> Restiamo_Umani

Svar til Restiamo Umani: Vil vise også til Aftenposten sin artikkel om Stormuftien
av Jerusalem: http://www.aftenposteninnsi...
3△ ▽

 • Svar •

Georg Bye-Pedersen  • for 5 dager siden> Restiamo_Umani

Svar til Restiamo Umani Legger ved en link slik at du kan se selv:
http://www.fantompowa.net/F...  
En anslår SS Handscher til 20 000 muslimske soldater. Det er en del det!
2△ ▽

 • Svar •

Audhild Østgård  • for 5 dager siden> Restiamo_Umani

Det er sannelig ikke lett å "forandre" evnt nyansere historien når den en gang er
blitt banket inn i folks hoder...om den inneholder aldri så mange feil, utelatelser,
mangelfull gjengivelse og-/eller bevisst omskriving av fakta! 
At det er seierherren som skriver og def "fakta" ser ikke ut til å være særlig
påaktet! 
Det er merkelig å se all denne "Parroteringen" som også skjer blandt dem som pr
definisjon mener seg bevisste!
2△ ▽

 • Svar •

Marit  • for 5 dager siden> Georg Bye-Pedersen

I motsetning til nordmenn som har underkastet seg.
△ ▽

 • Svar •

Dylsectic • for 5 dager siden

Dagbladet fremstiller Benjamin Netanyahu som nazist - på seg selv kjenner man andre .-)

Vi må nok vente lenge på karikaturer av Muhammed fra DB-gjørma, men vi kan trøste oss med
at DB flagger egen ekstreme globalizme på en måte som må fremstå klokkeklart for en kognitivt
begrenset, døvblind analfabet.

Tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør.
17△ ▽

 • Svar •

Hallgeir Ludolfsen • for 5 dager siden

Så å si at AP prioriterer terroristers rettigheter foran norske innbyggeres sikkerhet = Ikke OK. Å
fremstille etterkommere av holocaust-ofre som tilhengere av ideologien som tok livet av deres
egne familiemedlemmer = Helt ok. Dagbladet har virkelig null troverdighet.
13△ ▽

 • Svar •

bitten • for 5 dager siden

Dagbladet er alt for feige til å vise en satiretegning med Muhammed til islamistene , 
men hetsing av jøder er fullstendig stuerent usmakelig fra Anti - Israel Dagbladet .
11△ ▽

 • Svar •

are leo storrvik • for 5 dager siden

SV,Rødt AUF/Hussaini er nok helt på linje med antisemiiavisen Dagbladet....
9△ ▽

 • Svar •

Tor Thomassen • for 5 dager siden

Det er mange år siden jeg sluttet å kjøpe eller lese Dagbladet, Jeg kan få Dagbladet hver dag
gratis hos ARK men har aldri brukt tilbudet.
7△ ▽

 • Svar •

Anna  • for 5 dager siden> Tor Thomassen

Aftenposten er ikke særlig mye bedre.
4△ ▽

 • Svar •

Ossellerdem  • for 5 dager siden> Tor Thomassen

Ikke en gang på utedoen egner slik seg.
3△ ▽

 • Svar •

vibelator  • for 5 dager siden> Ossellerdem

Så sant så sant.
2△ ▽

 • Svar •

Birgitta Sol Garvik • for 5 dager siden

Hele denne nazi-slenginga og beslyldningene i hytt og pine passer seg ikke i dagens samfunn.
4△ ▽

 • Svar •

Vantroende • for 5 dager siden

Det er så flott med de mediene som så krystallklart plasserer seg selv. En behøver ikke gjøre
en eneste saklig vurdering for å se om tvilen skal komme tiltalte til gode. 
Rett i dass med hele blekka.
4△ ▽

 • Svar •

O_Kvam • for 5 dager siden

"...Israel er en jødisk stat, slik Israel alltid har vært..." Nei, du får lese Bibelen igjen. Israel var for
HELE slekten til Jakob/Israels 12 sønner, ikke bare Judahs (og dermed jødene). Israel ble
splittet i nordriket (Israel) og sørriket (Judea, med blant annet jødene). 
Ellers er jeg enig i at Db kunne spart seg denne karikaturen.
4△ ▽

 • Svar •

Erik Glømmi • for 4 dager siden

Spennende å se at man ikke kan gi noen form for kritikk rettet mot jødene før folk går av
skaftet.. Hva kommer det av? Er det visse folkeslag som er hevet over enhver kritikk? Jeg vet i
det minste kun om en eneste historisk hendelse man ikke har lov til å stille spørsmålstegn ved
uten å havne i fengsel (i f.eks. Tyskland eller Frankrike) - Holocaust.

Hva kan det komme av at Norge hadde jødeparagrafen i Grunnloven så lenge som vi gjorde?
Eller at jødene har blitt jaget ut av utallige nasjoner gjennom tidene? Klart det er alle andre det
er noe feil med - ikke jødene.. Eller hva?
3△ ▽

 • Svar •

Geir Tvedthaug  • for 4 dager siden> Erik Glømmi

Du mener det du skriver her, ikke sant? At folk «går av skaftet» når jøder blir utsatt for
satire? Er du gammel nok til å huske Muhammed-tegningene?
△ ▽

 • Svar •

Erik Glømmi  • for 4 dager siden> Geir Tvedthaug

Muslimene er ikke stort bedre i å være "butthurt" over ting, det har du rett i.
Derimot så får du jo hele nasjoner på nakken så fort debatten om f.eks.
omskjæring kommer opp, fordi det truer "den Israelske stat".
△ ▽

 • Svar •

Willy von Busche  • for 4 dager siden> Erik Glømmi

Det er et visst folkeslag som er hevet over enhver kritikk JA og det er muslimer. Hvis du
er ferdig med barneskolen kan du kanskje lese litt om hva terrorister er for noe og hva
slags folkeslag de tilhører.
△ ▽

 • Svar •

Restiamo_Umani • for 5 dager siden

"Avisen har publisert en satirisk tegning av jødenes fremste leder, den israelske
statsministeren Benjamin Netanyahu, som fremstår i form av et hakekors, mens han holder en
druser på avstand med hånden."

Jødenes fremste leder??

Jeg trodde Netanyaho bare var statsminster for Israel.

Har han tatt over for jødenes konge, Jesus?
3△ ▽

 • Svar •

Dico  • for 4 dager siden> Restiamo_Umani

- "Har han tatt over for jødenes konge, Jesus?"

Jesus har aldri vært jødenes konge. Jeg forstår ikke at det er mulig å hevde slikt sludder
i 2018.
△ ▽

 • Svar •

Petter  • for 4 dager siden> Restiamo_Umani

Umani: Hva ønsker du at skal skje med Israel og med Jødene? Jeg har sett at du ofte
kommer med kommentarer som er kritiske mot jøder og Israel. Hva vil du prøve å få
frem?
△ ▽

 • Svar •

Restiamo_Umani  • for 4 dager siden> Petter

Jeg støtter en enstatsløsning med like rettigheter for alle.
△ ▽

 • Svar •

Petter  • for 4 dager siden> Restiamo_Umani

Jeg tror du har flere intensjoner enn det. 
Jeg har sett du har kommet med sitater som:

"Moses var aldri i Egypt"

"Røde Kors etterforsket alle dødsfall i konsentrasjonsleirene og kom med
en rapport i 1947 der de konkluderte med at ferre enn 300.000 døde i
leirene og at ca. 40% av de var jøder."

"Jødenes fremste leder??

Jeg trodde Netanyaho bare var statsminster for Israel.

Har han tatt over for jødenes konge, Jesus?"

"Nazistene havnet til slutt på historiens skraphaug. Der hører også
sionistene hjemme." 
Det er ganske klart at du diskrediterer jødene med dine kommentarer som
er en blanding av snikete retorikk, fakta tatt ut av kontektst, løgner, og
høyst uanstendige og ondskapsfulle bemerkninger.
1△ ▽

 • Svar •

Dico  • for 4 dager siden> Restiamo_Umani

- "Jeg støtter en enstatsløsning med like rettigheter for alle." 
Ja, fordi du vet at en enstatsløsning igjen vil fordrive jødene fra Midtøsten.
△ ▽

 • Svar •

dagobert  • for 4 dager siden> Restiamo_Umani

du er som kjerringa mot strømmen. israel har sikret sin identitet ved denne loven men
samtidig beholdt lovene som gir alle folkegruppene likeverdige rettigheter. det er lett å
spore av når man ikke kan lovverket i israel. du burde reise til
iran,irak,tyrkia,qatar,kuwait,tunisia,somalia,egypt,emiratene osv og se hvilke rettigheter
vårt kristne opphav har der da blir du skremt av rasismen som råder mot de.
△ ▽

 • Svar •

cortado • for 5 dager siden

Finn Graff er en liten tass, som som selv har innrømmet at han ikke tør tegne noe som en eller
annen muslim kan finne krenkende.
3△ ▽

 • Svar •

PatRiiiot • for 5 dager siden

Dette er åpenbart rasisme fra Dagladet og må straffeforfølges.
4△ ▽

 • Svar •

Bernt Barstad  • for 5 dager siden> PatRiiiot

På hvilken måte - det er en statsleder som karikeres - ikke et folk (eller rase)
△ ▽

 • Svar •

Sofus • for 5 dager siden

Dette må Israel tåle.

Problemet er at islam blir skjermet, endog beklaget av statsministeren.

Norge burde hatt satiriske tegninger av enhver helligdom i det offentlige rom.

Først da er vi et fritt land.
2△ ▽

 • Svar •

Anna  • for 5 dager siden> Sofus

Husker godt da Støre la seg på kne og ba om unnskyldning for at en liten avis publiserte
tegninger av Muhammed. Norge er IKKE et fritt land lenger etter at islam fikk fotfeste
her.
2△ ▽

 • Svar •

Sannheten først.  • for 4 dager siden> Anna

Og "Israel venner" råder på Stortinget for norske skatte penger.
△ ▽

 • Svar •

Sannheten først.  • for 4 dager siden> Sofus

Også det skulle bli ikke straffbart å diskutere holocaust. Hvor er ytringsfrihet?
△ ▽

 • Svar •

Willy von Busche  • for 4 dager siden> Sannheten først.

Det er ikke straffbart å diskutere holocaust. Hvor har du det fra?
△ ▽
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Illustrasjonsbilde fra en demonstrasjon mot antisemittisme i Berlin, Tyskand, 25. april, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch
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