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Debatt
Å stille krav til elever
handler om å bry seg.
Derfor bidro Frp i å innføre
en fraværsgrense som
skulle stille strengere krav
til oppmøte, noe som har
ført til at dagsfraværet hos
elevene i snitt har gått ned

Debatt
Undertegnede var glad da
redaktør Vebjørn Selbekk
dukket opp ringside i Oslo
Tingrett den 20. januar
2016 for å følge rettssaken
som politiet hadde anlagt
mot en blogger for hans sjikane av min kone og meg.
Siktelsen, som politijurist
Oda Karterud hadde formulert, var skarp.
n Men Selbekks kommentar
dagen etter under overskriften «Bibeltime fra vitneboksen» forundret oss. Det var
merkbart at redaktøren var
fascinert av bloggerens vedvarende skittkasting siden
mai 2011, og da den enstemmige dommen mot bloggeren falt noen dager etterpå
la dette ingen demper på Selbekk.
Den 27. april 2017 avviste
Borgarting Lagmannsrett enstemmig blogger-forsvarer

Skolefraværet kraftig ned
med hele 40 prosent. Et
større medisinsk mirakel
har man vel sjelden opplevd før?
n Høyt fravær har lenge vært
en av de største utfordringene i skolen, og har ført til
at elever har gått glipp av
mye verdifull undervisning.

Mange har dermed slitt
med å bestå alle fag og få et
vitnemål. Dette har vært en
utfordring Fremskrittspartiet i regjering har tatt på
al or og i ser når at ere er
tilstede på skolen, lærer mer
og frafallet synker.
Lavere frafall i skolen er
ikke bare positivt for elev-

ene, men også for samfunnet for øvrig. Skal vi klare å
sikre at ere ngdommer får
ta del i arbeidslivet, er den
beste løsningen å sørge for
at ere kommer seg gjennom
skoleløpet. Da er fraværsgrensen, sammen med målrettede tiltak som tidlig
innsats og større styrking av

yrkesfagene, helt avgjørende.
Det er derfor Fremskrittspartiet i regjering har styrket
satsingen på disse områdene.
Slik tar vi elevenes fremtid på
alvor.
ROY STEFFENSEN, Stortingsrepresentant Leder av Utdannings- og
forskningskomiteen Fremskrittspartiet

Er Dagen på kollisjonskurs med norsk
og europeisk rettstenkning?
Brynjar Melings anke, og
det samme skjedde enstemmig fra Norges Høyesterett
den 21. juni 2017. Den 16.
november avviste også Den
europeiske
menneskerettighetsdomstol i Strasbourg
at det var grunnlag for bloggerens anke. Dermed er det
f ll enstemmighet i fire rettsinstanser.
Men
Dagens
sjefredaktør Vebjørn Selbekk hadde
slett ikke kommet på bedre
tanker etter den norske enstemmigheten i tingrett,
lagmannsrett og høyesterett
fordi den 21. juli 2017 skrev
han til den stra edømte
bloggeren, gjengitt på hans
blogg:
Hei,
I den kommentarartikkelen
du siterer fra har jeg argumentert med at det er viktig

ut fra et ytringsfrihetsperspektiv at du får anledning
til å skrive det du har gjort
angående Torp uten å bli
stra eforfulgt. Jeg h er
du har merket deg den støtten.
Så kan jeg i tillegg ha synspunkter på hvor anstendig
en del av påstandene er,
men det rokker altså ikke
ved at jeg faktisk synes det
er et ganske viktig religiøst
ytringsfrihetsspørsmål at
du må ha rett til å hevde de
s ns unktene du gjør.
Vennlig hilsen
Vebjørn Selbekk
Selbekk uttrykker altså støtte
til bloggeren imot samlede
kjennelser fra tre norske
rettsinstanser, som i forhold
til den opprinnelige siktelsen
fra politijuristen av 2014
skjerpet sin motstand mot

bloggerens virksomhet som
domstolene betegner som
«personforfølgelse».

Det er nokså alvorlig at Vebjørn Selbekk faktisk forsvarer
stra are ttalelser Er dette
i samsvar med Arthur Bergs
linje? Kan Kringkastingsrådet leve med dette?

Det kan synes som at Dagen ved sin sjefredaktør har
inntatt et svært spekulativt
syn på «ytringsfrihet».

Dagens råkjør mot navngitte
individer
(kristenledere),
familier, menigheter og organisasjoner gjennom de
siste par årene må forståes
utfra Selbekks fascinasjon
for «bibelsjikanen fra vitneboksen».

At Selbekk i sin redaktørspalte langt på vei legitimerer «religiøse ytringer» fra
både Jan Kåre Christensen
og Ubaydullah Hussein er
interessant – for å si det forsiktig.

Det kan faktisk virke som
at Dagens sjefredaktør og
medlem av Kringkastingsrådet er på kollisjonskurs
med norsk og europeisk lovgivning.

Med utgangspunkt i Selbekks
uttale den 21. januar 2016
mener han at sjikanøse uttalelser har et sterkere vern
når de har et trosmessig
grunnlag.
Her er sjefredaktør Vebjørn
Selbekk og avisen Dagen på
fullstendig
kollisjonskurs
med norsk og europeisk rettstenkning og rettspraksis.

JAN-AAGE TORP,
styreleder i Kristen Koalisjon
Norge (KKN)

JERUSALEM – 22.-25. JANUAR 2018

På agendaen:

Besøk ved statsministerens
kontor, Knesset og sjefsrabbinatet
Orientering om situasjonen fra
sentrale embetsmenn og fagfolk
Seminarer med dyptgående
undervisning i bibelsk sionisme
Spesialseremoni ved Yad Vashem
Møte i Jerusalem Prayer Tower
Møte med lokale menighetsledere

Envision 2018 er et konferanse for pastorer og kirkeledere fra hele verden
som vil gi deg som leder en bibelsk teologisk forankring i forståelsen av Israel.
Prisen for konferansen er kr 6.000,- og inkluderer 4 netter opphold med frokost og
middag ved Hotel Yehuda Jerusalem. Flyreise kommer i tillegg.
Påmelding: dag.juliussen@icej.no
Les mer om konferansen:
http://envision.icej.org/

Reiseleder er ICEJ norske leder
Dag Øyvind Juliussen

