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Rapporten gir en kvantitativ oversikt over hvilke temaer som er diskutert i relasjon til
innvandring i norske debattprogrammer mellom 1970 og 2019 på NRK og TV2. De siste femti
årene har innvandring gått fra å være et marginalt og ikke-politisk tema i TV-debattene til å
bli et tema som diskuteres fra ulike synspunkter, koblet til partipolitikk, nasjonal sikkerhet og
kulturelle utfordringer. Konflikttemaene som tas opp i innvandringsdebatten reflekterer
dagsaktuelle, ytre hendelser og gjenspeiler den generelle offentlige debatten om
innvandring i Norge (Hovden og Mjelde 2019a, Gripsrud 2019, Hagelund 2020). Utviklingen i
debattene er påvirket av konkurransen mellom NRK og TV2 og debattsjangerens utvikling.
Innvandringsdebatten kan ikke tematisk knyttes til populisme, men har gjennomgående blitt
mer politisert i tidsperioden som er undersøkt.
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1. Introduksjon
Det empiriske materialet presentert her er en del av kunnskapsinnsamlingen til
forskningsprosjektet The Immigration Issue in Scandinavian Public Spheres 1970-2015
(SCANPUB). SCANPUB analyserer, beskrive og evaluere innvandringsdebatten slik den har
foregått fra 70-tallet og fram til i dag - både relasjonen mellom den offentlige diskursen i
mediene, politikken som føres og befolkningens holdninger (Gripsrud 2019). De siste 50
årene har innvandring vært et sentralt og viktig sosiokulturelt og politisk tema i Norge
(Gripsrud 2019, Hovden og Mjelde 2019a). SCANPUBs overordnede mål å beskrive hvordan
moderne velferdsstater møter og forholder seg til overgripende konflikttemaer.
I denne rapporten er det hvordan innvandringsdebatten har fordelt seg tematisk i norske
debattprogrammer på TV som blir undersøkt. Rapporten er basert på en kvantitativ
innholdsanalyse av alle tilgjengelige episodebeskrivelser av debatter om innvandring, vist på
TV2 og NRK fra 1970 og ut 2019. I tillegg til den kvantitative oversikten er det gjort
nærlesninger av enkelte debattepisoder for å eksemplifisere hvordan noen temaer har blitt
diskutert og hvordan debatt-stilen har endret seg over tid. Rapporten gir innsikt i hvordan
innvandringsdebatten blitt presentert gjennom TV-mediet for det norske folk og hvilke
dilemmaer, meninger og politiske spørsmål den norske medierte debatten har vist fram. Ved
å sette den tematiske utviklingen av innvandringsdebatten på TV i sammenheng med andre
mediers dekning av temaet og den politiske utviklingen, antyder rapporten hvordan
medienes representasjon av innvandringsdebatten kan ha spilt inn på folks tankesett «selv
om forholdet mellom medier og publikum er komplisert» (Eide og Alghasi 2020 s. 15).
Rapporten er også et bidrag til den norske innvandringshistorien ved at den reflekterer
konfliktene og verdiene våre, slik de ble fremvist på norsk TV.
I det følgende vil det først gis en redegjørelse for TV-kanalenes og debattsjangerens utvikling
fra 70-tallet og fram til i dag. Kapittelet gir en god kontekst for å forstå hvordan
medieutviklingen generelt kan ha vært med på å forme innvandringsdebatten i tråd med
tankegangen mediene en del av budskapet. Kapittelet avrundes med å forklare hvorfor TVdebattene haren viktig retorisk og demokratisk funksjon i den moderne offentligheten. I det
neste kapittelet vil metoden og fremgangsmåten som er brukt i undersøkelsen forklares i
detalj. I kapittel fire vies til selve analysen av hvilke de mest sentrale konflikttemaene i
innvandringsdebatten. Resultatene ses i sammenheng med innvandringsdebatten generelt,
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faglitteratur på temaet og et utvalg av de politiske endringene fra 1970 og fram til i dag. Når
det har vært aktuelt, gis det eksempler på episodebeskrivelsene som er analysert. I kapittel
fem undersøkes det om innvandringsdebatten har vært gjenstand for populisme, både i hver
enkelt kanal og kanalene sett under ett. Rapporten avsluttes med en konklusjon og
oppsummering av funnene.

2. TV-debattenes utvikling
Siden 70-tallet, med ankomsten av de første fremmedarbeidere fra Norge, har innvandring
blitt debattert i den norske offentligheten og i mediene. «Politikere, journalister,
kulturpersonligheter, samfunnsdebattanter og mannen i gaten har engasjert seg» (Alghasi
2020 s. 73). En viktig premissleverandør for hvordan innvandringsdebatten kommer til
uttrykk er mediene selv, gjennom hvordan de regisserer debattprogrammene og velger ut
deltakere. Debattprogrammene i Norge har gått fra å være passive formidlere av debatter til
mer aktive programformater, preget av kritiske og undersøkende journalistikk tilpasset
mediemarkedet. Programmene har blitt underlagt underholdningskriterier og grensen
mellom ulike sjangre har blitt uklare (Thorbjørnsrud 2007 s. 145). Debattsjangeren er slik
sett ikke en statisk kategori. Sjangeren må forstås som en pågående prosess som innebærer
historisk utvikling, forankret i ulike kontekster og samspillet mellom produsentenes
intensjoner og publikums fortolkninger (Örnebring 2003 s. 506) For å forstå
sjangerutviklingen må tre forhold ses i sammenheng: Overgangen fra en-kanalsamfunnet til
fler-kanalsamfunnet, maktspillet mellom politikere og journalister og medialiseringen av
samfunnsdebatten og politikken (Bastiansen 2011, Allern 2011, Thorbjørnsrud 2007, 2008). I
dette kapittelet vil derfor de norske debattprogrammenes utvikling gjennomgås og stå som
en kontekst før selve innvandringsdebatten i norske debattprogrammer karakteriseres.
2.1 70 og 80-tallet: Økt profesjonalisering og kritisk granskning i TV-mediet
I perioden 1960-75 ble TV-journalistikken etablert i Norge. De første norske
debattsendingene begynte med overføringer fra Stortingsdebatten om Kings Bay-saken i
1963. NRK, da den eneste norske kanalen og rikskringkaster, fungerte som en formidler av
andres debatt. Etter dette arrangerte NRK egne debatter, sendt fra Studio A, det største
studioet til NRK og en av hovedtyngdene i NRKs studioproduksjoner (Bastiansen og Dahl
2008 s. 360). Det første programmet handlet om politiske ideologier fra 63-64, før det første
programmet Aktuell debatt ble lansert. Programmet ble etterfulgt av Åpen Post årene 19665

71: «Åpen post var tidens mest omstridte TV-program. Programlederne Per Øyvind
Heradstveit og Kjell Arnjolt Wig gjorde seg kjent som pågående utspørrende uten respekt for
autoritetene. Dette var da også selve hensikten bak programmet» (Bastiansen 2011 s. 46).
Programleder Wig var «overbevist om at tidenes sterkeste massemedium, Fjernsynet, må
engasjere seg i samfunnskritikken» (ibid.). Det var dette programformatet som gjorte at
omtrent hver eneste debattsending ble førstesidestoff i avisene. Åpen Post viser at allerede
de første norske debattprogrammene påvirket offentligheten og evnet å engasjerte
publikum. Programmene tok opp samfunnskritiske forhold. De var inspirert av utenlandske
aktualitetsprogrammer og avispressens ideal om kritisk undersøkende journalistikk.
Det er med programmet Åpen Post denne studien begynner, nesten. Det er det første
debattprogrammet som ifølge programbeskrivelsen nevner noe som kan relateres til
innvandring. 17. desember 1970 presenterer programleder Wig medprogramleder, Kirski
Bronder (?), sittende på bassengkanten ved Sunnaas sykehus. Litt ute i programmet
intervjues «vietnamesisk gutt, LIN og norsk gutt, INGVAR» i samme basseng (Åpen Post,
17.12.1970, NRK). Nettopp fordi dette er intervjuer av små barn, passer ikke dette
programmet inn i denne undersøkelsens definisjon over hva som er en relevant episode.2
Den virkelige debatten om innvandring ble sendt 22.2.1974, i programmet Politikk (NRK).
Aleksandr Solsjenitsyn3 er utvist fra Sovjet. Redaktør Bjerkholdt i Morgenbladet og redaktør
Helle i Arbeiderbladet debatterer om det blir problemer mellom Norge og Sovjet om
Solsjenitsyn flytter til Norge, og om «opinionen i Norge vil presse på slik at forholdet mellom
de to land vil bli vanskelig og samarbeidet dårlig» (Politikk, 22.7.1974, NRK). Med dagens
øyne ville debatten karakterers som en rolig samtale mellom to middelaldrende menn. Ikke
en debatt med voldsomme munnhuggeri slik som vi gjerne forventer at TV-debatter er i dag.
Dette handler om hvordan politikk skulle presenteres i TV-mediet, i motsetning til i avisene.
Avispressen var partistyrt og dermed partisk. NRK måtte basere sin politiske dekning på
prinsipper om balanse og upartiskhet, etter Kringkastingsloven fra 1933 (Allern 2011 s 20-21,
Bastiansen og Dahl 2008 s. 358). Slik førte etableringen av NRK til at grunnlaget for en ny
partiuavhengig journalistikk i Norge. ‘Journalismen’ som profesjonsideologi «fylte

2

For nærmere beskrivelse, se kapittel 3, Metode og framgangsmåte
Russisk forfatter. Kjent for trebindsverket GULag-arkipelet, et av det tyvende århundrets aller største
monumenter over stalinleirenes ofre (Bjørtnes og Lunde 2018)
3
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tomrommet etter den partilojale journalistikken og definerte nye mål for den journalistiske
praksisen» (Jenssen og Aalberg 2007 s. 251). Fra 1973 i større grad å bli en selvstendig aktør.
Resultatet var programmer av journalistisk karakter, utformet som magasinposter med
kontroversielle spørsmål (Bastiansen 2011 s. 29). NRKs programmer gikk fra å være passive
formidlere til å bli mer aktive. Den journalistiske formen gikk fra å være preget av
forsiktighet og høflighet til en mer pågående journalistisk innstilling. TV-mediet var preget av
utprøving av nye ideer og programformer samtidig som TV-journalistikken ble
profesjonalisert (Bastiansen 2011 s. 45). Idealet om kritisk journalistikk, inspirert fra USA,
Storbritannia og våre skandinaviske naboland var forbilder. Politikerne måtte tilpasse seg en
ny tid og politikerne og partienes måtte tilpasse seg medienes nye formater, nyhetslogikk og
dramaturgi. Politisk medialisering ble stadig mer tydelig (Allern 2011 s. 21). I 1975 endret
Vær Varsom-plakaten pressens målsetning i. Pressen skulle fra da av også avdekke
kritikkverdige forhold (Bastiansen 2011 s. 105).
Men det var ikke uten reaksjoner. NRK ble angrepet fra borgerlige og konservative
presseorganer som mente NRK forsøkte å påvirke opinionen til en mer venstreradikal retning
gjennom kringkastingsmonopolet. Stortinget grep inn og krevde «hustukt på Marienlyst»
(Bastiansen 2011 s. 106). Visse programregler skulle derfor gjelde. Bastiansen (2011) mener
at det er vanskelig å konkludere med at programreglene for NRK la demper på emnevalgene
for NRK. Journalistene i NRK måtte drive en konstant kamp om hvor TV-journalistikken skulle
gå (Bastiansen 2011 s. 107). Det ble mer og mer normalt at NRK tok opp kontroversielle
emner over alle programflater. Vi har allerede sett hvordan programmet Åpen Post var
Pioneer for det som i dag likner på debattprogrammer som engasjerer, problematiserer og
setter samfunnsproblemer på agendaen. Det neste steget og en særlig påvirkningsfaktor for
den undersøkende journalistikken i TV-mediet er 90-tallet, når TV2 kommer inn på
mediemarkedet (Bastiansen 2011 s. 108).
2.2 90-tallet: TV-konkurransen som drivkraft for den kritiske journalistikken
Fra 1992 og utover karakteriseres mediene som regissører som i stor grad hadde makt over
hvordan politikken iscenesettes og presenteres (Jenssen og Aardal 2007 s. 252). Politikere og
andre samfunnsaktører er med mediene som regissør avhengig av å følge spillereglene som
blir tilbudt dem, både i hvordan de skal fremstå, hvilke politiske saker som skal diskuteres,
og hvordan de skal forme budskapet sitt (Jenssen og Aardal 2007). Dette henger sammen
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med at Norge gikk fra å ha en statseid allmennkringaster til å utvide
kringkastingsvirksomheten som tidligere hadde vært en skjermet.4 I 1992 kom kanalen TV2,
en reklamefinansiert allmennkringaster. Med dette starter det Bastiansen (2011) kaller
«tidenes største TV-konkurranse i Norge» (s. 109).
Det var viktig for TV2 å skille seg fra NRK. Dette ble gjort med blant annet ulik grafikk,
«annen pace, ustrakt bruk av promoer, et mindre offisielt preg og større vekt på
forbrukerstoff og nyhetsstoff» (Bastiansen 2011 s. 120). Kanalen ansatte også få journalister
med bakgrunn fra NRK. TV2 satset på å ansette unge med variert bakgrunn fordi det ville bli
lettere å forme og følge den nye retningen kanalen ønsket seg. Holdningen til hvilken
journalistikk TV 2 skulle bedrive var klar. De ønsket «en kritisk journalistikk, der politisk stoff
skulle vurderes ut fra den betydningen det hadde for folk flest» (Finn H Andreassen 2004, s.
168, i Bastiansen 2011 s. 121). Programlederne skulle være uhøytidelige, ha glimt i øyet – en
stil som passet til kanalens identitet (ibid.). Når NRK var offisiøs skulle TV2 fremstå som en
lett opposisjonell og kritisk til makthaverne. Når NRK brakte den første versjonen av en sak,
skulle «TV2 komme med en annen versjon – fra folkets side» (Bastiansen 2011 s. 122).
For å følge sitt samfunnsoppdrag som allmennkringkaster og for å holde på sin legitimitet
som samfunnsaktør var aktualitetsprogrammene til TV2 et viktig satsningsområde. Da med
målet om å tiltrekke seg publikum. Debattprogrammene til TV2 har alltid vært avhengig av
en viss seer-oppslutning for å kunne forsvares økonomisk (Jenssen og Aalberg 2007 s. 259).
Debattprogrammet Holmgang var allerede på plass i 1992, og holdt sin popularitet helt til
2008 da det gikk av sendeflaten. 45 av programmene til Holmgang handlet om innvandring
(Tabell 1.1). I programmets beskrivelse på Wikipedia skrives det:
«at programmer til tider var omstridt (…) Det var særlig programmets spekulative
egenproduksjon av meningsmålinger som ble kritisert. Disse meningsmålingene var basert på
at seerne kunne ringe inn og stemme på ulike valg som ble fremsatt i programmets
begynnelse (…) Flere mente beskyldte også programmet for å behandle sine debattemaer på
en populistisk måte» (Tabloid 2020).

4

I 1988 kom TV Norge på lufta, fullstendig reklamefinansiert og sendt fra utlandet via satellitt. Men det var på
den tiden ingen riksdekkende kanal som tilsvarte NRK-fjernsynet. Det innebar at «NRK i hele denne tiden hadde
monopol ikke bare som offentlig institusjon, men også innenfor alle de ulike programsjangrene» (Bastiansen
2011 s. 108).
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Et godt eksempel på dette er debatten sendt 28.2.2007, hvor forfatter Hallgrim Berg og Siv
Jensen uttrykte de var redd for den norske kulturen i møtet med Islam. De debatterte mot
Audun Lysbakken (SV), Athar Ali (Norsk Innvandrerforum), Shakil Rehman (Felles plattform)
og Unni Wikan (professor og forfatter) (Holmgang, 28.2.2007, TV2). Spørsmålet som ble stilt
til publikum lød «Er radikale muslimer en trussel mot vestlige verdier?». 98 prosent av de
60.000 innringerne svarte ja på spørsmålet. Etter sendingen gratulerte programleder Oddvar
Stenstrøm Berg og Jensen med resultatet og forklarte at «denne prosenten var ny norsk
rekord i eit program som hadde vore på lufta i fjorten år» - skriver Berg selv (Berg 2013 s.
25).
Strategien og ideologien til TV2 kommer klart og tydelig fram i et annet sentralt
debattprogram, Tabloid, som også er undersøkt i denne studien. Hele 116 av Tabloids
episoder tar opp temaet innvandring5 (Tabell 1.1). Tabloids tematikk var knyttet opp til
dagsordenen ved at redaksjonslederen samarbeidet med nyhetssjefen for å oppnå en
synergieffekt mellom programmene. Tabloid skulle gi TV2 en mer seriøs aktualitetsprofil og
tittelen indikerte at programmet skulle fremstå folkelig (Enli 2007 s. 111). Selve navnet
Tabloid ble brukt som en retorisk legitimering av programformatet, og ble av programleder
Pål T. Jørgensen beskrevet som et æresord. Det var en betegnelse av en type «journalistikk
som forenkler, eksemplifiserer, som tar enkeltmenneskets parti og som stiller makta til
ansvar» (Aller 2001, s 34, sitert av Enli 2007 s. 112). Programmet skulle ta parti med seerne
og ha en kritisk holdning til maktmennesker. Dette vistes også i deltakerne i programmet,
som var en blanding av toppene i samfunnslivet, politikere, ekspertkilder, ukjente og
uerfarne debattanter. Disse opptrådde ofte i kraft av å være vitner i en bestemt sak, som
‘mobbeoffer’, ‘far til narkoman’, og som Alghasi (1999) påpeker: som innvandrer.
Bastiansen og Dahl (2009) skriver at TV2 ble stadig mer populær og var «yngre, lettere og
friskere enn NRK» (s. 476). NRK tok opp konkurransen, og henvendelsesstilen og
fortellermåten i NRK myknet opp. De eksperimenterte med underholdningsprogrammene og
det var tydelig at allerede fra 1992 så førte konkurransen til «fornyelser også i den tidligere
monopolkanalen» (Bastiansen og Dahl 2008 s. 477). Den mest synlige forandringen hos NRK

5

Det store antallet relevante episoder skyldes også at programmet Tabloid (TV2), som ble vist fire dager i uken,
og fram til 2005 hadde programmet også en fredagsutgave (Tabloid 2020).
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kom høsten 1992, og var et direkte svar på utfordringen fra TV2. Som hovedstrategi rustet
NRK opp aktualitetssendingene sine – så de sendte tre debatt- og reportasjeprogrammer i
uken i beste sendetid. I denne undersøkelsen vises det ved at andelen debattprogrammer
øker på 90-tallet og 00-tallet. Det er også tydelig at programmene skiftes ut og erstatter
hverandre for å få inn nye programprofiler.6
En uke før TV2 startet opp kom det nye debattprogrammet Antennetimen, en oppfølger av
Antenne Ti, som på sin side var en forlengelse av På Sparket og Åpen post. Per Øvind
Heradsvteit var igjen programleder, og sa at «Her skal blodet koke»(Bastiansen 2011 s. 133).
Programmet skulle ha høyere temperatur enn forløperen og skulle ta opp temaer som var så
omstridt at de førte til skikkelige konfrontasjoner. Vanlige folk skulle også få slippe til med
sine meninger (ibid.). Satsningen viste at NRK virkelig ønsket å beholde sine seere. Men selv
om NRK la seg på offensiven var ikke de nye aktualitetsprogrammene en reel fornyelse.
Programleder Heradsveit hadde eksempelvis vært i NRK siden 1961. «NRK satte med andre
ord sine gamle travere til å konkurrere med de unge nyskaperne i TV2» (Bastiansen 2011 s.
134).
TV-konkurransen førte altså til mer kritisk og undersøkende journalistikk i TV2 og NRK og
aktualitets- og debattprogrammene var viktige for begge kanalene. Kampen om seernes
oppmerksomhet åpnet for at flere kontroversielle emner ble tatt opp og at det kom
overraskende avsløringer. Begge kanalene presset grensene for hva som kunne sette under
søkelyset. Bastiansen (2011) sammenlikner konkurransen mellom avismagnatene Pulitzer og
Hearst i USA på 80-årene: «skandaler, sensasjoner, avsløringer, korstog og kritisk
journalistikk appellerte rett og slett til markedet» (Bastiansen 2011 s. 347). Slik fikk Norge et
vaktbikkjefjernsyn og i 2001 legitimerte Allmennkringkastingsrådet dette. De presiserte at
det femte kravet de brukte i evaluering av de to allmennkringkasterne skulle være
redaksjonell selvstendighet:
«Den redaksjonelle uavhengigheten anses å være en forutsetning for reell ytringsfrihet og for
at media skal kunne ivareta kritikkfunksjonen i den offentlige samtalen – fungere som den
fjerde statsmakt. Det dreier seg altså om grunnleggende demokratiske, medieetiske og
journalistiske ideal» (Allmennkringkastingsrådets rapport for 2001: 13. Kursivert av
Bastiansen 2011 s. 334).

6

Se Programbeskrivelser i appendix.
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Samtidig risikerte begge kanalene å bruke virkemidler og en dramaturgi som kunne stille seg
i veien for det kritikkverdige de ønsket å vise frem (Bastiansen 2011 s. 348). TVkonkurransens krav til seertall og oppmerksomhet har ikke bare ført til at gode og viktige
samfunnsforhold granskes, men også at innholdet presenteres gjennom seervennlig
effektbruk, som skarpere dramaturgi, rekonstruksjoner og musikk. Resultatet er at faktaene
ble presentert som underholdning og som fiksjon. I debattprogrammene ble fortellerstilen
preget av tabloidisering, personfokusering og infotainment (Bastiansen og Dahl 2008 s. 494).
2.3 00-tallet og fram til i dag: Popularisering og kampen mellom journalistene og
politikerne
Etter den økte konkurransen mellom TV2 og NRK, samt utviklingen av debattprogrammer
generelt, er det mye som tyder på at programmene i dag preget av en popularisering og
tabloidisering (Örnebring 2003) og i ytterste grad populisme. I dag er det ikke ukjent at
nåtidens tabloidiserte og populariserte debattprogrammer ofte kritiseres for ikke å fylle sitt
normative og demokratiske potensial. Denne siste fasen i nyhetsjournalistikken blir også kalt
popularisering og publikumsorintering (Allern 2001 s. 21).
Tabloidisering forstås som en popularisering i språk og billedbruk, i motsetning til pressens
tradisjonelle former. I popularisering ligger et økt personfokus og intimisering, noe denne
rapporten også viser. Det handler ikke om politiske parti eller overordnede saker, men
politikerne selv og enkeltpersoner. Målet med en slik fremstillingsmåte er ofte å gjøre saken
mer allment interessant ved at mediene setter personen i større fokus enn saken. Det er
basert på en pedagogisk tankegang om å presentere komplisert stoff, som forskning, i en
mer lettfattelig form. Videre er det flere som hevder at populisme har blitt ‘mainstream’ i
vestlig politikk. Markedstilpasning og tabloidiseringen av mediene har vært en pådriver for
en populistisk diskurs generelt, mener Mjelde og Hovden (2019). Populisme er her forstått
etter Jagers og Walgrave sin definisjon av ‘Thin populism’: “a political communication style
of political actors that refers to the people. These political actors can be politicians and
political parties, but also movement leaders, interest group representatives and journalists”
(Jagers og Walgrave 2007 s. 3, min utheving). Populisme er en vinklet form for
kommunikasjon som 1) appellerer og indentifiserer seg med ‘folket’, og som snakker på
vegnet av ‘folket’, 2) er grunnet i anti-elitistiske følelser, og 3) populisme anser ‘folket’ som
en enhetlig gruppe uten interne forskjeller, bortsett fra «very specific categories who are
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subject to exclusion strategy» (Jagers og Walgrave 2007 s. 3). I dette ligger det en dikotom
måte å se samfunnet på. Hvor man på den ene siden har oss, folket, som ledes av den sunne
og praktiske fornuft, og dem, systemet, som oppfattes negativt og styrt av byråkratisk
rasjonalitet. En konsekvens av en slik tilnærming er at politiske spørsmål i mindre grad
diskuteres i politiske debatter, men blir til omgjort og fremstilt som moralske spørsmål. Den
populistiske stilen innebærer at enkle svar fra politikerne, noe som fremmer en «kontraktog løftepolitikk». Dette innebærer også at man ser på politikerne med skepsis og
mistenksomhet (Jamtøy og Hagen 2007 s. 161). Hvorvidt det fører til at det ‘tyngre’ og
faktaorienterte stoffet forsvinner fra TV-skjermen er det lite som tyder på, mener Bastiansen
og Dahl (2008 s. 505). Men det har utvilsomt påvirket både NRK og TV2s fremstillingsform i
dokumentarer, aktualitetsprogrammer og debattprogrammer og hva publikum sitter igjen
med etter å ha sett politiske TV-debatter.
Kritikken mot denne utviklingen handler om at debattprogrammene har gått fra å være rent
opplysende til konfliktorienterte og underholdningsbaserte. TV-debattene har på flere måter
blitt mer iscenesatt. De er ikke ‘ekte’ debatter hvor to eller flere parter forsøker å finne felles
forståelse og løsninger for fellesskapets beste. I forlengelse av dette blir noen av
programmene sett på som nok et tegn på ‘The fall of the public man’ i en Habermasisk
forståelse. Örnebring (2003) forklarer de nye debattprogrammene slik:
«(…) typical of most of the public debate programs (…) is that participants were not given
much of a chance to explain and expound upon their views and standpoints, so as not to
jeopardize the conflict narrative constructed beforehand by the producers” (s. 518).

Det er også TV-debatter i denne analysen som kan være eksempler på denne kritikken, som
Lønning Direkte, sendt på TV2 fra 1994-1997, med programlederen Per Ståle Rønning. Selv
om programmet var svært populært, var det flere politikere som nektet å delta i
programmer fordi debattene ble så konfliktorienterte og krasse at de ikke ble sett på som
konstruktive (Lønning Direkte 2020). I dette programmet var Carl I. Hagen, tidligere leder for
Fremskrittspartiet, en av de vanligste gjengangere. Han var, og er, kjent for sin harde
debattstil, som allerede sent i 70-årene posisjonerte seg selv og partiet som antiinnvandrervennlig (Gripsrud 2018 s. 212).
Ut fra den tidligere beskrivelsen av TV2 er det nærliggende å tro at særlig denne kanalen
allerede fra starten hadde et mer eller mindre populistisk tankesett. Men som vi har sett var
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dette også et resultat av forsøket på å skille seg fra NRK og vinne publikums gunst - og en
satsning på kritisk undersøkende journalistikk som allerede i 1975 ble nedfelt som pressens
mål.
Også NRK måtte tilpasse seg den nye markedssituasjonen og tidligere studier har vist at
målet om høyest mulig seertall satte preg på NRKs aktualitetsprogrammer. Med andre ord
ble de mer publikumsorienterte. Dette betyr at debattprogrammene ble større i grad
underlagt underholdningskrav eller erstattet med rene underholdningsflater (Thorbjørnsrud
2008 s. 485). Dette til tross for at NRK som lisensfinansiert Public service-kanal har en
spesiell tradisjon for politisk dekning – og at man kan tenke seg at NRK er mer beskyttet mot
kravet om høye seertall enn private kanaler som er avhengig av reklameinntekter (ibid s.
487).
Thorbjørnsrud (2007, 2008) mener at Redaksjon EN (NRK) fra 2003, var svært styrt av
seertallet i kampen mot Tabloid (TV2), i kommune- og fylkestingsvalgkampen.
Thorbjørnsrud (2008) finner at NRK nærmest hadde en «tvangstrøye man gjør minst mulig
ubehagelig ved å tenke minst like kommersielt og populærjournalistisk som man gjør i
reklamefinansierte kanaler» (s. 513). Når det kom til hvilke politikere som ble invitert til
debattene hadde redaksjonen fullstendig kontroll «(…) vi tenker TV, ikke posisjoner» (ibid. s.
504). Politikerne redaksjonen var på jakt etter var de som kunne få opp temperaturen
gjennom «spissede, enkle og gjerne provoserende standpunkter eller angrep. I tillegg måtte
de ha et kjent navn og et fjes seerne hadde sett før» (Thorbjørnsrud 2008 s. 500).
Høy temperatur og konflikt er helt sentrale krav i populærpolitiske journalistikken. I en
direktesendt TV-sending er man derfor avhengig av å ha deltakere som aksepterer og makter
å fylle disse kravene på egenhånd. De må utforme budskapet sitt kortfattet og effektivt,
gjerne med gode historier. I tillegg må de ha standpunkter som helt klart er i opposisjon til
debattmotstanderne (ibid s. 500). Holdningen til NRK var at i målet om å lage god TV, måtte
partiapparatene finne seg i dette (ibid. s 509). Det at mediene konsentrerer seg om
politikere som har disse egenskapene legitimeres av NRK og TV2 på flere måter. En av dem
er at redaksjonelle avgjørelser må gjelde, basert på en grunnleggende redaksjonell
uavhengighet (ibid. s 506) – som jo også er ett av evalueringskriteriene til
allmennkringkastere. Det å delta i programmer som Redaksjon EN innebærer ofte å være
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kranglete, ubehøvlet og nyansert. Det betyr også at politikerne må godta den
virkelighetsbeskrivelsen til redaksjonen som gjerne blir vist gjennom reportasjer i
begynnelsen av sendingen, og å argumentere ut fra den (ibid. s. 512). Særlig etter en av
sendingene til Redaksjon EN, sendt 18.3.2003 fikk sterke reaksjoner. Innvandring var tema,
og Carl I. Hagen og Jens Stoltenberg ble satt i duell. Under den svært opphetede debatten
ble begge deltakerne bedt om å svare enten ja eller nei på spørsmålet «Bør det bli
vanskeligere for asylsøkere og innvandrere å få opphold her i landet?» Carl I. Hagen svarte
klart Ja. Stoltenberg på sin side svarte «Ja i den forstand…» før han ble avbrutt av
programlederen.
Politikerne selv «uttrykte at man hadde fulgt denne debatten med urolig motvilje – var det
slik debattene skulle bli i denne valgkampen?» (ibid. s. 509). Pressen anklaget programmet
for å komme med en fordummende og banaliserende ja-nei-lek (Thorbjørnsrud 2007 s. 140).
Også Kringkastingsrådet gav sendingen kraftig kritikk (ibid. s 141). Hele sendingen var preget
av regi- og definisjonsmakt fra redaksjonen og journalistens side. Politikernes forhold til
redaksjonene beskriver hun som asymmetrisk og preget av avhengighet (Thorbjørnsrud 2008
s. 511). Alt for at seerne skulle vinnes – gjennom populærjournalistiske fremstillinger. I dag
er ikke slike dueller eller Ja/Nei spørsmål uvanlige i debattprogrammer, og de er for lengst
godtatt som et formatkrav.
Thorbjørnsrud (2008) ser på det ovennevnte som en kamp mellom politikere og journalister,
mellom TV-logikken og den politiske logikken. Dette er hun ikke alene om. Allern (2011)
mener at maktforholdet mellom politikere og journalister er forskjøvet. «Partiene og
politikerne har mistet sitt gamle herredømme over den politiske opinionsdanningen» (Allern
2011 s. 12). I Sverige er den samme utviklingen karakterisert som en av de største
maktforskyvningene på 1900-tallet. I dag er journalistene selvstendige aktører som har stor
innflytelse. Redaksjonene i markedsledende medier, med de mest dominerende
fjernsynskanalene i spissen, er institusjoner med stor makt over både innhold og rammer.
Dette er også en makt over hvordan politikk presenteres for publikum. TV’en gir politikere og
andre makthavere mulighet til å nå fram med sitt budskap til et stort publikumssegment,
samtidig setter journalistikken rammer for, og har kontroll over diskursproduksjonen
(Eriksson 2002 s. 260, i Allern 2011 s. 13). Hvordan dette gjøres, må vurderes etter
demokratiske målsetninger om å fremme en åpen debatt, mener Allern (2011).
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I dag er konkurransen fra Internett og et digitalisert kanalmangfold et faktum og i utvikling.
Nye kommunikasjonsmuligheter og alternative offentligheter har vokst fram, særlig gjennom
sosiale medier. De politiske partiene kan kommunisere direkte til velgerne, uavhengig av
journalistiske filtrer. Med dette er TV-mediet og debattprogrammenes posisjon svekket når
det kommer til politisk kommunikasjon. Et viktig spørsmål i demokratidebatten er hva som
blir konsekvensene for den offentlige debatten. Hva skjer når nå det ikke er få kanaler eller
et enkelt debattprogram som når ut til flertallet av befolkningen? Når vi får et mangfold av
debatter og informasjon som rettes til spesielle grupper som i stor grad kun kommuniserer
med hverandre? (Allern 2011 s. 21). Til tross for denne utviklingen er fremdeles politikerne
avhengig av å delta i debatter på TV (Thorbjørnsrud 2008 s. 513).
2.4 Debattprogrammene i et demokratisk og retorisk perspektiv
Til tross for kritikken gitt tidligere i denne rapporten, er det grunn til å tro at de medierte
offentlige debattene kan tilby noe annet som kan være viktig for den offentlige debatten i sin
helhet. Som et alternativ til kritikken mot utviklingen av TV-debattene, ser Kjeldsen (1998)
på TV-debattene som en retorisk sjanger. Kjeldsen (1998) mener at vi må være ærlige om at
debattene ikke er ekte diskusjoner hvor to eller flere personer tester sitt beste argument.
Eller at målet er å endre mot-debattantens opprinnelige ståsted, å finne felles forståelse og
en rasjonell løsning. Istedenfor er TV-debattene fylt med krangling, hvor målet er å vinne
debatten, uten å overbevise hverken mot-debattanten eller publikum. Vi burde derfor
retorisk konfrontasjon om allerede etablerte meninger og posisjoner (s. 197). Dette
innebærer også en validering av emosjoner som ofte finner sted i debattene, - som ofte blir
sett på som brudd med rasjonalitetsprinsippet. Følelsene engasjerer seerne til å handle,
enten det dreier seg om å stemme ved valg eller å fortsette å holde seg orienterte om
samfunnet og verden de lever i (ibid. s. 205).
Verdien av dette perspektivet på debattsjangeren er ikke å si at TV-debattene ikke har
mangler eller at de ikke burde kritiseres. Men det åpner opp for en forståelse for at
debattene bidrar til den offentlige sfæren ved å gi seere og samfunnsmedlemmer en del av
den informasjonen de trenger for å holde seg orientert om både konfliktskapende temaer og
ulike sider ved debatten – informasjon de selv trenger for å delta i eget samfunn. Det er
likevel liten tvil om at når politikk reduserer til ren underholdning, så opphører
debattsendingene å ha demokratisk verdi. Men ulik grad av «og ulike former for,
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iscenesettelse av politikk fjerner ikke automatisk alt politisk innhold» (Jamtøy og Hagen 2007
s. 149). Politikk i ‘gamledager, med objektivitet som mål og saklige fremstillingsform ble
opplevd som fremmedgjørende for mange. Det finnes flere forskere som tar til orde for at å
presentere politikk gjennom underholdning, følelser og drama, gjør at mennesker som ellers
synes politikk er kjedelig, slår på TV-debatter for å la seg engasjere (ibid. s. 150).
Politikk på TV skal informere og opplyse, men også engasjere og underholde for å overleve
konkurransen fra andre typer programmer, mener Jamtøy og Aalberg (2007 s. 241). Basert
på en representativ undersøkelse av den norske befolkningen fra 2004, gir forfatterne en
vurdering av hvordan publikum opplever og ser nyheter og politiske debattprogrammer på
TV. De konkluderer med at publikum i stor grad opplever TV-debatter og nyheter som
medievridde, men det betyr ikke at de ikke opplever sendingene som lite informative. Det er
derimot ikke mange som opplever at de lærer noe om politikk ved å se på TV-debatter. Slik
sett er underholdningstilpasning ikke et onde i seg selv. Men vel så viktig er det å påpeke at
forfatterne ikke fant noen grunn til å avvise at TV-debattene førte til et
informasjonsunderskudd og at det var en klar og sterk «negativ sammenheng mellom
opplevd informasjonsverdi og opplevd medievridning» (Jamtøy og Aalberg 2007 s. 242).
Journalister og programledere har et ansvar når de formidler politikk i debattprogrammer.
Teknikker som spissing, personifisering og forenkling gjør at politikken fremstilles enklere
enn den komplekse politiske hverdagen faktisk er. Den virkelige politikken skjer på
bakrommet, mens på TV underholder politikerne og er personlige. Selv om vi fortsatt har
politisk journalistikk som oppleves informativ og som kan opplyse og være saklig, finnes det
vel så mange unntak. Konsekvensene kan bli at informasjonskløften i samfunnet blir større,
som igjen kan «få innvirkning på borgernes integrering i samfunnet og den politiske
virkeligheten» (Jamtøy og Aalberg 2007 s. 242).
I denne rapporten forstås debattprogrammene ut fra et demokratisk perspektiv og som
potensielt viktige arenaer for politisk kommunikasjon. Uansett om deltakerne består av
faktiske politikere, andre samfunnsaktører eller representanter med ulike syn på saken som
diskuteres. Debattprogrammer kan bidra til at det eksisterer en offentlighet der «ideer og
interesser brytes, slik at det kan vokse fram en felles forståelse og ansvarsfølelse – en
allmennånd» (Allern 2001 s. 13). Demokrati handler ikke bare om omfordeling av ressurser,
16

makt og innflytelse, men også om den offentlige samtalen og forpliktelsen vi har til å høre på
hverandres argumenter (Kalleberg 1984 s. 384, i Allern 2001 s. 13). På det mest elementære
plan handler det om å skape samfunnsforståelse og interesse for politikk og alternativer. Det
er også i medieoffentligheten den politiske makten og andre institusjoners makt legitimeres,
populariseres og granskes (ibid.) Derfor hevder Allern (2011) at den politiske journalistikken
burde overvåkes, særlig fordi mediene blir kritisert for å ikke presentere politikk på en god
nok måte for den jevne publikummer. Med dette i bakhodet vil denne rapporten se
nærmere på hvilke tematikker og perspektiver som har blitt presentert for det norske
publikum i relasjon til innvandring i norske debattprogrammer – for å si hvordan et av
nåtidens mest utfordrende tema har blitt behandlet i den norske offentligheten. Men først
vil metoden og fremgangsmåten forklares.

3. Metode og framgangsmåte
Undersøkelsen er basert på en kvantitativ innholdsanalyse av alle episodebeskrivelser som
omhandler innvandring i Norske debattprogrammer vist på TV2 og NRK mellom 1970-2019.
Med debattprogrammer menes programmer som enten selv definerer seg som, eller
åpenbart er, programmer som dekker viktige samfunnsforhold og som spiller slik en viktig
rolle i den offentlige sfæren. Dette vises ved at redaksjonene strategisk velger ut emner,
deltakere i debatten og hvordan debatten presenteres. Den dominante formen for
kommunikasjon i debattprogrammer er debatt, diskusjon eller samtaler mellom to eller flere
deltakere, med programleder(e) som leder debatten eller har en viss innflytelse over
debatten. Dette ekskluderer for eksempel talk-shows og TV-debatter uten programleder(e),
som for eksempel Stortingsdebatter som ville vært gjennomført med eller uten kamera til
stede (Örnebring 2003 s. 505). I det følgende gis en mer utførlig forklaring av materialet og
utvalgene, en kort forklaring av kodeboken og metodiske vurderinger som er gjort.
3.1 Materiale og utvalg
Valg av materiale er basert på to utvalg: Det første er et utvalg av relevante
debattprogrammer. Det andre er et utvalg av relevante episoder i debattprogrammene,
dette vil forklares i det kommende. Materialet er hentet fra Nasjonalbibliotekets arkiver,
NRK og TV2s interne arkiver og episodebeskrivelser som er allment tilgjengelig via NRK TV og
TV2 Sumo. NRK og TV2s interne arkiver gjennomgått av en tidligere ansatt av SCANPUB. For
kartlegging av debattserier i NRK har det vært søkt på stikkord som «diskusjon», «debatt» og
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«innv*», samt gjennomlesing av oversikter i NRKs- internarkiv,
og samtaler med professorer og NRK-interesserte i gruppa «NRK historie» på
Facebook. Internarkivet til TV2 mangler så mye metadata at en annen metode brukt: Med
hjelp av TV2s egne ansatte ble relevante debattprogrammer funnet. Tilsvarende
fremgangsmåte har også blitt brukt for de svenske og danske materialet. Deretter ble alle
episodebeskrivelsene for programmene gjennomgått, og kun de som handlet om
innvandring ble analysert. Alle episodebeskrivelsene ble så gjennomgått på nytt av forfatter,
kontrollert for relevans, og supplert med materialet fra nasjonalbiblioteket og streamingtjenestene til de valgte TV-kanalene NRK og TV2.
3.2 Utvalg 1 - debattprogrammer
Debattprogrammene er valgt ut fra disse kriteriene: 1) Programmet må ha flere episoder, og
vært vist på TV over en lengre tidsperiode. 2) Størstedelen av programmet må bestå av en
eller flere studiodebatter, ledet av en eller flere programledere, med to eller flere
debattanter. 3) Programmet må i all hovedsak handle om nasjonale forhold. Punkt to
overlapper med Örnebrings (2003) definisjon av debattprogrammer, basert på en generell
definisjon av talk-shows og diskusjonsprogrammer (s. 505). Punkt en og tre er kriterier som
sikrer relevansen av programmene, og ekskluderer: Enkeltstående debattprogrammer eller
kortere debattprogram som sendes i forbindelse med valg, rene talk-shows, og
samtaleprogrammer med kun programleder og gjest, samt programmer som er orientert
mot utenlandske forhold. Programmer som sendes hver dag i uken i forbindelse med
nyhetssendinger, som for eksempel Politisk Kvarter (NRK) er ekskludert.
3.2.1 Undersjangrer
Debattprogrammer kan deles opp i tre arketyper ifølge Örnebring (2003). Det første kriteriet
er «Educational current affairs debate». Her diskuterer og debatterer eksperter og politikere
viktige dagsaktuelle hendelser, og denne typen debattprogrammer er typiske i tidsperioden
opp til 75-tallet i Norge. Eksempelet på episodebeskrivelsen av Politikk 22.2.1974 vist til
tidligere er en god beskrivelse av denne undersjangeren. Målet er å opplyse publikum om
temaet som diskuteres, og vise fram de ulike synspunktene og politiske ståsteder omkring
ulike tema. Denne programtypen kan knyttes til den første fasen i norsk TV-historie, hvor
sendingene skulle følge kravet om balanse og upartiskhet. Det andre kriteriet er «Journalistic
current affair programs». I disse programmene er ofte sosial urettferdighet på agendaen, og
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politikere og andre autoriteter blir utfordret og holdt ansvarlig. Programlederen(e) eller
journalisten har en aktiv rolle i programmet, og vanlige personer som er påvirket av temaet
som diskuteres deltar i debatten. Arketypen kan kobles til Djerf-Pierres andre og tredje fase,
hvor idealet om kritisk gransking, popularisering og publikumsorientering får forrang. Den
siste arketypen er «The entertaining current affairs debates». Debattene er ofte mikset med
andre former for innhold, som reportasjeinnslag eller underholdning. Saken som diskuteres
er hentet fra den kulturelle sfæren, familieliv eller private relasjoner, snarere enn fra den
politiske og økonomiske sfæren (Örnebring 2003 s. 515-516). Undersjangeren kan i denne
sammenheng knyttes til 90-tallet og utover. I episodebeskrivelsene som foreligger for denne
studien har de mest underholdningsbaserte programmene forsøkt unngått. Kategoriene er
ikke statiske, og noen programmer og episoder kan bli plassert i flere av arketypene. Fordi
TV-debattprogrammene har utviklet seg over tid og ofte er hybride, er også noen
debattprogrammer tatt med selv om de kun til en viss grad passer til utvalgskriteriene.
Et godt eksempel for hvordan utvalgsprosessen har foregått er forskjellen mellom
programmene Antenne Ti (NRK), som er med i denne analysen, og forløperen Apropos (NRK),
som ikke er valgt ut. Antenne Ti skulle gi bakgrunn og analyse til aktuelle spørsmål gjennom
debatt og reportasjer (Bastiansen 2011 s. 63). Et eksempel er episoden sendt 31.1.1989:
«Vestre Slire kommunestyremøte. Ja eller nei til folkestemming om asylmottak», eller en
mer tematisk orientert episode sendt 16.5.1989, men overskriften «Innvandrere og
rettigheter». Bastiansen beskriver Apropos som et aktualitetsmagasin hvor «reportasjer og
filminnslag ble supplert med studiosamtaler og diskusjoner» (Bastiansen 2011 s. 58). Det er
med andre ord programformatet som må passe til utvalget av TV-programmer, ikke temasom er utvalgskriteriet for episodene. Antallet debattprogrammer som har passet til
kriteriene i Norge er 17 stykker.
3.3 Utvalg 2 - episoder
Fordi ikke alle debattprogrammer har episoder som tar opp innvandring, er det også gitt
visse kriterier for hvilke episoder som skal tas med i analysen. Disse er: Episodene har blitt
vurdert som relevant når innvandring er nevnt eksplisitt i episodebeskrivelsen eller i
overskriften enten eksplisitt eller ved bruk av stikkord som hijab, imam, segresjon, Fadime,
Muhammed-karikatur, fremmedarbeidere eller Mullah Krekar. Det må komme helt klar fram
at det er en debatt, ikke et intervju. Innvandring må også vært relatert til en nasjonal
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kontekst. Dette ekskluderer debatter om innvandring til andre land enn Norge. For en del av
de valgte debattprogram fantes ingen episoder som tok opp temaet innvandring ut fra
nevnte kriterier. Disse er selvfølgelig fjernet fra materialet. I alt er det 373 episoder sendt fra
Norske kanaler som er analysert.
3.4 Kodebok
Kodingen er basert på relevante og tilgjengelige episodebeskrivelser for ulike
debattprogrammer (Tabell 1.2). Kodeboken (se vedlegg) har variabler som kartlegger hvilket
år og måned hvert program ble sendt, navnet på debattprogrammet og kanalen det ble
sendt på. Videre er episodens tema i relasjon til innvandring kodet. Temaene er hentet fra
SCANPUBS kodebok for innvandringsdekningen i seks skandinavisk aviser fra 1970-2015,
publisert i rapporten «Immigration debate in Scandinavian newspapers 1970-2016.
Methodology, codebook and selected tables» (Hovden og Mjelde 2019b). Temaene har blitt
kodet som dummievariabler, fordi flere temaer kan tas opp i hvert program, og/eller
relaterer seg til andre temaer. For eksempel terrorisme og kriminalitet, kriminalitet og
kvinneundertrykking, religion og kulturelle skikker. Kodingen av tema har derfor vært svært
avhengig av hvor mye informasjon som har vært tilgjengelig om hver episode. For hvert
program er episodens tittel, episodebeskrivelse og debattanter registrert som fulltekst som
har vært gjenstand for nærlesning når det har vært relevant.
3.5 Metodiske vurderinger
Kvantitativ innholdsanalyse sikter på å være objektivt og systematisk, og det har lenge vært
en diskusjon over hva som skal tas med i en slik analyse - det manifeste innholdet eller
latente, spesifiserte kriterier (Bryman 2016 s. 284). Målet med en kvantitativ
innholdsanalyse av medieinnhold er ofte å generalisere resultatene ut fra et representativt
utvalg av en populasjon (Bryman 2016 s. 163) i dette tilfellet TV-episoder fra
debattprogrammene. I materialet som ligger til grunn for denne rapporten er det flere
utfordringer knyttet til det ovennevnte. Utfordringene knyttes i hovedsak til tilgangen til
informasjon om debattprogrammene og episodebeskrivelsene og utfordringer knyttet til
begrepsbruk og kjennskap til konteksten til debattene lengre bak i tid.
I Norge ble pliktavleveringsloven innført i 1990 (Pliktleveringslova 2016), og den inkluderer i
dag alle dokumenter og tekster uavhengig av hvilket medium de blir gitt ut på. Med andre
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ord er det denne loven fra 1990 som sikrer at debattprogrammene skal være tilgjengelig for
allmennheten. Formålet med loven er å «tryggja avleveringa av dokument med allment
tilgjengeleg informasjon til nasjonale samlingar, slik at desse vitnemåla om norsk kultur og
samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og
dokumentasjon» (Pliktavleveringslova, 2016, §1). For denne studien betyr dette at det finnes
både manglende episodebeskrivelser, dokumentasjon og utfyllende informasjon om
debattprogrammene fra årene før 1990. Et godt eksempel på dette er at det ikke finnes
noen debattprogrammer/episoder, eller andre sendinger i andre sjangre i 1987 i NRKs
internarkiv som er merket med temaet innvandring – bortsett fra en dagsrevysending. Året
1987 er det samme året FrP satt innvandring på den politiske dagsorden i Norge og var den
første valgkampen som var preget av innvandringsspørsmålet (Gripsrud 2019 s. 226). Det var
også dette året Carl I. Hagen i innspurten av valgkampen i kommune- og fylkesvalget snakket
om det Mustafabrevet på et valgmøte i Rørvik – som kun en dag etter ble avslørt som falskt.
Hendelsen skapte stor debatt i alle de norske mediene7 (Gripsrud 2019 s. 221). Slike viktige
norske hendelser kan man anta enten er tapt for norsk historie eller i det minste svært
vanskelig å finne med vanlige søkemetoder. En annen klar utfordring med å få tak i
materialet fra NRK er at NRK selv ikke er villig til å selge materiale fra eget interaktiv til
organisasjoner – inkludert forskergrupper (Ola Svinsås, informasjonskonsulent i NRK, epostutveksling 17.6.2020). Det er TV-kanalene selv som har ansvar for å levere materialet til
Nasjonalbiblioteket som skal oppbevare TV-utsendingene for ettertida (Nasjonalbiblioteket
u.å). Og det er tydelig at NRK og TV2 har ulike og skiftende rutiner for hvordan dette er blitt
gjort, noe som gjør det svært vanskelig å navigere i de ulike arkivene. Også i årene etter 1990
finnes det mangler og hull i arkivene. Både når det kommer til hvilke debattprogrammer og
episodebeskrivelser som er lagret i kanalenes egne intern-arkiver og hos
nasjonalbibliotekene, hvor mye informasjon som ligger i episodebeskrivelsene og hvor mye
metadata som er lagret. Dette har påvirket materialet som er innhentet på flere måter, og
beskrives i det følgende.

7

7. september, 1987 leste Carl I Hagen opp et brev han hadde fått noen måneder tidligere i postkassen sin på
Stortinget. Brevet kom fra Mohammad Mustafa fra Oslo, og handlet om at det snart skulle bli like mange
moskeer som kirker i Norge, bl.a. fordi muslimske innvandrere fikk flere barn enn norske, og at de skulle overta
makten. Dagen etter avslørte VG at brevet var falskt. Opplesningen av brevet førte til at partiet fikk stor
oppmerksomhet i alle medier, og FrP gikk kraftig fram i valget og innvandrermotstanden i Norge økte.
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Det svært vanskelig å navigere i de ulike arkivene fordi det til dels er ikke er mulig å bruke
søkeord for å finne relevant materiale, noe som kan bety at noen debattprogrammer er
oversett eller kun til en viss grad passer til kriteriene listet ovenfor. Mangelen på utfyllende
informasjon om episodene, eksempelvis at episodene kun har overskrifter, manglende
tidfesting og/eller kun en linje som beskriver innholdet, gjør at for noen episoder har det
vært mulig å registrere og kode svært mange tematikker, mens for andre har kun ett tema
vært mulig å registrere. Når deltakere ikke er tilstrekkelig nevnt (eksempelvis at ingen, eller
kun en av debattantene nevnes), er dette kodet som N/A. Når det har vært tvil om at temaet
som tas opp handler om innvandring, er ikke episodebeskrivelsen kodet i det hele.
Innvandring er et vanskelig tema for en kvantitativ innholdsanalyse fordi innvandring gjerne
er assosiert med begreper som gjestearbeidere, asylsøkere, fremmede. Konseptene og
konnotasjonene har endret seg over 50 år (Hovden og Mjelde 2019b). Det siste vil trolig
gjøre at når ‘bråk i drabantbyer’ nevnes men dette ikke kobles til innvandrergrupper, er ikke
episoden kodet - selv om disse to erfaringsmessig ofte kobles sammen. Særlig har dette vært
utfordrende når det helt klart har vært snakk om visse nasjonale hendelser, som har skjedd
så langt tilbake i tid at konteksten for hendelsene ikke er kjent for forfatter. Det vil også
gjøre seg gjeldende for etnisk tilhørighet, og religionsspørsmål. Det foreligger derfor trolig en
underrepresentasjon av visse tema. For å få en tilnærmet lik koding for materialet, er det
kun episodebeskrivelsene som ligger til grunn. Dette innebærer at om en debatt har vært
tilgjengelig digitalt, så er ikke den sett for å supplere manglende informasjon.
Overordnet vil dette si at jo nyere materiale er, særlig fra 2000 og utover, jo mer fullstendig
er arkivene - men med noen hull. Mellom 1990 og 2000 er materialet delvis fullstendig, men
fra 1990 og bakover er det flere mangler som bl.a. nasjonalbiblioteket er klar over selv. 8
Utvalget av data som foreligger for denne studien er et populasjonsutvalg, selv om enheter

8

Nasjonalbiblioteket sier selv at de har «mange» programmer fra NRK TV fra 1960 fram til 1.7.1990, da
pliktavleveringen begynte. Fra 1.7.1990 har de komplett oversikt for NRK, og fra 1992 fra TV2 og 1996, NRK2.
De har imidlertid ingen metadata om innholdet, men de kan søke i NRKs baser for å få ut innholdet – men dette
tar lang tid. For TV2 har de ingen metadata, og har ikke tilgang til å finne metadata. De faktiske utsendelsene
fra 2008 ligger i Mo i Rana (men ikke alt er lagret), og materialet fra etter 2008 er digitalisert. Oversikter over
episodebeskrivelser har ikke NRK ferdige, men nasjonalbiblioteket har gjort en svært god jobb med å finne de
episodebeskrivelsene som finnes, både fullstendige og ufullstendige. En stor takk skal gå til Birgit Stenseth ved
nasjonalbiblioteket, som har brukt svært mye tid og tålmodighet for å hjelpe SCANPUB med innhenting av
ønsket materiale (Stenseth og Andersen, Nasjonalbiblioteket, e-post utveksling).
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har forsvunnet i arkivene og har vært vanskelig å telle. Utvalget er dermed så representativt
det kan være med dagnes arkivsituasjon, og gir en god innsikt i hvilke temaer som ble
debattert i relasjon til innvandring i norske debattprogrammer fra 1970 og fram til i dag.

4. Den norske innvandringsdebatten på TV
4.1

Debattprogrammer og antall episoder om innvandring

Tabell 1.1 gir en oversikt over alle 17 debattprogrammene som foreligger for denne
undersøkelsen, antall relevante episoder for hvert debattprogram og hvor mange relevante
episoder som foreligger for hvert tiår.
Tabell 1.1, Antall episoder om innvandring i Norske debattprogrammer
1970-2019 - Frekvens
Program
Politikk (NRK 1972-1974)
På Sparket (NRK 1975-1981)
Antenne Ti (NRK 1988-1992)
Antennetimen (NRK 1992-1994)
Holmgang (TV2 1992-2008)
Debatt 21 (NRK 1994-1995)
Redaksjon 21 (NRK 1994-2002)
Lønning Direkte (TV2 1994-1997)
Til Debatt (NRK 1995-1999)
M (TV2 1996-1997)
Sentrum (NRK 1997-2000)
Tabloid (NRK 2000-2009)
Standpunkt (NRK 2002-2007)
Redaksjon EN (NRK 2002-2009)
Brød og Sirkus (NRK 2003-2006)
Landstinget (TV2 2008)
Debatten (NRK 2010-d.d)
Total

1970
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

1980
0
2
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

1990
0
0
18
2
20
3
4
12
2
1
9
0
0
0
0
0
0
71

2000
0
0
0
0
25
0
18
0
0
0
0
116
11
60
5
5
0
240

2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
44

Total
1
7
28
2
45
3
22
12
2
1
9
116
11
60
5
5
44
373

På 1970-tallet har det kun vært mulig å oppdrive seks episoder, for 80-tallet kun 12.9 I årene
senere hvor TV2 ble opprettet er antallet langt flere, med en topp på 2000-tallet med 240
episoder. Trolig skyldes dette historiske forhold. Blant annet at innvandring ikke ble et

9

Fordi det er så få relevante episoder på 70-og 80-tallet, er disse to årtiene slått sammen i tabell 1.2.
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politisk tema før på slutten av 80-tallet hos de norske partiene og ikke et tema for
valgdebattene før i 1987 og 1995 (Brochmann og Hagelund 2010 s. 239, Allern 2011 s.219).
Det var heller ikke før slutten av 80- og 90-tallet NRK og TV2 virkelig satset på aktualitets- og
dokumentarprogrammer og samfunnskritisk journalistikk. Sammenliknet med den norske
pressedekningen av innvandringsdebatten kan et liknende mønster avdekkes ved at andelen
artikler om innvandring øker.10 Innvandringsdebatten nådde ikke de norske
debattprogrammene for alvor før på 90-tallet, mens den i avisene var noe tydeligere til stede
også på 70 og 80-tallet. 2000-tallet var tiåret hvor innvandring oftest ble satt på dagsorden
både i debattprogrammene (240 episoder) og i avisene (309 artikler) (Hovden og Mjelde
2019a s. 33).
Den store andelen debattprogrammer på 2000-tallet skyldes i hovedsak av
debattprogrammet Tabloid (TV2). Programmet har hele 116 episoder som omhandler
innvandring dette tiåret, som kanskje kan forklares med at programmet ble vist fire dager i
uken. Fram til 2005 hadde programmet også en fredagsutgave. I en periode ble programmet
også vist på søndager (Tabloid 2020). Tiåret 2010-2019 har kun 44 episoder, et overraskende
resultat siden det er i denne perioden flyktningkrisen kom til Norge og Europa. Men også
innvandringsstoffet i VG og Aftenposten synker i frekvens dette tiåret. Det lave antallet
episoder kan i denne undersøkelsen forklares ved at det er kun ett program i denne
rapporten som strekker seg fra 2010 til dags dato, nemlig Debatten (NRK). Antallet relevante
episoder (N=373) som er analysert i denne rapporten vil likevel gi et så godt bilde av
innvandringsdebatten i Norge fra 1974 til 2019 som er mulig med dagens arkivsituasjon.

4.2 Tematisk gjennomgang av innvandringsdebatten
Ankomst av retur innvandrere og kriminalitet er de mest debatterte temaene i relasjon til
innvandring i de norske debattprogrammene for hele perioden. Dette sammenfaller med
Hovden og Mjeldes (2019a) analyse av innvandringsdebatten i norske aviser for samme
tidsperiode. Mens rasisme og diskriminering er det tredje mest diskuterte temaet i avisene

10

Mens 70 og 80 tallet hadde 259 artikler, følges 90-tallet av 196 artikler. 2000-tallet har en topp på 309
artikler, mens andelen synker igjen på 2010-tallet til 228 i avisene VG og Aftenposten. Innsamlingen av
avisartikler stanser etter 2016. Hvorvidt de resterende tre årene og etterfølgende av flyktningkrisen i midten av
tiåret medførte en større og mer langvarig debatt er usikkert. Merk at avismaterialet ikke inkluderer innsendt
kommentarstoff og/eller innsendt debattinnlegg.
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(16 prosent), faller tredje plassen til innvandring som et partipolitisk tema i
debattprogrammene (21 prosent). Det samme temaet tas kun opp i 12 prosent i avisene. En
annen vesentlig forskjell er at arbeidsinnvandring diskuteres mye oftere i avisene (18
prosent), mot fem prosent i debattprogrammene. I tillegg diskuteres nordmenns nasjonale
identitet i ni prosent av debattprogrammene, mot to prosent i avisene.
Tabell 1.2, Temaer i relasjon til innvandring i norske debattprogrammer 1970-2019 prosent
Tema
Arrival and return of legal immigrants
Crime
Immigration as a partisan-political issue
Racism and discrimination
Religion
National Security
Family and social customs
National identity (of Norwegians)
Suppression of women immigrants
Integration Policy
Social care/Health care/Welfare state
Work
Immigrant's political and civil rights
Illegal migration and human trafficking
Immigration debate
Education
Multiculturalism
National and social economy
Civil society organizations
Culture, arts and entertainment
Majority population's attitudes towards immigration
Accidents
Sports
The role of media in the debate
Parallel societies
Adoption
Total
N=373

1970/1980
33
22
6
33
6
0
0
0
0
0
6
6
6
6
0
0
0
0
11
6
0
0
0
0
0
0
139

1990 2000 2010 Total
21
28
45
29
24
27
11
24
15
23
25
21
30
16
14
19
8
13
11
12
1
12
23
10
0
13
7
9
14
10
5
9
1
12
0
8
1
8
9
6
6
6
2
5
3
5
5
5
7
4
5
5
4
3
7
4
1
6
2
4
7
2
0
3
3
3
5
3
4
1
7
2
1
1
2
2
0
2
0
2
4
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
1
0
2
0
1
1
0
0
1
159 201 186 188

Temaet rasisme/diskriminering og kriminalitet blir oftest ble diskutert mellom 1970 og til
2000-tallet i debattprogrammene. De samme temaene faller i frekvens på 2000-tallet og
utover. På samme måte ser vi en økning i temaene innvandring som et partipolitisk tema og
nasjonal sikkerhet fra 1970-2010-tallet. Det samme gjelder integrasjonspolitikk, selv om
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andelen ikke blir høyere enn 9 prosent sistnevnte år. Integrasjonspolitikk blir heller ikke
særlig ofte diskutert i avisene (16 prosent). Antallet er svært lavt sammenliknet med den
danske og svenske pressedekningen av integrasjonsspørsmål, hvor integrasjon blir tatt opp i
omtrent halvparten av artiklene i Danmark, og en tredjedel av de svenske artiklene. Det
mest interessante er at de minst debatterte temaene i debattprogrammene, som kultur,
kunst og underholdning, parallell-samfunn, sport, adopsjon og sivilsamfunn og
organisasjoner heller ikke er temaer som er fremtredende i de norske avisene (Hovden og
Mjelde 2019a s. 145). Dette tyder på at innvandringsdebatten i TV-debattene har mange
likhetstrekk med hvordan debatten utartet seg i avisene i samme periode. Det er altså liten
grunn til å tro at TV-debattene og/eller avisene skiller seg vesentlig fra hverandre i hvilke
temaer som diskuteres i relasjon til innvandring. Dette bygger opp om tidligere teorier om at
mediene i stor grad følger hverandre i hvilke saker som anses som nyhetsverdige og
interessant nok til å tekkes et stort publikum – det som kalles intermedia agendasetting
(McCombs og Shaw 1993). Det reflekterer også at de sentrale innvandrerpolitiske
spørsmålene har vært gjenstand for debatt i flere medier, og at hverken avisene eller TVdebattene har tatt opp en stor andel perifere innvandringsrelaterte tema.
Når vi bryter tallene ned til hvert enkelt tiår er det flere forskjeller og nyanser som
karakteriserer utviklingen av innvandringsteamet i debattprogrammene. I det følgende vil
hvert enkelt tiår gjennomgås hver for seg knyttes til den politiske utviklingen og
innvandringsdebatten ellers i samfunnet.
4.2.1 70-og 80-tallet Innvandringspolitikken etableres og er et begrenset tema
De mest debatterte temaene i relasjon til innvandring på 70 og 80-tallet ankomst og retur av
innvandrere (33 prosent), kriminalitet (22 prosent), rasisme (33 prosent) og sivile
organisasjoner som arbeider for innvandring eller representerer innvandrere (11 prosent).
Mens de første tre temaene også blir debattert på 90-tallet, så forsvinner sivile
organisasjoner bortimot fra debattprogrammenes agenda de senere tiårene. En interessant
‘klynge’ på 70-og 80-tallet er at arbeid, innvandreres politiske og sivile rettigheter, samt
velferdsstat/helse- og sosialtjenester, som hver for seg diskuteres i seks prosent av
episodene som tar opp innvandring. Vi ser også at innvandring ikke er et like utbredt
partipolitisk tema i på 70- og 80-tallet som senere (seks prosent).
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Det mest slående med 70- og 80-tallet er at det kun er 11 temaer som er debatteres i
relasjon til innvandring, mens de senere tiårene åpner for at flere temaer tas opp og gjøres
til gjenstand for debatt. I likhet med det Hovden og Mjelde (2019a) fant i sin studie av seks
Skandinaviske aviser innvandringsdebatt i samme tidsrom, betyr dette at
innvandringsdebatten blir mer mangfoldig og mangefasettert fra 1990-og utover, når
innvandring som tema manifesterer seg i offentligheten og i politikken.
Det er også verdt å minne om at på 70- og 80-tallet er NRK den eneste kanalen tilgjengelig
for det norske publikummet. Som nevnt er denne fasen preget av en utforsking av TVjournalistikken og den kritiske, undersøkende journalistikken får sin oppstart. Ved å se
nærmere på programbeskrivelsene fra disse tiårene er det lite som tyder på at debattonen
er like krass som på 2000-tallet11, som vi senere skal se. Dette kan skyldes av at NRK ikke må
konkurrere om seertallene, men også at kravet om objektivitet og balanse var større i TVmediet enn i visene som var partistyrt. TV-mediet var etablert som en aktør, men tok i
mindre grad regi over debattprogrammet, slik som vi er vant til i dag (Jenssen og Aalberg
2007 s. 252). Det betyr imidlertid ikke at disse første debattprogrammene om innvandring
ikke var kontroversielle og nyskapende – særlig med tanke på hvem som fikk komme til orde,
og hvilke temaer som tas opp.
Innvandring i en politisk etableringsfase og utenfor den offentlige debatten
Om vi ser resultatet i en historisk sammenheng er det ingen overraskelse at andelen
debattepisoder om innvandring er så lav (6 episoder på 70-tallet, 12 episoder på 80-tallet).
Innvandringspolitikken var, særlig på 70-tallet, i en etableringsfase, og blir av Brochmann og
Hagelund (2010) beskrevet som ikke-politisk. Ikke fordi det var et fravær eller reguleringer
eller ordninger som gjaldt innvandring. Det hadde Norge hatt siden andre verdenskrig.
Begrepet blir brukt fordi myndighetene og velferdsstaten i liten grad arbeidet systematisk
med en strategi for å håndtere innvandring og innvandrernes liv i Norge (s. 223). Det kunne
oppstå debatter i pressen, men som politisk tema var innvandring av liten betydning. Det vil
ikke si at det ikke fantes innvandring i Norge. Fra 1967 kom det som kalles ‘den nye
innvandringen’ med arbeidsinnvandring fra Pakistan, India, Tyrkia og Marokko.

11

Det er imidlertid vanskelig å gjøre en god komparativ innholdsanalyse av retorikken i programbeskrivelsene,
ettersom det er disse to første tiårene som har de største manglene i arkivene, og mengden tekst som har vært
mulig å kode er begrenset.
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Innvandringen førte til at velferdsstatlige problemstillinger kom inn i utlendingslovgivningen
og Innvandringen fra sør ble også sett på som problematisk. I 1974 kom forslaget om
innvandringsstopp, noe som ble vedtatt i 1975. Det var en innføring i mer selektiv
innvandringspolitikk som begrenset innvandringen av ufaglært arbeidskraft fra den tredje
verden, samtidig som man kunne rekruttere den arbeidskraften som trengtes til
vekstsektorene i økominen (ibid. s. 230). Fra 1981 ble ordningen gjort permanent.
Det var etter innvandringsstoppen politiseringen av innvandringsdebatten økte (Alghasi
2020 s. 78). Fra 1981 hadde alle de norske politiske partiene egne kapitler om innvandring i
partiprogrammene sine. Man måtte vente i fire år til før partiene begynte å formulere mer
omfattende programposter om innvandring. Premissene for den innvandringspolitiske
politikken ble lagt i denne perioden: «en begrenset og kontrollert innvandring på den ene
siden, og en politikk for integrering, deltakelse og kulturelt mangfold på den andre»
(Brochmann og Hagelund 2010 s. 239). Om vi dukker litt mer ned i innvandringshistorien er
ikke 70- og 80-tallet ikke uten betydning.
Innvandring, arbeid og velferdsstatlige spørsmål
Arbeidsinnvandrerne fra 70-tallet dro ikke hjem, og familiene deres flyttet til Norge. Det er
derfor først på 80-tallet norske myndigheter virkelig forstod at Norge var blitt ett
innvandringsland. Det var politisk enighet om at gjestearbeidere skulle behandles med
nordmenn på både 70-og 80-tallet, og det meldte seg problemer med anstendige boforhold
for gjestearbeiderne. Spesielt når behovet gikk fra arbeidsboliger til familieboliger
(Brochmann og Hagelund 2010 s. 233). Den dårlige bosituasjonen ble debattert i
programmet På Sparket 7.3.1979. Temaet går inn under velferdsstat/helse- og
sosialtjenester og arbeid, som står for seks prosent av alle debattepisodene i disse to
tiårene, hver for seg. En annen episode, med overskriften «Innvandrere og rettigheter», ble
vist 16.5.1989 på NRK i programmet Antenne Ti. Her er det altså temaet innvandrernes
sosiale og politiske rettigheter som tas opp – som også står for seks prosent av episodene i
disse to tiårene.
Den medierte debatten handlet i stor grad om hvordan arbeidsinnvandrere skulle oppfattes
og hvorvidt innvandringen var en ressurs eller en utfordring i arbeidsmarkedet. Dette
nærmer seg diskusjonen som ledet til, og handlet om, det Alghasi (2020) kaller en
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sosioøkonomisk diskurs (s. 78). Innvandrerstoppen ble blant annet begrunnet ut fra «hensyn
til det norske samfunn, men også ut fra hensynet til arbeidsimmigrantenes egen velferd i
Norge: Bolig, arbeidsbetingelser og andre sosiale forhold var ikke tilfredsstillende»
(Brochmann og Hagelund 2010 s. 229). På 80-tallet ble det videre foretatt endringer i
fremmedforskriftene med skjerpede vilkår for oppholdstillatelse. Det ble stilt krav om at
forsørgelse skulle være sikret og at de skulle ha et høvelig husvære av sosialt forsvarlig
standard (Brochmann og Hagelund 2010 s. 241). Tankegangen ble begrunnet med at hvis alle
skulle ha høy kvalitet på godene i det norske samfunnet, måtte inntaket av innvandring
begrenses (ibid.).
Rasisme og diskriminering på den ene siden…
På 70- og 80-tallet er nazisme og negative holdninger til innvandring et gjennomgangstema.
Dette faller inn i temaet rasisme og diskriminering i denne undersøkelsen. Andelen av
sendinger som tar opp dette temaet er 33 prosent, altså hver tredje debattsending. Et godt
eksempel på hvor kontroversielt og nyskapende debattprogrammene på denne tiden kunne
være er en episode som ble sent i debattprogrammet På Sparket, NRK 28. mai 1975.
Programleder Heradsveit inviterte for første gang i Norges historie norske nynazister inn i
NRK studioet, og det ble sterke reaksjoner. Organiserte demonstranter angrep
Fjernsynshuset under sendingen: «de kom seg inn, løp i korridorene og klarte nesten å ta seg
inn i TV-studioet som hele Norge fulgte med på» (Bastiansen 2011 s. 52). 6.11.1975 fulgte
samme debattprogram opp med en episode med overskriften «Fremmedhat og rasisme» (På
Sparket, 6.11.1975, NRK). I 1979 var temaet «Opptak i forsvaret etter attentatet 1. mai av
Petter Kristian Kyvik, medlem av den nazistiske bevegelsen norsk front» (På Sparket,
15.5.1979, NRK). Programmet har også to sendinger til med samme tema: «Rasehets og
homohets» (På Sparket, 1.10.1980, NRK) og «Er nazi-holdninger en fare i dag?» (På Sparket,
26.2.1981, NRK). Antenne Ti tok også opp temaet i 1989, med overskriften «Innvandrer
hatet i Norge. Vold mot asylanter og innvandrere» (Antenne Ti, 27.4.1989, NRK).
Islam presenteres som en global trussel på den andre siden…
I dette tiåret kommer den første debattsendingen som tar opp kritikk mot muslimer som har
vært mulig å finne i arkivmaterialet for denne studien. 23.2.1989 har Antenne Ti overskriften
«Sataniske vers, Salman Rushdie og drapstrusler fra muslimer» (Antenne Ti, 23.2.1989, NRK).
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Episoden faller inn under temaene kriminalitet og religion, som har en prosentandel på
henholdsvis 22 og seks prosent.
På grunn av boken Sataniske vers ble det utlyst en dødsfatwa mot forfatteren Rushdie av
Irans leder Ayatollah Khomeini (Alghasi 2020 s. 143). Når Rushdies bok ble utgitt i Norge
1989 av Aschehoug demonstrerte 3000 muslimer i norske gater for å kreve at Rushdies bok
ikke skulle utgis (Gripsrud 2019 s. 181). Fire år senere var ikke hendelsen glemt eller
konflikten løst. I oktober 1993 ble forleggeren som utgav boken, William Nygaard, forsøkt
drept av en mørkhudet mann med hette. Attentatet ble imidlertid aldri oppklart (Nygaard –
saken 2020). Rushdie-saken utøste de første diskusjonene i relasjon til ytringsfrihet, blasfemi
og islam i Norge. Landet møtte for første gang manifestasjonen av den radikale,
internasjonale islamismen (Alghasi 2020 s. 143). Saken førte til en endring i ordskiftet om
religionen, Islam ble presentert som en ideologi med «store og politiske og kulturelle
konsekvenser» (Alghasi 2020 s. 143). Andelen debattepisoder som tar opp religion som et
spørsmål er på seks prosent på 70- og 80-tallet, men øker noe frem til 2010 (tabell 1.2).
Dette skyldes en oppblomstring om samme problemstilling rundt religion på 2000-tallet med
diskusjonen rundt Muhammed-karikaturene. Religionsspørsmålet i innvandringsdebatten
har med andre ord alltid vært til stede i de norske debattprogrammene, også Islam (Hovden
og Mjelde 2019a).
Flyktningpolitikken blir en del av innvandringspolitikken
På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet fikk Norge en stor økning av flyktninger
som søkte asyl. Dette kom samtidig med nedgangskonjunktur og bankkrise «med påfølgende
omfattende boligkrakk og boligproblemer, særlig i Oslo» (Alghasi 2020 s. 80). Da 3000
vietnamesiske båtflyktninger kom til landet på slutten av 70-tallet, og på 80-tallet gikk
flyktningpolitikken inn i innvandringspolitikken12 (Brochmann og Hagelund 2010 s. 240). I

12

Tidligere ble disse to sett på to prinsipielt forskjellige former for migrasjon som hørte til i ulike sektorer i
styringsapparatet. Det ble argumentert for at mottak og tilpasning av flyktninger måtte sees i sammenheng
med de generelle velferdsstatlige arbeidet med å integrere innvandrere i landet. UDI ble opprettet i 1988, og
ble et samordnet organ som hadde ansvar for saksbehandling av alle søknader om oppholds og
arbeidstillatelse, politisk asyl, familiegjenforening og statsborgerskap. UDI fikk også ansvar for hele
mottaksapparatet overfor flyktninger og asylsøkere, «samt bosetting av i kommunene av flyktninger og
personer med opphold på humanitært grunnlag» (Brochmann og Hagelund 2010 s. 243). Med dette ble
flyktningpolitikken gjenstand for mer ordinær kontrollpolitikk og var mer i tråd med den generelle
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1988 vedtar Stortinget en ny og mer restriktiv utlendingslov for å bedre håndtere den det
økte antallet av flyktninger. Loven trådte i kraft i 1991.
Forholdene reflekteres også i innvandringsdebatten- og politikken generelt, og i
debattprogrammene. Andelen debattepisoder som tar opp ankomst og retur av innvandrere
på 70- og 80-tallet er 33 prosent. Antenne Ti, NRKs sentrale debattprogram på den tiden, tok
opp asylpolitikk 06.12 1988, samt 26.1.1989. 31.1.1989 ble et helt program viet til et
kommunestyre i Vestre Slire. Temaet var «Ja eller nei til folkestemming om asylmottak»
(Antenne Ti, 31.1.1989, NRK). Debatten kom to år etter at kommunen i 1987 fikk nesten 500
asylsøkere som bodde på syv ulike hoteller i kommunen – «en utvikling som stod i sterk
motsetning til kommunens egen plan om å satse på turisme som næringsvei» (Brochmann
og Hagelund 2010 s. 248). Gjennom ulike medier kom asylsøkere til orde med egne
fortellinger om isolasjon og hoteller i de norske fjellene. Uttalelsene ble gjerne møtt med
medieoppslag om kravstorhet og utakknemlighet fra asylsøkere sin side, som fikk bo gratis
på hoteller der mange nordmenn selv ønsket å feriere (Brochmann og Hagelund 2010 s.
248).
FrP setter innvandring på den politiske dagsorden
Det er i sammenheng med den økte ankomsten av asylsøkere FrP setter innvandring på den
politiske dagsorden. Mens kun et par hundre asylsøkere hadde komme til landet i første
halvdel av 80-tallet, var antallet over 8600 i 87. Fremskrittspartiet, ledet av Carl I. Hagen
gjorde asylsøkerne til «et hovedtema i kommune- og fylkestingsvalgkampen i 87» (Mjelde
2020 s. 4). Det at dette skjedde rett etter at innvandringen økte er ikke tilfeldig. Partier fra
ytterste høyre i Skandinavia har gjennomgående «incorporated the immigration issue into
their policy profiles, when the character and volume of immigration to these countries
changed markedly with the arrival of asylum seekers and refugees» (Mjelde 2020 s. 3).
Responsen lot ikke vente på seg: Med over 12 prosent av stemmene gjorde partiet sitt beste
valg noensinne – så langt» (Brochmann og Hagelund 2011 s. 244). Valgkampen ble et
vendepunkt for debatten om innvandringen i Norge og avgjørende for mange menneskers
stemmevalg. FrP var en av drivkreftene bak denne prosessen, og det ble da, og senere,

innvandringspolitikken og flykninger ble langt på vei sett på som innvandrere (Brochmann og Hagelund 2010 s.
243).
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bortimot umulig å diskutere innvandring uten at FrP er en sentral del av debatten - «både
som deltaker og som sak i seg selv» (Brochmann og Hagelund 2011 s. 245). Mustafa-brevet i
valgkampen i 87’ er et eksempel på dette, selv om denne hendelsen ikke ble debattert på
TV.13 FrP fikk mye negativ oppmerksomhet etter denne hendelsen og samtlige partier tok
avstand for FrPs profittering på fremmedfrykt. Det ble stilt spørsmål til hvordan man kunne
debattere innvandring på en måte som var anstendig – uten å «lefle med grumsete
strømninger» (Brochmann og Hagelund 2010 s. 245).
Gjennomslagskraften til FrP og den store valgoppslutningen ble en tankevekker for de andre
politiske partiene. Velgerpotensialet kunne ikke ignoreres. Skiftet fra arbeidsinnvandring til
flyktningeinnvandring introduserte en sterkere humanitær dimensjon i
innvandringspolitikken. Den tverrfaglige enigheten om begrenset og kontrollert innvandring
måtte veies opp mot ansvaret for å gi mennesker på flukt beskyttelse i tråd med
internasjonale, humanistiske solidaritetsprinsipper (Brochmann og Hagelund 2010 s. 245).
Også stortingsvalget i 89’ ble vellykket for FrP, som fikk fra 2 til 22 representanter på
Stortinget.14
Oppsummering
I disse første to tiårene ser vi at innvandring rent politisk var i en etableringsfase, og det
sammen kan sies for TV-debattene. Svært få episoder tok opp innvandring, og det er ikke før
på slutten av 70-tallet innvandringen politiseres da etter innvandringsstoppet ble gjort
permanent og FrP setter innvandring på dagsorden for valgkampen 1987.
Hvorvidt FrPs innvandringskritiske holdning og sentrale plass i innvandringsdebatten har
medført en forskyvning av innvandringspolitikkens innhold eller tone, er vanskelig å si. Svært
få av partiets innvandringspolitiske forslag har blitt vedtatt på Stortinget. Men FrPs
tilstedeværelse i den offentlige debatten kan ha påvirket de andre partienes

13

Det finnes ikke spor av denne hendelsen i arkivmaterialet til NRK i 1987. Det var heller ingen andre
programmer som tok opp innvandring annet enn en episode av Dagsrevyen ifølge NRKs egne arkiver.
14
Valget i 91 derimot, var ikke like heldig. Det året bestemte partiet seg for at innvandringspolitikken ikke
skulle være deres hovedtema i valgkampen – de halverte dermed sin oppslutning. De fikk også to ulike fløyer i
partiet: en liberalistisk som stod for fri innvandring, og en klassisk høyrepopulistisk fløy hvor
innvandringsmotstanden var sentral. Den liberalistiske føyen ble imidlertid utradert etter landsmøtet il FrP ved
Bolkesjøl, og i valget 1995 ble det igjen innvandringsvalgkamp, som vi skal se i neste delkapittel.
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argumentasjonsformer og standpunkter (Brochmann og Hagelund 2010 s. 247).15 Det finnes
også ytre faktorer som har påvirket innvandringsdebatten som ikke kan ignoreres:
eksempelvis økt andel flyktninger eller nye problemstillinger og hendelser i relasjon til
innvandring, som medfører at innvandring blir et sentralt tema i den offentlige debatten. I
tillegg har vi utviklingen av journalistikken og debattprogrammene som i seg selv blir mer
tilspisset og får en mer konfronterende stil.
Innvandring blir på 70-og 80-tallet diskutert i relasjon til sosioøkomiske diskurser – som
arbeid og velferdsstatlige ordninger. Rasisme settes høyt på agendaen, og nynazister
inviteres inn i studio. Samtidig er det på 80-tallet første gang Islam presenteres som en
trussel, da gjennom debatten rundt Rushdie-saken. Innvandring har siden denne perioden
vært en sentral del av norsk politikk, som også kan spores i resultatene i denne
undersøkelsen. På 70- og 80-tallet er andelen debattepisoder som tar opp innvandring som
et partipolitisk tema 6 prosent, mens på 2010-tallet har hver fjerde debattepisode dette som
tema. Vi kan slå fast at innvandringsdebatten økte i både i volum og kvalitet etter 70-og 80tallet. Med volum menes hvor ofte innvandring gjøres som tema i norske
debattprogrammer. Med kvalitet menes at antallet innvandringsrelaterte temaer som
diskuteres i debattprogrammene øker. Innvandring blir etter dette tiåret representert på
nye måter. Ikke bare sosioøkonomisk men også i henhold til sosiale og kulturelle
utfordringer (Alghasi 2020 s. 81).
4.2.2 1990-tallet Debatten politiseres og ‘oss’ og ‘dem’ avklares
På 90-tallet øker andelen debattprogrammer som tar opp innvandring. Andelen
debattprogrammer som tar opp kriminalitet vokser, og antallet episoder som diskuterer
innvandring som et partipolitisk tema dobles (fra seks til 15 prosent). Temaet ankomst og
retur av innvandrere synker med 12 prosentpoeng og er på sitt laveste av årtiene som er
undersøkt. Konflikttemaene i debattprogrammene endrer seg også på en annen måte: Flere

15

Spørsmålet om FrPs påvirkning blir av Alghasi (2020) besvart på en annen måte: Alghasi mener at FrP
innførte en trussel-diskurs. Først i 1977 med å innføre begrepet «Svenske tilstander», men også etter valget i
1987, hvor han mener Carl I. Hagen presenterte innvandring som en trussel mot norsk kultur. Trussel-diskursen
ble etter hvert «en utbredt og etablert diskurs i det norske offentlige ordskiftet» (Alghasi 2020 s. 80). I dette
materialet er det helt klart at FrPs representanter har vært gjennomgangsdebattanter i flere av
debattprogrammene – særlig på 2000 tallet og i programmet Lønning Direkte som ble vist på 90-tallet (Lønning
direkte 2017).

33

temaer, som utdanning (sju prosent), multikulturalisme (tre prosent), og nordmenns
holdninger til innvandring (fire prosent) og nordmenns nasjonale identitet (14 prosent)
settes for første gang på agendaen. Konflikttemaene nevnt ovenfor, unntatt
multikulturalisme, diskuteres mest på 90-tallet. Det er den økte politiseringen, kriminaliteten
og det nye mangfoldet i innvandringsdebatten dette kapittelet vil handle om.
Økt politisering
Året 1995 ble innvandringspolitikk på nytt et sentralt tema i de TV-sendte
valgkampdebattene i forkant av kommune- og fylkestingsvalget. I valgåret 1999 blir temaet
igjen sentralt og det beskrives av Aftenposten som «en valgkamp der innvandringsdebatten
preges av uttalelser for og mot FrPs utspill på området» (Aftenposten 25.8.1999, sitert av
Alghasi 2020 s. 84). Andelen partipolitiske temaer i relasjon til innvandring øker også med 14
prosentpoeng i debattepisodene som er undersøkt her. Dette viser, som også Allern (2011)
påpeker, at den politiske debatten var begrenset før 90-tallet (s. 219). Dette bekreftes også
av Alghasi (1999), som skriver at innvandring ble et sentralt samtaleemne i det politiske- og
kulturelle landskapet i Norge samme tiår. Dette gjenspeiles i andelen debattprogrammer
som tar opp innvandring i denne undersøkelsen. På 90-tallet var hele 71 debattprogramepisoder som tar opp innvandring, i tiårene før var temaet bortimot ikke-eksisterende.16
Kriminalitet
Et annet vesentlig skille mellom 90-tallet og de foregående tiårene, er at
innvandringsdebatten i økende grad ble knyttet til kriminalpolitikken (Allern 2011 s. 219). I
det første folkemøtet NRK sendte i forbindelse med valgkampen, ble temaet «Et utrygt
Norge?» tatt opp, da med undertekstene innvandring, kriminalitet og arbeidsløshet. 17 I
debattprogrammene utenfor valgkampen, som foreligger for denne analysen, tas
kriminalitet opp i bortimot hver femte debattepisode om innvandring. En klar økning fra

16

Det lavet antallet episoder om innvandring på 70-og 80-tallet skyldes også at arkivmaterialet fra disse tiårene
er utilgjengelig og mangelfulle.
17
Programlederne startet med innvandringstemaet og fokuserte delvis på innvandrernes utrygghet. Det var en
nattlig politiaksjon mot en asylsøkende, utvist pakistansk familie var eksempelet. Thorbjørn Jagland, da
Arbeiderpartiets leder, «hadde en vanskelig oppgave da han skulle forsvare Brundtland-regjeringens
utvisningsvedtak og politiets oppfølging» skriver Allern (2011 s. 220). Den eneste som støtte Jagland var Vidar
Kleppe, nestlederen i FrP. Carl I Hagen ble noen dager senere «stekt i sitt eget fett» i en av NRKs TVutspørringer om et stortingsdokument FrP hadde utarbeidet om innvandringspolitikken og Øystein Hedstrøms
(FrP) amatørregnestykke om innvandringens kostnader. Innvandrerregnskapet, som vi senere skal se, er ble
også debattert i debattprogrammene i denne undersøkelsen.
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tiårene før. 18 Eksempler er blant annet Antenne Ti (NRK) episoden sendt 14.6.1990 med
overskriften «Kriminalitet blant innvandrere i Oslo» (Antenne Ti, 14.6.1990, NRK). I tillegg
kommer programmet sendt 19.7.1990 hvor overskriften lyder: «Hvorfor ligger utlendinger så
høyt på valgstatistikken i Oslo?» (Antenne Ti, 19.7.1990, NRK), og programmet med
overskriften «Innvandrere og kriminalitet», sendt fjerde juni 1992 (Antenne Ti, 4.6.1992,
NRK). Debattprogrammenes sentrering rundt kriminalitet og innvandring på 90-tallet går
heller ikke påpekt hen i andre studier. Alghasi (1999) finner i sin studie av fire
debattprogrammers dekning av innvandring mellom 1989 til 199719, at Antenne Ti tar opp
kriminalitet i større grad enn Redaksjon 21 (NRK) og Holmgang og Lønning direkte (TV2) (s.
46).
Kriminaliseringen må ses i sammenheng med hvordan Alghasi (2020) karakteriserer
innvandringsdebatten på 90-tallet: som en debatt som siden 1987 hadde blitt gjenstand for
en kulturaliseringsprosess, hvor også sosiokulturelle diskurser kom inn i debatten. Begreper
som fremmedkulturell, fjernkulturell og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn befestet seg
(Alghasi 2020 s. 82) Sosiokulturelle forklaringer økte betraktelig (s. 84), særlig på områder
knyttet til kriminalitet (ibid s. 83). Koblingen mellom kriminalitet og innvandring, da i
valgkampdebattene, som Allern (2011) har studert, ble kritisert for å være en spekulativ
kobling (Allern 2011 s. 220). Den spekulative koblingen blir også kritisert tiåret etter
(Mikkelsen 2007).
Også andre stemmer kommer til orde i debattprogrammene som er undersøkt her, slik som i
Lønning direkte-episoden (TV2) sendt 17.4.1995: «Innvandrere krever at det må gjøres noe
med kriminaliteten i innvandrermiljøene» (Lønning direkte, 27.4.1995, TV2). Det er tydelig at
også innvandrere selv forsøker å belyse problemet og får sin plass i diskusjonen. Alghasi
(1999) finner, særlig i TV2, at debattprogrammene innebærer «folkelighet» og skal, som
allmennkringkastere, utføre viktige demokratiske samfunnsoppgaver (s. 94). Derfor ser vi
tydeligere på 90-tallet, hvor TV2 starter opp, at flere deltakere i debattene på TV har
innvandrerbakgrunn. De kan være invitert som hoveddeltaker, deltakere eller tilskuere (ibid.

18

Men prosentandelen blir ikke på sitt høyeste før tiåret etter, da med 27 prosent.
Utvalget til Alghasi (1999) strekker seg mellom 23.2.1989 til 22.5.1999, og er en kvalitativ innholdsanalyse av
Antenne ti og Redaksjon 21 fra NRK, og Holmgang og Lønning Direkte fra TV2. Alle programmene er undersøkt i
denne rapporten.
19
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s. 100) - men er der ofte i kraft av at de er innvandrere, og får derfor rollen som
innvandrerrepresentanter (s. 38). Både kriminalitet og andelen innvandrerstemmer øker
tilsynelatende i volum20 i det neste årtiet som skal gjennomgås, og vil vies mer
oppmerksomhet der. Men det er viktig å stadfeste at både konflikttemaet kriminalitet og det
at innvandrere selv kommer til orde i debattene starter på 90-tallet.
Mangfoldighet og kulturalisering
På 90-tallet er det tydeligere at innvandringsdebatten er mer mangfoldig enn tidligere.
Temaer som utdanning, multikulturalisme og nordmenns holdninger til innvandring
begynner å debatteres. Spørsmål rundt hva det betyr å være norsk, etnisitetens rolle i
nasjonal identitet samt påvirkningen innvandring har på den norske kulturen og verdiene
diskuteres i 14 prosent av debattene. Dette er den høyeste prosentandelen for alle tiårene,
og er kanskje det mest interessante med TV-debattene på 90-tallet.
Eksempler på møtet mellom ‘oss’ og ‘dem’ i debattprogrammene er mange og viser flere
perspektiver på temaet. Det diskuteres hvorvidt muslimer skal få opprette egne skoler
(Holmgang, 10.1.1995, TV2), og «hvorfor blir nordmenn mer og mer rasistiske og
fremmedfiendtlige?» (Holmgang 25.10.1996, TV2). Det debatteres om «Innvandrere, må de
lære seg å leve som nordmenn for at vi kan leve sammen?» (Holmgang, 8.4.1997, TV2) og
om «Kan kristne og muslimer leve fredelig side om side?» (Lønning Direkte, 14.12.1995,
TV2). Andre eksempler er: «Hva er en nordmann? Kan hvem som helst bli nordmann, og må
man være født av norske foreldre for å bli betegnet som nordmann?» (Lønning Direkte,
22.6.1997, TV2), «Kun ‘hvite menn’ kan gi sæd til den norske sædbanken, er dette rasisme?»
(Lønning Direkte, 09.1.1997, TV2). Og til det mer politiske: «Skal Norge slutte å ta imot
flyktninger? – Debatt om flyktningpolitikk blir lett stemplet som rasistisk» (Holmgang
16.3.1999, TV2). Også de litt mer banale temaene er representert. Med overskriften «Kan en
neger være julenisse?» inviterte programmet Sentrum (TV2) Bent Lønrusten, leder av
Julenissenes Landsforbund og Akhenaton Oddvar de Leon, Organisasjon mot offentlig
diskriminering til debatt 16.12.1997 (Sentrum, 16.12.1997, TV2).

20

I denne undersøkelsen er ikke deltakere og deres bakgrunn registrert kvantitativt. Dette skyldes at mengden
informasjon om deltakere i debatten har vært vanskelig å oppdrive, særlig de tidligere årene. Gjennom
nærlesning av episodebeskrivelsene er det likevel tydelig at innvandrere tilsynelatende ofte kommer til orde fra
90-tallet og utover.
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Alghasi (1999) tangerer til å ha funnet det samme. Alghasi (1999) mener at konstruksjonen
av hvilke egenskaper nordmenn har og innvandrere har reproduseres i debattprogrammene
(s. 117),21 og dette tas opp i debatter hvor ‘oss’ og ‘dem’ er gjort til gjentagende stereotypier
og forestillinger i den samme tidsperioden (ibid. s. 117).
Det nye mangfold av innvandringsdebatten og kulturaliseringsprosessen kan forstås som et
forsøkt på å «for å forklare relasjonene mellom nordmenn og innvandrere» (Alghasi 2020 s.
84). Endringen er særlig synlig når innvandrervennlige stemmer argumenterte for
innvandreres rettigheter – både økonomiske og kulturelle – og her, innvandrers sosiale og
politiske rettigheter. Andelen er ikke på mer enn sju prosent dette tiåret, men har den
største prosentandelen av alle tiårene som er undersøkt.
Innvandrerregnskapet
De innvandrerkritiske stemmene argumenterte for at innvandrere og innvandring var en
trussel mot det norske samfunnet. Både i form av kriminalitet og kulturelle forskjeller, som vi
har sett, men også i form av økonomiske kostnader. Påstanden, eller fortellingen om, at
innvandring kostet samfunnet noe, ble et gjennomgangstema i norske medier. Når TV2 ble
lansert i 1992, mener Alghasi (2020) at debatten nådde nye høyder. TV2 var i større grad
sensasjonspreget, og problematiserte ofte kostnadene forbundet med innvandrere. Enkelte
av TV2 programmene hadde nærmere 700 000 seere, og hadde dermed et stort publikum
(Alghasi 2020 s. 83). Et interessant tema som ble tatt opp på 90-tallet er derfor
innvandrerregnskapet, som først ble tatt opp av FrP og presentert av Øystein Hedsrøm.
Denne undersøkelsen viser at temaet ble tatt opp av begge kanalene. Eksempler på
debattepisoder er: «Senterpartiet har i dag snudd og vil ikke lenger få inn for at flyktningekostnadene skal regnes ut. Dermed er det nå flertall mot en slik utredning» (Redaksjon 21,
9.10.1995, NRK). «Kaoset rundt Oslo byråd: Skal innvandrerregnskapet sette en stopper for
samarbeidet mellom Høyre og Frp?» (Holmgang 30.5.1997, TV2). «Sammenbrudd i
samarbeidet mellom Høyre og FrP i byrådet i Oslo p.g.a innvandrerregnskapet, møtet med to
av hovedpersonene» - som var Khalid Mahmood fra Høyre og Carl I. Hagen fra

21

Alghasi (1999) utforsker hvordan innvandrere blir konstruert og fremstilt i debattprogrammene og hvilken
virkelighetsforståelse av nordmenn og ‘de andre’ som skapes.
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Fremskrittspartiet. (Lønning direkte, 30.05.1997, TV2). Interessant fortsetter debatten om
innvandringsregnskap helt frem til dags dato – som vi senere skal se.
Oppsummering
Det er lettere å forstå hvorfor nordmenns nasjonale identitet får så stor oppmerksomhet på
90-tallet når man forstår konteksten debattene oppstod i. Det er i dette tiåret Norge i større
grad blir konfrontert med en større innvandrerbefolkning, og det vises blant annet med at
innvandring går inn som en del av politikken. 12000 bosniere kom til landet i løpet av
begynnelsen på 90-tallet, hvorav disse skulle integreres og ha boplass. «Hele Norgestrategien» ble satt i gang i 1994, og en rekke kommuner som ikke hadde hatt flyktninger i
kommunen tidligere fikk det nå. 294 av landets 435 kommuner bosatte flyktninger mellom
1994 og 96 (Brochmann og Hagelund 2010 s. 250). Samtidig fastslo myndighetene på midten
av 90-tallet, på bakgrunn av levekårsundersøkelser, at andelen av innvandrere som mottok
sosialstøtte var tre ganger høyere enn i resten av befolkningen. Samtidig var
arbeidstilknytningen svært lav blant minoritetene. For å belyse problematikken innad i
mottaksapparatet og velferdsstatens håndtering av innvandringen skrev
arbeiderpartipolitikeren Rune Gherardsen boken Norsk Snillisme og Mot en norsk
underklasse som ble heftig debattert i mediene (Finborud, under publisering) – så vel som i
debattprogrammene. 13.6.1997 er temaet i et Antenne Ti program: «Norsk snillisme.
Velferdsstaten kveles av misforstått velvilje ovenfor innvandrere og sosialklienter.
Undergraving av personlig ansvar. Utspillet fra Rune Gherardsen skaper debatt» (Antenne Ti,
13.6.1991, NRK). Temaet var også gjenstand for debatt året før da i programmet Til Debatt.
Overskriften lød: «Forstår vi innvandrerne i hjel?» (Til Debatt, 20.3.1996, NRK).
Rent politisk medførte 90-tallet, kanskje på bakgrunn av debattene som er skissert opp her,
at arbeidslinja ble lansert som en hovedmålsetning. Dette innebar at alle hadde rett og plikt
til å arbeide og at velferdsstaten skulle by på virkemidler og ordninger som sørget for dette.
Resultatet ble flere ordninger og reformer med endringer i regelverket for blant annet
uførepensjon, pensjonsopptjening, overgangsstønad og dagpenger (Brochmann og Hagelund
2010 s. 253). Integreringsarbeidet ble mer omfattende og arbeid og utdanning ble sett på
som arenaer for deltakelse (ibid. s. 257). Myndighetene begynte for alvor med nytenking og
revisjon, særlig på kontrollområdet gjennom blant annet Schengen-avtalen og Dublinkonvensjonen (ibid. s. 255). Inntil 1990-tallet ble nye kulturelle innsalg også bortimot sett på
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som entydig som en berikelse for det norske samfunn. På slutten av 90-tallet og særlig på
2000-tallet utvikler det seg en ny form for flerkulturell politikk (ibid. s. 260)
4.2.3 2000-tallet De problematiske sidene ved innvandring - debatten hardnet til
Tiåret 2000 skiller seg ut ved det er i dette tiåret andelen krim-debatter er høyest (27
prosent). Det er riktignok kun en liten økning fra 90-tallet (24 prosent). Sett i forhold til
2010-2019 hvor kun 11 prosent av debatten tar opp kriminalitet, er andelen ganske høy. Det
er også i dette tiåret kvinneundertrykking blir mest debattert (12 prosent). Før 2000 og i
2010 er ikke temaet gjenstand for debattprogrammene i det hele. Sammen med teamene
religion (13 prosent), og innvandreres familiære og sosiale skikker (13 prosent), nærmer
disse konflikttemaene seg en diskusjon over de negative og kulturelle kostnadene ved
innvandring i det norske samfunnet. Andelen episoder hvor innvandring blir diskutert som et
partipolitisk tema øker med åtte prosentpoeng (23 prosent) og andelen episoder hvor
ankomst og retur av innvandring øker til 28 prosent. Antallet debattepisoder som tar opp
rasisme og diskriminering halveres (fra 30 til 16 prosent). I tillegg ser vi at temaet
integrasjonspolitikk går fra å være ikke-eksisterende på 70-, 80-tallet og 90-tallet, til å havne
på åtte prosent dette tiåret. Temaet nasjonal sikkerhet, som hittil ikke har vært diskutert i
innvandringsdebatten kommer på dagsorden (12 prosent). Utviklingstrekkene vil ses i
sammenheng med endringer i innvandringspolitikken i dette kapittelet. Utviklingstrekkene
går inn i hverandre og ikke kan løses helt fra hverandre, men det er forsøksvist gjort en
kategorisering av de sentrale konflikttemaene.
Ankomst og retur av innvandringer – asylpolitikk og FrP som agendasetter
Innvandringsdebatten ble på 2000-tallet uvanlig skarp, skriver Alghasi (2020 s. 89). Dette
synes også i den historiske gjennomgangen av debattprogrammene i Norge, hvor politikere
og de politiske rådgiverne stilte seg skeptiske til hvordan debattklimaet hadde utviklet seg
(Thorbjørnsrud 2008 s. 509). Som vi har sett tidligere, ble maktspillet mellom politikerrollen
og journalistrollen skarpere. Både TV2 og NRK ble mer populariserte og
underholdningspregede. Asyl- og flyktningspørsmålet ble hovedtema for valgkampen i 2009
og retorikken i mediene «hardnet til et stadig mer polarisert politisk landskap» (Alghasi 2020
s. 89). Dette skjedde også på bakgrunn av det som skjedde rent politisk. I forkant av
valgkampen 2009 sier Alghasi (2020) at det omtrent var en konkurranse om å ha den
strammeste politikken og de strengeste tiltakene rettet mot økningen av antall asylsøkere,
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flyktninger og innvandrere i Norge (s. 87). FrP beholdt sin symbolske makt og fikk større
definisjonsmakt på 2000-tallet, selv om flere stilte seg kritiske til den harde retorikken
partiet tok i bruk, som vi skal se eksempler på. FrPs posisjon mener Alghasi (2020) er
illustrerende for «den tydelige høyredreiningen som nå på alvor begynte å prege den norske
innvandringsdebatten» (ibid s. 87). Spørsmålet om hvor kostbar innvandring var for
økonomien og kulturen vedvarte.
Hvorvidt Alghasi (2020) har rett i sin karakterisering av asyldebatten som uvanlig skarp eller
høyrevridd, kan ikke denne undersøkelsen svare på. Undersøkelsen kan derimot bekrefte at
ankomsten av asylsøkere og hvordan disse skulle behandles var et konflikttema både
gjennomgående og i slutten av årtiet - og at FrP flere ganger fikk hele debatter viet til egen
politikk og politiske utspill. Eksemplene er mange og i hovedsak hentet fra det omdiskuterte
programmet Tabloid (TV2) og Redaksjon EN (NRK). Begge har mottatt kritikk for sin skarpe
debattstil og utvelgelse av debattdeltakere (Thorbjørnsrud 2007, 2008). Eksemplene viser
ulike sider ved det ovennevnte og illustrerer godt hvordan innvandrerdebatten på 2000tallet utartet seg – også i forhold til debattstilen.
I mars 2002 hadde Tabloid overskriften «SV stiller strenge krav til innvandrere – begynner de
å likne FrP?» (Tabloid, 19.3.2002, TV2). Måneden dreier debatten seg til å handle om
asylpolitikken generelt og kriminalitet spesielt: «Dørvakter i Moss drept av innvandrere – må
en endre asylpolitikken?» (Tabloid, 15.4.2002, TV2). Året etter er disse to
programoverskriftene er særlig interessante og viser hvordan FrP bruker
asylsøkerspørsmålet til sin fordel. «Asylsøkere i Norge på falske premisser bruker
trygdepengene til å reise på ferie til hjemlandet - politiet har ikke fullmakt til å stoppe dem
på retur til Norge igjen» (Tabloid, 3.2.2003,TV2). Og så videre: «Hvert år forsvinner 3 000
asylsøkere fra asylmottakene - Frp foreslår elektronisk merking av samtlige asylsøkere»
(Tabloid, 29.9.2003, TV2). Det samme skjer i 2006: «Frp vil ha maks 1000 ikke-vestlige
innvandrere i året» (Tabloid, 26.9.2006, TV2).
Eksemplene det vises til nå er hentet fra siste del av 2008 og i forkant av Stortingsvalget
2009, hvor som nevnt asylanter og flyktninger var et sentralt tema. I mars 2008 ser vi at
regjeringen prøver å ta grep om asylpolitikken: «I dag la regjeringen fram en innstramning av
asylpolitikken. SV er uenige i over halvparten av tiltakene - og taler sin egen regjering midt
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imot» (Redaksjon EN, 3.9.2008, NRK). Deltakerne i debatten var Jens Stoltenberg,
statsminister for AP, Per-Willy Amundsen, som da var innvandringspolitisk talsmann for FrP,
Kristian Halvorsen som var finansminister for SV og Bent Høie, innvandringspolitisk talsmann
i Høyre. I april kommer FrP med et nytt utspill, som blir diskutert i sømmene:
«Fremskrittspartiet vil stenge nesten alle innvandrere ute - og bare slippe inn 100 asylsøkere
i året. Alle de andre partiene har i dag tatt avstand fra Forslaget» (Redaksjon EN, 7.4.2008,
NRK). I mai skifter fokuset tilbake til regjeringens politikk, da med overskriften «Ja, nå
foregår det en beinhard dragkamp om norsk asylpolitikk. Bruken av teltleir er omstridt»
(Redaksjon EN, 21.5.2008, NRK). På høsten 2008 skifter igjen debatten om å handle om FrP
og innvandringspolitikken generelt: «Siv Jensen mener norsk asylpolitikk er ute av kontroll. I
et intervju med TV 2 sa hun at innvandrere misbruker trygdesystemet, og barna deres blir
slått og omskåret» (Redaksjon EN, 8.9.2008, NRK). Debattantene er Siv Jensen og Kristin
Halvorsen fra SV. Første september er overskriften denne: «En fordobling av antall
asylsøkere i forhold til fjoråret. Prislappen kan bli seks milliarder kroner i år hvis tendensen
fortsetter. Rundt omkring i landet pågår aksjoner fra innbyggere som ikke vil ha asylmottak i
sin kommune» (Redaksjon EN, 1.9.2009, NRK)
De tre eksemplene som kommer nå, viser til hvordan FrP aktivt tar til motmæle mot islam og
hvordan Siv Jensen markerer sin posisjon med å lansere et nytt begrep i den norske
debatten – snikislamisering. Alt i løpet av to måneder våren 2009. Alghasi (2020) mener at
Islam ble en stadig viktigere skillelinje i den norske debatten om kulturforskjellene mellom
‘oss’ og ‘dem’(s. 87). Alghasi (2020) kobler det nettopp til Carl I. Hagens arvtaker, Siv Jensen,
og hennes utspill om snikislamisering. Begrepet ble, og blir brukt, som en betegnelse på
gradvis islamisering av Norge. Jensen brukte begrepet med referanse til Sverige og en
bekymring for at Oslo skulle få ghettoer som ble styrt av muslimske sharia-lover (ibid.).
Overskriften på den faktiske debatten er «Siv Jensen advarte mot snikislamisering av Norge –
med Siv Jensen og Jonas Gahr Støre» og ble sendt i februar 2009 (Tabloid, 23.2.2009, TV2).
To dager senere dreier debatten i Tabloid seg om «Sterk islam kritikk på FrP sin
hjemmeside» (Tabloid 25.2.2009, TV2), og den følges opp av «Martin Kolberg mante til kamp
om radikal islam» (Tabloid 18.3.2009, TV2).
Et siste eksempel viser hvordan andre politikere reagerer på FrPs mange utspill i denne
perioden – men også hvordan tonen i debatten hardnet, da med den kjente figuren Abid
41

Raja fra Venstre i hovedrollen: «Raja mener Frp er fullt av rasister og drittsekker – med Abid
Raja og Carl I. Hagen» (Tabloid, 29.4, 2008, TV2).
Det er verdt å merke seg at flere av debattprogrammene hvor FrP får mye oppmerksomhet,
er når de kommer med politiske forslag eller når partiet går langt i kritikken av Islam.
Hvorvidt de politiske forslagene har fått gjennomslag eller ikke, og om kritikken av Islam i
hovedsak ble møtt med motstand eller bifall, er ikke poenget her. FrP får med slike uttalelser
en nyhetsskapende rolle i debattprogrammene og får derfor oppmerksomhet av
redaksjonen til debattprogrammene. Mjelde (2020) finner at populistiske partier ytterst til
høyre ofte er nyhetsskapende og agendasettere, da i de skandinaviske avisene. Dette
kommer av at innvandring i seg selv er et tema som er splittende. I tillegg har de samme
partiene ofte karismatiske ledere, slik som Siv Jensen, Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug, som
alle er kjent for sin provoserende retorikk (s. 6). Det ovennevnte kan vitne om at partiet og
dets frontfigurer vellykket har tatt en utfordrende rolle i de norske debattprogrammene – og
dermed fått sende- og taletid. Det er spesielt tydelig i dette tiåret som har flest
debattepisoder som tar opp innvandring.
Nasjonal sikkerhet, global trussel og religion
Fra årtusenskiftet var det flere globale og nasjonale hendelser som påvirket dynamikken i
den norske innvandringsdebatten, deriblant terrorhandlingene i USA 11. september 2001
(Alghasi 2020 s. 84). Dette vises med at nasjonal sikkerhet for første gang ble et konflikttema
i debattprogrammene på 00-tallet (12 prosent), samt at temaet religion diskuteres i mest av
alle tiårene som er undersøkt (13 prosent). Verdenssamfunnet var preget av politisk
uroligheter. Borgerkriger og militære innervasjoner resulterte i en «markant økning av
asylsøkere og flyktninger, sørlig fra muslimske land som Irak og Afghanistan, til Vest-Europa
og Norge» (ibid. s 85). Asylstrømmen forklarer også den debatten om asylinnvandring vist i
det foregående avsnittet. Andre hendelser som tar opp nasjonal sikkerhet og religion er
Muhammed-karikaturene. Hendelsen tangerer også til å handle om temaet nasjonal
identitet og norske verdier, som ytringsfrihet. Nasjonal identitet har en prosentandel på ti
prosent dette tiåret. Som nevnt tidligere er det ikke før på 80-tallet islam som global trussel
blir diskutert i Norge, da med Rushdie-saken. I 2000 ser de nasjonale og globale hendelsene
til å sette fyr på temaet, og igjen markerer FrP seg som en aktiv deltaker i debatten og en
ivrig kritiker av islam – også vist i det foregående avsnittet.
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Samtidig finnes en rekke medieoppslag som viser hvordan mangfoldet har bidratt til
problemer, mener Alghasi (2020). Han ser på det som en trend hvor flere europeiske land får
politikere som kappes om å fronte det de anså som feilslått mangfold (s. 86-87). Kronikker
uttrykte bekymring for sterk muslims befolkningsvekst og at nordmenn ville bli en minoritet i
Norge innen 2050. Innvandrer blir omtrent synonymt med muslim, hevder (Alghasi 2020 s.
87). Dette kan også gjenspeiles i Hovden og Mjeldes (2019a) undersøkelse av de norske
avisene på to områder. For det første blir det flere henvisninger til religion på 00-tallet, og
det henvises oftere til Islam og muslimer (s. 37 og 39). Eksemplene på denne dreiningen i
norsk innvandringsdebatt på TV er også mange, og de som vises til her viser bredden av
debatten og kan illustrere det Alghasi (2020) kaller en trussel-diskurs på 00-tallet (s. 87).
Det første eksempelet viser diskusjonen rundt den opplevde trusselen mot terror generelt:
«Hvor slår terroristene til neste gang? Har krigen mot terror gjort verden enda farligere?»
(Holmgang, 17.3.2004, TV2). Det er deltakerne i debatten som avslører at temaet nasjonal
sikkerhet diskuteres i norsk kontekst. Deltakerne er Åslaug Haga, leder i Sp, statsminister
Kjell Magne Bondevik (Krf), Jens Stoltenberg, leder i Ap, Kommunikasjonssjef Petter Nome
fra Flyktningrådet, Direktør Stein Tønneson fra Peace Research Institute (PRIO), politisk
redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, justisminister Odd Einar Dørum fra Venstre og Jan
Arild Ellingsen, stortingsrepresentant fra FrP. Det neste eksempelet viser hvordan trusselen
dreier seg over til å handle om Islam spesielt: «Er muslimer en trussel mot vestlige verdier
som ytringsfriheten vår?» (Holmgang, 17.11.2004, TV2). Temaet diskuteres i del to av
programmet, og et utklipp fra selve programbeskrivelsen viser til deltakere og konteksten for
diskusjonen:22 «Stoltenberg sier at Carl I. Hagen alt for ofte harselerer med muslimer. Hagen
spør om Mukthar kan ta avstand fra at en kvinne har blitt dømt til døden ved steining i
Nigeria, Mukthar sier han ikke kan sitte å ta avstand fra alt som skjer i resten av verden».
Konteksten blir forklart slik:
«Trues ytringsfriheten? Et grotesk drap på den kontroversielle filmskaperen Theo van Gogh
på åpen gate i Nederland aktualiserer spørsmålet om muslimer er en trussel mot vestlige
verdier, som ytringsfriheten vår. (…) Ved liket av den nederlandske filmskaperen Theo van
Gogh ble det funnet en papirlapp med sitater fra Koranen. Muslimske talsmenn har kritisert
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Tidsetting og tekniske detaljer er fjernet fra utklippet
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van Gogh for å ha latterliggjort deres religion i sine avisinnlegg, og for å ha stemplet deres
religiøse ledere som kvinnehatere. Van Gogh skal også ha fått drapstrusler etter
filmen «Submission», melder Reuters. I en kommentar sa den nederlandske statsministeren
Jan Peter Balkenende: - Det er ikke akseptabelt hvis en meningsytring skal føre til et brutalt
drap, uttalte Balkenende. En kjent muslimsk fundamentalist ble arrestert for drapet på den
nederlandske filmskaperen Theo van Gogh. Drapet vakte sterke reaksjoner i det liberale
Nederland. To moskeer ble forsøkt påtent, en bombe ødela inngangspartiet på en muslimsk
skole og en muslimsk skole ble satt i brann i byen Uden. I alt har det vært mer enn 20 tilfeller
av brann-vandalisme mot muslimske bygninger siden 2. november, da van Gogh ble drept. To
personer ble tatt i et anti-terrorraid i Haag, og tre politimenn ble skadd da en håndgranat
eksploderte under aksjonen. Ytterliggående grupper på begge sider har utnyttet drapet til å
begå vold og hærverk. Kan hendelsene i Nederland den siste tiden utvikle seg til ikke bare en
nederlandsk, men en europeisk katastrofe? Og viser hendelsene i Nederland at det er et
problem for muslimer å tilpasse seg våre verdier, å akseptere ytringsfriheten vår?»
(Holmgang, 17.11.2004, TV2)

I kjent Holmgang-stil innebærer sendingen en avstemning blant programmet seere.
Spørsmålet som blir stilt er «Er muslimer en trussel mot vestlige verdier». 97 prosent av
seerne som avgjorde stemme svarte ja. De resterende tre prosentene svarte nei. (Holmgang,
17.11.2004, TV2)
Et tredje eksempel viser hvordan Muhammed-karikaturene ble en stor diskusjon også i
Norge. «Opptøyer i Midtøsten ifm karikaturtegningene av Muhammed – Hvorfor er
reaksjonene så kraftige?» (Holmgang, 8.2.2006, TV2). Programbeskrivelsen lyder slik:
«God kveld. TV-bildene av rasende muslimer som setter fyr på ambassader, angriper
nordmenn og brenner norske flagg, har gjort dypt inntrykk på de fleste av oss. Hvorfor er
hatet så sterkt og reaksjonene så kraftige? Skyldes det karikaturtegningene av profeten
Muhammed i en liten norsk avis nesten ingen hadde hørt om? Eller ligger det helt andre ting
bak? Og er det vi har sett til nå, bare begynnelsen på noe my e større og enda verre? Hva
frykter du kan skje?» (Holmgang, 8.2.2006, TV2).

Også Redaksjon EN tar opp Muhammed-karikaturene da de ble trykket i Magazinet, en
daværende kristen konservativ avis som utkom tre ganger i uken (Magazinet, 2020). Det er
redaktøren Vebjørn Selbekk som får komme til orde. Programbeskrivelsen er slik:
«Redaktøren av Magazinet som trykte karikaturene av profeten Muhammed angrer ikke selv
om reaksjonene er sterke. Og han får støtte av Carl I. Hagen som sier Norge har ingenting å
44

beklage. De møter muslimer som mener at tegningene håner deres religion - og kan føre til
økt terror. En frykt også Utenriksdepartementet deler» (Redaksjon EN, 30.1.2006, NRK). To
måneder senere viser samme program samme debatt, da med Mulla Krekar tilstede:23
«Striden rundt Mohammed-tegningene førte til at statsministeren og regjeringen beskrev
konflikten rundt islam og innvandring som en av de alvorligste i vår tid. Norges mest
omstridte muslim, Mulla Krekar, mener det pågår en krig mot islam, der vesten tar alle midler
i bruk i demokratiets navn. Mulla Krekar er formelt utvist fra Norge, men vi har likevel bedt
han utdype sitt syn. Først gjennom et intervju vi gjorde i opptak, senere i debatt her i
studio» (Redaksjon EN, 29.3.2006, NRK).

Redaksjon EN tar også opp debatten som fulgte i kjølevannet av utgivelsen av Hallgrim Bergs
bok, Amerikabrevet: Europa i fare, slik som vi så tidligere at Holmgang også gjorde. «Islam er
på frammarsj. Målet til det militante islam er verdensherredømme. Første etappe er å
presse Europa til å bli et Eurabia. Slik presenterer høyrepolitiker og historiker Hallgrim Berg
sin nye bok. Debatt om islamisering» (Reaksjon EN, 22.2.2007, NRK). Boken stod ikke alene i
sin kritikk mot muslimer og masseinnvandring- gjennom hele 2000-tallet ble det gitt ut slike
bøker (Alghasi 2020 s. 92, Finborud, under publisering).
De to siste eksemplene jeg vil vise til, viser igjen hvordan FrP finner sin plass i debatten. I
februar 2006 vier Tabloid en sending til FrP og deres reaksjon på Muhammed-karikaturene:
«FrP ønsker en ny innvandringsdebatt etter urolighetene rundt karikatur-tegningene av
profeten Muhammed – Hagen frykter også muslimsk flertall i Norge og Europa om bare 50
år» (Tabloid, 14.2.2006,TV2). Og det siste: «Frp varsler råkjør mot kriminelle innvandrere,
innvandring og kriminalitet blir de viktigste sakene foran valget neste år» (Holmgang,
21.4.2004, TV2)
Integrering
Integreringspolitikken, som under 80- og 90-tallet hadde havnet i skyggen av kontrollpolitikk
og asyldebatt, kom på dagsorden i debattprogrammene på 00-tallet (åtte prosent). Politikere
fra hele den politiske linjen mente at integreringspolitikken hadde mislykkes når det kom til
sysselsetting og kjønn. På 00-tallet ble det innført politiske tiltak som vektla sterkere
integrering og deltakelse som plikt og et krav til innvandrerne fra myndighetenes side
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Mulla Krekar får for øvrig også får svært mye oppmerksomhet dette tiåret, da i rollen som muslim og i
debatten rundt forsøkene på å få han utsendt fra Norge.
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(Brochman og Hagelund 2010 s. 262). På 90-tallet ble problemene ofte forklart ut fra
kulturelle og sosioøkonomiske faktorer (Brochman og Hagelund 2010 s. 261). De
sosiokulturelle forklaringene ble ikke forlatt i dette tiåret, kulturforskjellene ble debattert
«heftigere en noensinne» (Alghasi 2020 s. 85). Spørsmålet om innvandrernes evne til å ville
eller kunne integrere seg i det norske samfunnet gjorde seg også gjeldende (Alghasi 2020 s.
85). Et klart eksempel er debattepisoden: «Integrering av innvandrere. Det viktigste hinderet
for integrering av innvandrere, er ikke rasisme, slemme politikere eller nordmenn, men
maktmennesker i innvandrermiljøet» (Redaksjon 21 10.11.2001, NRK). Det neste eksempelet
viser hvordan en slik debatt kan utarte seg, og hvordan innvandringskritiske stemmer får
innpass i debatten.
«Norske politikere har vært naive i sin innvandringspolitikk. Det mener Hege Storhaug,
lederen for Human Rights Watch. Hun mener det er skapt et lite Pakistan i Norge, og at det
er de konservative kreftene i innvandrermiljøene som har vunnet. Hun får støtte av flere
innvandrerkvinner. Hege STORHAUG informasjonsleder Human Rights Watch, forklarer hva
hun mener med at den norske innvandringspolitikken har vært blind og bevisstløs. Om
hvordan et velment norsk regelverk får gale konsekvenser ift., likestilling, likeverd,
religionsfrihet og ytringsfrihet. Nevner henteekteskap som eksempel; etter at innvandringen
begynte fra den tredje verden, har familiegjenforeninger sørget for at førstegenerasjons
innvandrere med middelaldersk kvinnesyn på ny og på ny kan etablere seg i Norge. Hun sier
integreringspolitikken har vært en fiasko. At arrangerte ekteskap foregår i stor stil. Forklarer
om dumping av barn. Sier det er fritt frem for denne type negative elementer, det får
ingen konsekvenser. JOHANSEN leder debatten mellom Hege STORHAUG, Samira MUNIR
(mv), bystyrerepresentant Oslo Høyre, Saera KHAN (mv), bystyrerepresentant Oslo AP, Anne
Sofie ROALD (mv), religionshistoriker, Erna SOLBERG (mv), kommunal- og regionalminister
(H), og Heikki HOLMÅS (mv), stortingsrepresentant SV, om Storhaugs påstander stemmer
med virkeligheten, om norske politikere har vært for naive og stilt for få krav. Om omfanget
av arrangerte ekteskap og tvangsekteskap. Om løsningen er å stanse all form for arrangerteog tvangsekteskap. Om krav til integrering, bl.a. norskopplæring. Om hva som er forskjell på
arrangerte ekteskap og tvangsekteskap, om gråsoner mellom de to ekteskapsformene. Om
innvandrerkvinner har makt ifbm. Ekteskapsinngåelser for barna. Om hvordan reell
informasjon om innvandrernes liv kan innhentes. Om at det har utviklet seg et lite,
konservativt Pakistan i Norge. Om utstøting av familien. Debatt om hvilket problem det
utgjør at utlendinger og innvandrere lever i parallelle samfunn. Om vanskelig balansegang
mellom frihet og krav. KAHN med avsluttende ord om at det må være lov å være norsk på
ulike måter, i et moderne velferdssamfunn. JOHANSEN avslutter og takker for seg.24
(Redaksjon EN, 8.6.2005, NRK, min utheving).
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Episoden viser også en kort reportasje som er beskrevet slik: Innvandrerne skaper parallell-samfunn i det
norske samfunnet. De velger å forholde seg mest til hverandre og føler fortsatt diskrimineringen på
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En siste episode, ett år senere, viser også at plasseringen av skyld pågår: «Seksåringer kan
ikke norsk når de begynner på skolen. Innvandrere er uten jobb. Har vi mislykkes med
integreringspolitikken? Og hvem har skylda for det?» (Redaksjon EN, 3.8.2006, NRK).
Eksemplene viser også overgangen til neste tema i dette kapittelet, som er kriminalitet,
kvinneundertrykning og religion.
Kriminalitet, kvinneundertrykning og religion
Det var to faktorer som ble ansett som særlige problematiske i den norske politikken på 00tallet. Den første var sysselsettingsbekymringen og velferdsstatens målsetting om å holde
befolkingen i arbeid for å slik opprettholde balansen mellom de økonomiske aktive og
trygdeutgiftene (Brochmann og Hagelund 2010 s. 262). Den andre bekymringen, som
kommer til uttrykk i de norske debattprogrammene, er «spesifikt innvandringsrelatert og
handler eksplisitt om kultur, kulturforskjeller og en truende kulturell uforenelighet» (ibid.).
Flere medieoppslag og debattepisoder setter temaene kjønnslemlestelse,
kvinneundertrykking, tvangsekteskap i innvandringsmiljøer på den politiske agendaen.
Æresdrapet på Fadime Sahindal i Sverige fikk stor påvirkning på den norske debatten, samt
eksempler på liknende hendelser her i Norge. Mange av de unge kvinnene som stod fram
med sine historier om overgrep og tvangsekteskap kom fra den norskpakistanske
befolkningen, «som siden innvandringsstoppen i 1975 hadde blitt mange doblet blant annet
gjennom familiegjenforeninger og nye ekteskapsallianser mellom de opprinnelige
arbeidsinnvandrerne, deres etterkommere og personer fra Pakistan» (Brochmann og
Hagelund 2010 s. 262).
Det er dette siste problemområdet som kan forklare hvorfor temaet religion (13 prosent),
kriminalitet (27 prosent) innvandreres familiære og sosiale skikker (13 prosent) og
kvinneundertrykking blir mest debattert (12 prosent) i dette tiåret (tabell 1.2). Sammenliknet

kroppen. Pakistansk mann hos den tyrkiske barbereren på Tøyen: shots nært og tot mannen barberes med
barberskum og kniv. Intv. Riza NARIN (mv), frisør, om at innvandrere bruker egne frisørsalonger,
mye pga språket og lik tankegang. Kamera følger voksen muslimsk kvinne, med rød frakk og hvit hijab, som går
på Tøyen blant mange innvandrere. Gateshot Tøyen - ingen etnisk norske. Somaliske menn samlet på sitt
somaliske samlingssted i Hausmanns Gate 31 på Tøyen. Intv. Said FARAH (mv), leder Somalisk Velferds
Forening, om behovet for et samlingssted, fordi mange ikke får jobb etter utdanningen. Snakker om hvordan
man kan få åpnet opp miljøene, skaffe dem jobb.
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med avisdekningen av innvandring får Innvandreres familiære og sosiale skikker like mye
oppmerksomhet i TV debattene dette tiåret (13 prosent). Mens dette temaet alltid har fått
en viss oppmerksomhet i avisene (Hovden og Mjelde 2019a), er det først i dette tiåret det
tas opp og diskuteres i TV-debattene. Det er også dette tiåret hvor kriminalitet diskuteres
mest i debattprogrammene og i avisdebatten om innvandring (35 prosent).
23. januar 2002 viser Holmgang en episode som tar opp «Er vi ute av stand til å rydde i
innvandrermiljøene i frykt for å bli kalt rasister? Æresdrapet i Sverige kunne ha skjedd her?»
(Holmgang, 23.1.2002, TV2). Samme år følger Standpunkt (NRK) opp med en episode hvor
programbeskrivelsen lyder:
«Er sløret til de muslimske jentene et tegn på kvinneundertrykking? Eller er det vel så
undertrykkende å kreve at muslimene skal bli akkurat som oss? I kveld tar vi debatten om
kvinnenes stilling i innvandrermiljøene, og spesielt i de muslimske. Unge muslimske jenter
helt ned til 6 år går nå med slør på skolen. Nå kommer et forslag fra innvandrerkvinnene selv
om å forby slør blant barna (Standpunkt, 27.8.2002, NRK).25

Andre eksempler viser det samme: «Må kvinner finne seg i at de ikke kan gå hjem om natta
uten å frykte voldtekt? Er Taxi prisen å betale for å leve i en multikulturell storby? Hvem har
ansvaret?» (Tabloid, 27.02.2007, TV2), og «Kan muslimer forlange at vi skal godta skikkene
deres? Eller må de pent gjøre som vi sier? (Holmgang, 28.1.2004, TV2), samt «Regjeringen
vurderer aldersgrense for å hente ektefelle fra utlandet i forsøk på å stanse tvangsekteskap»
(Tabloid, 1.2.2006, TV2).
Men det er ikke nødvendigvis slik at debattene skriver seg inn i mainstream-medias
overfokusering på kriminalitet i etniske miljøer (Mikkelsen 2007 s. 251). Mikkelsen (2007)
har gjort en diskursanalyse av to debattprogrammer sendt i 2006, som begge er analysert
her. Episodene fra Redaksjon En (2. oktober) og Standpunkt (3. oktober). Begge er vist på
NRK. Episodene tar opp det overordnete temaet vold mot minoritetskvinner kun få dager
etter en norsk-pakistansk mann tok livet av sine tre søstre. Mikkelsen (2007) mener at
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Debattantene i debatten kommer fra flere steder og lag i samfunnet, og er blant annet Amber Khan,
talskvinne, World Islamic Mission Nazneen , høyskolelektor Zahid Mukthar, talsmann, Islamsk Råd
Norge Nazia Batool Mukthar, Hege Storhaug, journalist og forfatter Ingunn Yssen, direktør,
Likestillingssentret, Loveleen Kumar, forfatter og rådgiver, Erna Solberg, kommunalminister (H) Bahar Munzir,
kurdisk kvinnesakskvinne, Lena Larsen (mv) Islamsk Råd Norge og Sissel Østberg (mv), førsteamanuensis,
Høyskolen i Oslo.
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programmene «føyer seg temamessig inn i en trend der man diskuterer kulturelle ulikheter
på bakgrunn av enkeltstående hendelser» (s. 249). De to programmene viser at programmer
av dette slag i stor grad følger nyhetsbildet (ibid s. 259). Men vel så viktig er det at i begge
programmene så kritiseres medias vanlige fremstilling av kriminalitet, kultur og minoritet av
deltakerne (ibid.). Også de presumptivt negative fordommene diskuteres i programmene.
Mikkelsen (2007) mener at sendingene er av særlig interesse, fordi så mange av
debattdeltakerne har minoritetsbakgrunn26, slik som også Standpunkt episoden vist
27.8.2002, på NRK viser. Deltakerne med minoritetsbakgrunn har ulike holdninger og er
nyanserte. De stiller med motargumenter og diskurser, og viser derfor en klar motsats til det
tradisjonelle skillet mellom ‘oss’ og ‘dem. Tidligere har det ofte vært eksperter som uttalte
seg på vegne av etniske minoriteter, men de siste årene har innvandrere oftere tatt til orde,
og blitt invitert inn i den offentlige debatten. Standpunkt og Redaksjon En debattene kan
derfor få betydning for diskursen om minoriteter i media på sikt. I den norske avisdebatten
om innvandring, finner også Hovden og Mjelde (2019a) at immigranter blir mer og mer sitert
mellom 1970 og 2016 (s. 148).
Oppsummering
De store konflikttemaene som ble debattert i de norske debattprogrammene var som dette
kapittelet har vist, kriminalitet, kvinneundertrykking, religion, integrering, nasjonal sikkerhet
og asylpolitikk. I tillegg er det dette tiåret hvor innvandring tas opp flest ganger i de norske
debattprogrammene. Tiåret blir av flere karakterisert som preget av en kraftig debatt og
sylskarp retorikk, hvor ytterste høyre, representert av FrP, får en mer dominerende og
utfordrende posisjon. Begreper som mangfold og multikulturalisme gikk også inn i debatten,
og regjeringen erklærte året 2008 for et mangfoldighetsår (Alghasi 2020 s. 86).
Multikulturalisme blir også brukt som et begrep i debattepisoden vist på Tabloid, 27.2.2007,

26

Redaksjon EN: Fakhra Salimi, leder for MIRA-senteret, et ressurssenter for kvinner med minioritetsbakgrunn,
Afshan Rafiq (H) og Saera Khan (Ap) og Noman Mubashir, journalist i NRK. Tre av deltakerne har pakistansk
familibakgrunn og en har foreldre fra Bangladesh. Fakhra Salimi kom til Norge som ung, mens de tre andre er
født og oppvokst i Norge (Mikkelsen 2014 s. 254). Standpunkt: Programlederne er Erik Wold og Nina Owing.
Deltakerne er Ferd Fleisher som er leder for organisasjonen Selvjelp for innvandrereog iflyktninger, Shakeel
Rehman som er skribent, Asghar Ali som er statsviter, Mohammed Usman Rana som er legestudent ved UiO.
De to siste har tilknynting til Islamsk råd. Athar Ali, leder for Norsk innvandrerforum. I tillegg er flere politikere
til stede, blant annet Bjarne Håkon Hanssen, og fagpersoner som sosialantropolog Unni Wikan, og psykologen
Judith van der Weele fra Stiftelsen Alternativ til Vold (Mikkelsen 2017 s. 256-258).
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TV2, slik som beskrevet ovenfor. Brochmann og Hagelund (2010) mener at de politiske
konfliktene rundt sysselsetting, religion og kvinneundertrykking la grunnlaget for at
Bondeviks høyre-sentrum regjeringen la fram Mangfoldighetsmeldingen i 2004. Meldingen
stilte krav om «tilslutning til samfunnets grunnverdier – som menneskerettigheter og
likestilling, og det var i denne konteksten Norge fikk sin første lov på integreringsfeltet,
introduksjonsloven» (s. 262). Mangfoldighetsmeldingen går nettopp på det som tematiseres
i episodebeskrivelsen til Redaksjon EN: «balansegang mellom frihet og krav» (8.6.2005,
Redaksjon EN, NRK).
I mangfoldighetsmeldingen27 gis etniske minoriteter rettigheter og kulturell toleranse, mot
at de aksepterer basale prinsipper for lov og rett i Norge. Minoritetene ble sett på som
kulturbærende grupper som måtte integreres gjennom «arbeidsliv, utdanning og en offentlig
sfære som tilbyr deltakelse, og som skal omdanne dem fra innvandrere til samfunnsborgere»
(Brochmann og Hagelund 2010 s. 263). De skal videre passe inn i en nasjonalstat, som på sin
side skal tåle kulturelt mangfold. Mangfoldighetsmeldingen reflekterer også en selvsikker
majoritet ved en klar politisk ledelse. Det er en omdefinering av fellesskapets grunnlag – fra
nasjonal enhetskultur «til mangfold innenfor medborgerskapets ramme (…) Staten får ny
ham, og de store fortellingene nytt innhold» (Brochmann og Hagelund 2010 s. 263). I tillegg
til mangfoldighetsmeldingen og statsborgerskapsloven vedtok Stortinget en ny
utlendingslov. Dette var fordi utlendingsloven fra 1988 ikke tok høyde for de komplekse
utfordringene som de internasjonale forpliktelsene og den økte mobiliteten over
landegrensene, gjennom blant annet Schengen-samarbeidet. Loven trådte i kraft fra 2010.

27

Med mangfoldighetsmeldingen kom også Statsborgerskapsloven. Denne signaliserer en dobbelthet som også
finnes i andre europeiske innvandringsland. Individer blir sett på som viktigere enn kulturer når det kommer til
nykommernes rettigheter. Bondevikregjeringen plasserte seg i spenningsfeltet «mellom det liberale og det
nasjonale feltet – mellom etnos og demos: man ønsket et tolerant mangfold og nasjonalt fellesskap»
(Brochmann og Hagelund 2010 s. 268). I 2004 fikk integreringspolitikken en håndfast endring med
introduksjonsloven fra 2004, med tillegg i 2005. Loven pålegger visse kategorier innvandrere å «gjøre en aktiv
innsats for å kvalifisere seg til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv» (Brochmann og Hagelund 2010 s. 269). Med
dette har arbeidsmarkedskvalifisering, språkopplæring og samfunnsforståelse, alle klassiske elementer i
integreringspolitikken også blitt koblet til kontrollpolitikken (ibid.). Debatten rundt mangfoldighetsmeldingen
ga hverken særlig motstand eller presiseringer på grensene som toleranse som regjeringen antydet i
meldingen. Det skal likevel nevnes at venstresiden var kritisk til ambisjonsnivået som ble satt for
velferdsstatens forhold til førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommerne deres: Inkluderingsmålsettingene,
altså anerkjennelse og deltakelse for alle innvandrere, gjaldt i stor grad for etterkommerne av første
generasjon (Brochmann og Hagelund 2010 s. 264).
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Man ikke skal undervurdere utviklingen i TV-debattene som skjer i neste tiår, spesielt fordi
debatten er preget av flyktningkrisen i 2015. Det er likevel verdt å presisere at 2000-tallet
står som et svært viktig tiår i den norske innvandringsdebatten på TV. Både på grunn av sitt
mangfold, antall debattprogrammer og episoder og harde retorikk. Grunnen til at
innvandring er et så komplekst tema, er fordi det inneholder både politikk, moralske
aspekter, individuelle rettigheter, nasjonale vs. ‘fremmede’ kulturer, velferdsstatens fremtid,
kriminalitet og religion (Mjelde 2020 s. 3). På 90-tallet tar disse konflikttemaene form, men
som dette kapittelet har vist, så eksploderer konfliktene på 2000-tallet.
4.2.4 2010-tallet Innvandring er politisert, personifisert og presset mot grensene
øker
På 2010-tallet er det mest debatterte temaet ankomst og retur av immigranter. Det er også i
dette årtiet temaet diskuteres mest (45 prosent), med en økning på 17 prosentpoeng fra
årtiet før. Tabell 1.2 viser også at innvandring er et partipolitisk tema i hvert fjerde
debattprogram, noe som ikke har vært tilfelle i noe annet tiår. Tilstedeværelsen av temaet
vises indirekte i de kommende eksemplene på episodebeskrivelser fra dette tiåret – hvor,
etter min mening, innvandring i større grad knyttes til ulike politiske posisjoner i
innvandringsdebatten. Dette skyldes trolig at i dette tiåret skjedde det store endringer i
politikken. Det ble blant annet en ny og mer presserende diskusjon om hvor mange
asylsøkere som skulle tas inn i landet, og debatter om reduksjoner i hvilke sosiale rettigheter
og velferdsordninger flyktninger skulle ha tilgang til. Dette skapte uenigheter mellom
opposisjonen og regjeringen, og i det norske samfunnet for øvrig. Nasjonal sikkerhet, et
tema som innebærer terrorisme og radikalisering, øker også det tiåret. Temaet var bortimot
ikke-eksisterende mellom 70 og 90-tallet. Mellom 2010-2019 diskuteres temaet hyppigst av
alle periodene som er undersøkt (23 prosent). Dette står i motsetning til de norske avisene
hvor nasjonal sikkerhet kun diskuteres i 12 prosent av alle artikler som omhandler
innvandring (Hovden og Mjelde 2019a). I avisene får religion en større rolle (20 prosent) enn
noe år tidligere. Kun 11 prosent av debattprogrammene tar opp religion, noe som kun er
noen få prosentpoeng høyere enn i de tidligere tiårene. Det er nærliggende å tro at disse
temaene i debattprogrammene reflekterer krigen i Syria fra 2011 og flyktningkrisen i 2015.
Men som dette kapittelet skal vise, er det ikke nødvendigvis tilfelle. Konflikttemaene har
vært tilstede gjennom hele tiåret.
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Dette delkapittelet er organisert på en annen måte enn de tidligere kapitlene. Istedenfor å
gå temamessig gjennom resultatene, er kapittelet delt opp i to: Etter flyktningkrisen og før
flyktningkrisen i 2015. Dette er fordi flyktningkrisen markerer et stort skille i skandinavisk
innvandringspolitikk – ifølge mange. I dette materialet er det slående likheter i ordlyden,
personifiseringen og den aktive rollen debattprogrammet Debatten28 tar gjennom hele
perioden. Oppdelingen av etter og før flyktningkrisen viser derfor til det jeg mener er
sentrale likheter i innvandringsdebattens form og temautvelgelse.
Etter flyktningkrisen
Hagelund (2020) mener at alle de tre skandinaviske landene i 2015 fikk et innvandringssjokk i
2015. 20.825 søkte asyl i Norge, - en dobling fra 2014. I Norge, så vel som Danmark og
Sverige, var den eksisterende innvandringspolitikken «insufficient in the face of a new and
overwhelmingly migratory movements» (ibid.). Det ble stilt spørsmål til hvorvidt den
eksisterende velferdsstaten kunne bære den nye innvandringsbølgen. Politikken trengte
derfor en endring (Hagelund 2020). Høsten 2015 ble situasjonen mer akutt for politikerne,
når pressen viste bilder av de nesten 5500 flyktninger som syklet over grensen mellom
Norge og Russland ved Storskog. For politikerne betydde det at behovet for å redusere
antallet flyktninger hastet – både for regjeringen og opposisjonen. Det var dette som satt
startskuddet for debatten om, og til slutt, at asylavtalen som ble godkjent på Stortinget,
november 2015.
Gripsrud (2019) karakteriserer den overordnede innvandringsdebatten i denne perioden
som først påvirket av et humanitært perspektiv mellom april og september. Hagelund (2020)
baserer sin studie på de samme avisartiklene som Hovden og Mjelde (2019a og b) og
Gripsrud (2019). Hun sier at den tidlige pressedekningen av flyktningkrisen i de norske
avisene handlet om hva Norge, som en distinkt aktør, burde gjøre i møte med krisen. Krisen
fantes fremdeles utenfor Norges grenser og var ikke et akutt problem for de nasjonale
styresmaktene. Det var mediene, og ikke politikerne som i første fase tok saken på agendaen
(Hagelund 2020).

28

Programmet Debatten (NRK) er det eneste debattprogrammet som er undersøkt fra 2010 og ut 2019.
Programmet har til sammen 44 episoder som tar opp innvandring.
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Utviklingen i avisdekningen av flyktningkrisen gjenspeiles også i debattprogrammene, og
starter i 2014: «Sverige bur seg på å ta i mot nesten 80.000 flykningar og held fast på at
hjartedøra skal vere open. Noreg bur seg på at 11 000 kan komme. Liknar norsk
flykningepolitikk meir på Sveridedmokratana sin, enn vi likar å tru?» (Debatten, 18.9.2014,
NRK). 23.4.2015 handler Debatten-episoden om båtflykningene: «Guten kryssa det vårklade
Middelhavet med topplua på. Armane til den greske bestefaren kom for seint. Vi har ikkje
fleire unskuldningar – vi må gjere noko, seier EU. Først denne veka svarte Noreg og sender
eit skip» (Debatten, 23.4.2015, NRK). Det er med andre ord helt klart at også
debattprogrammet, som en del av mediene, utøver stort press på myndighetene.
Høsten av 2015 ble den humanitære krisen presentert mer abstrakt, før temaer rundt
nasjonal sikkerhet og hvordan myndighetene skulle håndtere flyktningestrømmen kom på
banen (Gripsrud 2019). I debattprogrammene skifter fokuset over til konsekvensene av
flyktningpolitikken og asylstrømmen: «Når den einaste overnattingsplassen i kommunen blir
til flyktningmottak. Når folk ikkje føler dei har kontroll på kva som skjer. Kva det kostar. Kva
det krevjar. Når det å hjelpe blir vanskeleg. Då må vi snakke om det» (Debatten, 5.11.2015,
NRK). Slik fungerte debattprogrammene som en form for Televised public sphere (Örnebring
2003), og som en retorisk sjanger hvor formålet er å belyse de allerede etablerte og ulike
sidene ved en debatt. Slik gis innbyggere informasjonen de trenger for å holde seg orientert
om samfunnet og den offentlige debatten (Kjeldsen 1998). Debattprogrammene og
programlederne så også ut til å fungere, også i denne fasen, som press-utøvere på
politikerne og stiller dem til ansvar: «(…) Kva bør Noreg gjere med asylsøkjarstraumen?
Utanriksministeren seier han jobbar døgnet rundt, regjeringa lanserer tiltak etter tiltak – vår
oppgåve er å la folk diskutere om vi er på rett veg» (Debatten, 12.11.2015, NRK).
Det er først i 2016 programmet Debatten setter situasjonen ved Storskog i sammenheng
med asylutsendelsene som fulgte. I dette programmer kommer det også frem det jeg mener
er en generell trend i de norske debattprogrammene, nemlig at de innvandrerkritiske
stemmene stort sett dekkes av FrP:
«Asylutsendingane. 6 dagar etter at Noreg fekk nye, strenge reglar, stansa asylstraumen heilt
opp ved Storskog. Denne veka blei fleire sett på bussen tilbake til Russland. Biskopen meinar
vi utset born for det same som Anne Frank, Sylvi Listhaug meiner dette er måten å vere
rettferdig på» (Debatten, 21.01.2016, NRK).
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Et siste poeng viser i hvor stor grad TV-debattene om innvandring i Norge speiler
avisdebatten og den offentlige samtalen om innvandringen i Norge. En stund etter
flyktningkrisen endret ‘problemet’ seg fra å være et akutt behov for migrasjonskontroll, til å
dreie som om å håndtere flyktningene innenfor velferdsstaten (Hagelund 2020).
Styremaktene ytret behovet for å innføre arbeidsinsentiver for flyktningene, mens
opposisjonen advarte mot økende fattigdom og effektene av kuttene i velferdsordningene.
Med andre ord hadde
«the framing of refugee’s social rights as an element of immigration control policy, which had
come to the fore during the ‘crisis’, had been abandoned. Instead, the issue of refugee’s
social benefits had returned to a primarily national welfare state-oriented discourse
framework where concerns about work incentives and poverty were pitted against each
other (much as is the case with general debates over all other social benefits schemes)»
(Hagelund 2020).

Dette gjenspeiles 2017, hvor programbeskrivelsen til Debatten 16. februar lyder slik:
«Innvandring og velferdsordningar. Flyktningar skal i arbeid, slik at innvandringa ikkje blir eit
problem. Det er politikarar og ekspertar si oppskrift. Er den realistisk?» (Debatten,
16.2.2017, NRK).
Før flyktningkrisen
Ved å nærlese programbeskrivelsene fra før flyktningkrisen, blir det igjen åpenbart at
debattprogrammene i stor grad følger det daglige nyhetsbildet. Innvandringsdebatten
handlet også før flyktningkrisen om temaene ankomst og retur av innvandrere og lovgivinger
rundt dette, samt nasjonal sikkerhet, som står henholdsvis 45 prosent og 23 prosent av
debattprogrammene på 2010-tallet. Konfliktene rundt retur av innvandrere var gjerne
personifisert. Debattsjangeren episodene kan plasseres inn i er Örnebrings (2003) arketype
«Jornalistic current affairs debates», hvor kompliserte samfunnsspørsmål forenkles til
personhistorier for å bli mer lettfattelige og emosjonelt engasjerende, og politikere og
myndigheter blir stilt til ansvar av programverten(e) (s. 515). Personfisering er både et
uttrykk for den journalistiske utviklingen generelt, og kan være et tegn på den populistiske
stilen spesielt (Jagers og Walgrave 2007 s. 3). Som nevnt er 2010-tallet en tidsperiode hvor
debattprogrammene har blitt, og blir, kritisert for å ha en for popularisert og medievridd stil.
Eksempler på dette er Marie Amelie saken diskutert i Debatten 20.1.2011,og 13.1.2011. I
2012 dreide diskusjonen seg rundt hvorfor asylbarn og etiopiske asylsøkere blir kastet ut av
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landet. Og til sist i 2013, hvor diskusjonen handler om sju år gamle Nathan, asylbarn og kåret
til årets bergenser «kan snart bli kastet ut av landet. Men Bergenspolitikere gjør opprør mot
regjeringer og forlanger amnesti» (Debatten, 14.2.2013, NRK). I alle disse programmene
viser deltakerlisten at sentrale politikere i regjeringen er tilstede som Heiki Holmås
(Utviklingsminister) Karl Erik Schøtt-Pederesen (Statsråd ved statsministerens kontor), og
opposisjonen.
Når det kommer til nasjonal sikkerhet er også programbeskrivelsene veldig klar opp til 2015.
Hvert årstall handlet minst en episode i Debatten om dette temaet. I 2010 handler en
episode «om terrorfrykt i det norske samfunnet og hvordan dette påvirker muslimske
miljøer» (Debatten, 16.12.2010, NRK). Året etter er innledningen til en annen episode
denne: «Terrorfrykten sprer seg. Vi tar den store debatten om drapet på Osama Bin Laden»
(Debatten, 5.5.2011, NRK), og i 2012: «Trusselvideo på nett skaper terrorfrykt og uro. Hvem
skal vi være mest redde for – islamister eller høyreekstreme? Har politiet kontroll på
terrorfaren?» (Debatten, 19.2.2012, NRK), og senere samme år «Hva har gått galt når
fredelige norske muslimer blir ekstremister? Hvem har skylda hvis terroren kommer
nærmere Norge, slik Fremskrittspartiet står får?» (Debatten, 1.11.2012, NRK), og til sist i
2014 «Om Islam og ekstermisme. Muslimar i Noreg tok klar avstand frå ekstremismen ved å
demonstrere. Kan det stanse radikale tankar i eit ungt sinn?» (Debatten, 28.8.2014, , NRK).
Deltakerlisten er ofte den samme og viser både deltakere fra Regjeringen, men også
opposisjonen, gjerne med representanter fra FrP i spørsmål om nasjonal sikkerhet.
Episodebeskrivelsene vitner også om at konflikttemaet nasjonal sikkerhet dekkes fra ulike
vinkler og ståsteder.
Det som ikke nevnes i debattprogrammene
Det skal også nevnes at det er flere viktige samfunnshendelser som ikke reflekteres i
debattepisodene i dette tiåret. Dette skyldes både utvalgskriteriene for denne studien, og
trolig at det kun er ett debattprogram som er undersøkt i denne perioden. Hendelsene er
likevel viktig å nevne for å forstå konteksten debattprogrammene virket i.
2010-tallet medførte store endringer i Norge generelt, og i det politiske landskapet spesielt.
På det globale plan finnes også dypere politiske motsetninger, politiske og militære
uroligheter - blant annet med den arabiske våren, krigene i Libya, Syria, Afghanistan og Irak.
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Tilstanden førte til den største flyktningkrisen i nyere tid som nådde toppen i 2015. Hjemme
i Norge ble landet rystet av terrorhandlingene til høyreekstremisten og
kulturkonservatismen Anders Behring Breivik. 77 mennesker ble drept, de fleste ungdommer
(Strømmen 2018). Terroraksjonene førte til et nytt ordskifte om det flerkulturelle, mener
Alghasi (2020). Flere medieoppslag tolket angrepene som angrep på det flerkulturelle Norge.
Debatten utviklet seg også i andre retninger, noe Alghasi (2020) knytter til da FrP kom i
regjering (s. 92), i 2013. Polariseringen av debatten fortsatte og asylspørsmålet ble
behandlet på nye måter: «mediene presenterte hyppige overskrifter over antall asylsøkere
og hvor de kom fra. Det var også reportasjer om politiets nye oppgaver, deriblant
registrering og identifisering av asylsøkere og uttransportering av personer uten lovlig
opphold i Norge» (Alghasi 2020 s. 92). I tillegg er det verdt å merke seg to Norske offentlige
utredninger dette tiåret: Brochmann-utvalgene. Den første var utnevnt av Stoltenberg 2regjeringen, og hadde som formål å kartlegge konsekvensene av migrasjon for
velferdsmodellen NOU2011:7 Velferd og migrasjon – Den norske modellens framtid, ble
utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10. mai 2011 (Aspøy og Berg
2020). Brochmann 2-utvalget la fram sin utredning i 2017 i oppgave fra Justis- og
beredskapsdepartementet. NOU 2017:2, Integrasjon og tillit, langsiktige konsekvenser av
høy innvandring, belyste blant annet de «samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy
innvandring og av at en økende andel av befolkingen har innvandrerbakgrunn» og
«analyserer sammenhengen mellom velferdsordninger og innvandring til Norge»
(Regjeringen.no ). Det er med Brochmann-utvalgene Norge faktisk får det som på 90-tallet
ble kalt innvandringsregnskapet – da ønsket og foreslått av FrP i 1995 (Mjelde 2020 s. 9).
Oppsummering
Poenget med å nevne det som ikke debatteres i Debatten er å vise at utvelgelsen av temaer
som debatteres sentreres rundt sensasjonspregede, personifiserte enkeltnyheter, de store
nasjonale og globale krisene, og til sist trussel-diskursen representert med frykten for terror.
Det er utenfor denne rapportens oppgave å kritisere debattprogrammene for å ta opp
temaer som vi må anta tekkes det store publikum. Spesielt fordi det har stor interesse for
seerne å få dekket informasjonsbehovet sitt om de utvalgte temaene. Men det er verdt å ha
i bakhodet at det er lett å påpeke slike mangler i debattdekning i nyere tid enn for eksempel
på 90-tallet.
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I det foregående har det blitt vist til hvordan debatten etter 2015 utviklet seg. Fra å ha et
humanitært syn på flyktningkrisen hvor debattprogrammene utøvde press på politikerne og
de politiske partiene - til å innta en mer kritisk rolle ovenfor politikken som ble ført og
diskutere bekymringene om hvorvidt velferdsstaten kunne håndtere flyktningstrømmen på
en bærekraftig måte. Dette stemmer overens med Gripsrud (2019) og Hagelunds (2020)
skissering av avisenes dekning av flyktningkrisen. Gripsrud (2019) mener også at debatten i
avisene etter en stund også handlet om nasjonalsikkerhet i relasjon til flyktningkrisen. Denne
rapporten viser er at debatten om nasjonal sikkerhet gjennomgående har vært et sentralt
tema i innvandringsdebatten på TV, både før og etter flyktningkrisen. Sammenliknet med
avisene er også nasjonalsikkerhet et dobbelt så stort tema i debattprogrammene (12 mot 23
prosent).
Undersøkelsen viser også at formen til debattene er svært lik både etter og før
flyktningkrisen. Et klart et eksempel er personifiseringen, både vist gjennom Marie Amelie
saken, sju år gamle Nathan før flyktningkrisen, men også ‘Gutten som kryssa Middelhavet’
etter flyktningkrisen. Dette er en påminnelse om hvordan debattsjangeren har utviklet seg i
tråd med Örnebrings (2003) kategoriseringer av debattprogrammer og likner det som kalles
«The entertaining current affairs debates». Det er også helt klart at innvandringsdebatten
har blitt politisert mellom 2010 og 2019.

5. Populisme? Forskjellene mellom TV2 og NRKs debattprogrammer
I første del av denne rapporten ble det gitt en redegjørelse for hvordan debattprogrammene
i Norge har utviklet seg. Fra å ha en politisk dekning basert på balanse og objektivitet, til å bli
mer publikumsorienterte, kritiske og populariserte. Påstanden om at den politiske debatten
generelt, og innvandringsdebatten spesielt, har blitt mer populistisk har hittil vært ubesvart.
I dette kapitelet vil medienes utvikling og innvandringsdebattens utvikling sees i
sammenheng. Ved å se nærmere på hvilke konflikttemaer som har vært de mest sentrale i
de ulike tiårene, vil det avgjøres hvorvidt innvandringsdebatten har utviklet seg i en mer
populistisk retning – og om NRK og TV2s dekning av innvandringsdebatten skiller seg fra
hverandre.
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Populisme som stil
Som nevnt tidligere blir populisme her forstått som «a political communication style of
political actors that refers to the people. These political actors can be politicians and political
parties, but also movement leaders, interest group representatives and journalists»29 (Jagers
og Walgrave 2007 s. 3, min utheving). I tråd med denne definisjonen er det lett å peke ut
TV2 som pådriver for en populistisk retning fordi kanalen helt fra starten fremhevet det
folkelige perspektivet (Enli et. al 2006 s. 19-20). Perspektivet blir av Enli et. al (2006)
beskrevet som en strategi for å tiltrekke seg et stort publikum, men også et ideologisk
holdepunkt der kanalen tar parti med seerne i front mot autoriteter (ibid. s 35).
Alghasi (1999) har utforsket forskjellene mellom NRK og TV2s debattprogrammer. Han finner
at populisme og tabloidisering i TV2 knytter seg til holdning og debattstil. Kanalene skiller
seg ikke innholdsmessig fra hverandre. NRK snakker om fakta og fokuserer på det kulturelle
aspektet ved temaet som presenteres. TV2 forsøker å avdekke fakta, og programlederne
forsøker å representere «folkets røst, og angriper makthaverne» (Ibid. s. 105). Kultur i TV2 er
popularisert, ved at alle kan si sine meninger. Akademia er bare en av dem (ibid. s. 115).
Felles for kanalene og de ulike debattprogrammenes profil er at innvandring som tema kun
blir presentert i from av strid. Kanskje en selvfølgelighet, siden innvandring nettopp
diskuteres i programmer styrt av en indre logikk som tilsier problematisering, konflikt og
underholdning (ibid. s. 43, 123). Manglende brudd på denne måten å fremstille innvandring
på, gjør det er nødvendig å undersøke debattprogrammene. Programmenes symbolske makt
gjør dem til viktige premissleverandøren i vårt samfunn (Alghasi 1999 s. 123).
Populisme som innhold
Men det er ikke nødvendigvis slik at populisme kun kan avdekkes ved hjelp av å studere
debattstilen og debattprogrammenes profil. Mjelde og Hovden (2019) har i sin undersøkelse
av seks skandinaviske papiraviser funnet at populisme også kan knyttes til ulike
innvandringsrelaterte tema som diskuteres.

29

Populisme er en vinklet form for kommunikasjon som 1) appellerer og indentifiserer seg med ‘folket’, og som
snakker på vegnet av ‘folket’, 2) er grunnet i anti-elitistiske følelser, og 3) populisme anser ‘folket’ som en
enhetlig gruppe uten interne forskjeller, bortsett fra noen «very specific categories who are subject to exclusion
strategy» (Jagers og Walgrave 2007 s. 3).
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Majoriteten av avisartiklene om innvandring publisert mellom 1970 og 2015 inneholder ikke
populisme i Skandinavia (Mjelde og Hovden 2019). Forfatterne finner likevel innslag av
populisme i avisene i tider med internasjonale kriser og når andre forhold øker
innvandringen til de skandinaviske landene (Mjelde og Hovden 2019). Det er også noen
konflikttemaer i relasjon til innvandring som kan forbindes med populisme. Disse er
metadebatt om innvandring (immigration debate og The role of media in the debate),
nordmenns holdninger til innvandring (Majority population´s attitudes towards
immigrants/immigration), rasisme (Racism and/or discrimination), debatter om
parallellsamfunn (Parallel societies), nasjonal identitet (National identity of Norwegians,
Swedes or Danes), religion (religion), nasjonal og sosial økonomi (National and social
economy), og når innvandring gjøres til en partipolitisk sak (Immigration as a partisanpolitical issue). Generelle temaer, som velferdsspørsmål, integrasjon og lovlig innvandring er
ikke assosiert til populisme. Mjelde og Hovden (2019) mener dette viser at populisme
«revolves around the broad types of issues the existing literature relates to opposition to
immigration, even if specific subtypes of these (i.e., work, integration) hardly affect the
likelihood of populism in the articles» (s. 5496).
Videre finner Mjelde og Hovden (2019) støtte for at tabloidaviser er drivere for populisme.
Dette skyldes at populisme ofte kommer frem i debattsjangre. Og det er de skandinaviske
tabloidavisene som har flere tekster i debattsjangeren enn de andre avisene (43 prosent mot
35 prosent). Debattsjangeren er derfor avgjørende for at populistiske stemmer får en plass i
offentligheten (ibid.). På bakgrunn av deres funn er det derfor interessant å undersøke
debattsjangeren i de norske TV-kanalene. Tas temaene Mjelde og Hovden (2019) finner
knytter seg til populisme oftere opp i TV2 enn i NRKs debattprogrammer? Er et skille i hvilke
temaer som tas opp når TV2 blir lansert og konkurransen mellom kanalene øker og
debattsjangeren utvikler seg i en mer popularisert retning?
I det følgende vil to tabeller brukes for å undersøke nivået av populisme i
innvandringsdebattene. Den første tabellen viser hvorvidt det er forskjeller i hvilke temaer
som diskuteres i relasjon til innvandring i NRK og TV2 (tabell 1.3). Tabell 1.4 brukes for å se
om innvandringsdebatten har blitt mer populistiske uavhengig av TV-kanal – over tid.
Temaer i relasjon til innvandring som kan knyttes til populisme er uthevet.
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Populisme i den norske innvandringsdebatten?
Tabell 1.3 viser at det ikke er store forskjeller mellom TV2 og NRKs innvandringsdebatt når
det kommer til konflikttemaene som knyttes til populisme. Hverken parallellsamfunn,
medienes rolle i debatten, metadebatt om innvandring, nasjonal og sosial økonomi,
nordmenns holdninger til innvandring, eller nasjonal identitet viser en vesentlig forskjell
mellom kanalene. Disse temaene har heller ikke vært debattert i de norske
debattprogrammene særlig mye mellom 70-tallet og fram til i dag. Det er heller ikke særlige
forskjeller mellom kanalene i hvor ofte temaet rasisme og diskriminering tas opp mellom
1990 og 2004. Mellom 2005 og 2019 tas rasisme og diskriminering nesten dobbelt så ofte
opp av TV2 enn NRK (20 mot 11 prosent). Temaet som virkelig gir et utslag i tabell 1.3 er
hvor ofte innvandring politiseres (Immigration as a partisan-plolitical issue). Mellom 1990 og
2004 er det en liten forskjell mellom TV2 og NRK (fem prosentpoeng). Mellom 2005 og 2019
øker forskjellen mellom kanalene. 31 prosent av TV2s debattepisoder fremstiller innvandring
som et partipolitisk tema, mot 24 prosent av andelen til NRKs debattepisoder. Forskjellen er
ikke mer enn 7 prosentpoeng. Siden det kun er Debatten (NRK) som går kontinuerlig mellom
2010 og 2019, betyr det at TV2s innvandringsdebatt mellom 2005 og 2010 var svært
politisert.
Tabell 1.3, Forskjeller i konflikttemaer diskutert i relasjon til innvandring mellom NRK og TV2, 1970-2019 Prosent
19741989

Tema
Arrival and return of legal immigrants
Crime
Immigration as a partisan-political issue
Racism and/or discrimination
Religion
National security
Family and Social customs
National identity (of Norwegians, Swedes or Danes)
Suppression of women immigrants
Integration Policy
Social care/Health care/Welfare state
Work
Immigrants´ political and civil rights
Illegal migration and human trafficking
Immigration debate
Education
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19902004

20052019

TV2 NRK TV2 NRK TV2 NRK Total

33
22
6
33
6
0
0
0
0
0
6
6
6
6
0
0

29
33
16
21
10
4
7
10
10
4
3
1
4
4
3
2

17
30
11
25
11
6
3
12
9
5
3
3
3
5
2
8

30
15
31
20
15
10
15
10
7
4
9
8
6
2
5
2

36
21
24
11
12
20
11
8
7
13
5
5
5
5
7
2

29
24
21
19
12
10
9
9
8
6
5
5
5
4
4
3

Multiculturalism
National and social economy
Civil society organizations
Culture, arts and entertainment
Majority population´s attitudes towards immigrants/immigration
Accidents
Sports
The role of media in the debate
Parallel societies
Adoption
N=373

0
0
11
6
0
0
0
0
0
0

2
3
1
0
1
0
0
0
0
0

6
2
2
2
5
0
2
0
0
3

3
0
2
2
1
2
1
1
2
0

3
4
1
3
0
0
0
3
2
0

Ved å se innvandringsdebatten under ett, uten å skille mellom forskjellene mellom kanalene
(tabell 1.4), er det mye av det samme mønsteret som gjentar seg. Parallell samfunn,
nordmenns holdninger til innvandring og metadebatten om innvandring, er temaer som
sjeldent tas opp i debattprogrammene. Nasjonal identitet er heller ikke sentralt i noen av
årene, men når en topp på 14 prosent på 1990-tallet, før temaet gradvis syker fram til 2010tallet (5 prosent). Temaet rasisme og diskriminering synker allerede fra 1970-tallet (33
prosent) og ender på 14 prosent i det siste tiåret som er undersøkt. Hvis
innvandringsdebatten hadde blitt mer populistisk, hadde konflikttemaene nevnt her økt i
løpet av perioden. Tabell 1.4 viser derimot at det ikke er tilfelle. Det eneste temaet som kan
relateres til populisme som øker er innvandring som et partipolitisk tema. Temaet tas for
alvor opp på agendaen på 1990-tallet, etter at innvandring ble politisert gjennom
valgkampen i 1987. På 2010-tallet presenterer hver fjerde debattepisode innvandring som et
partipolitisk tema. Det er definitivt en endring som er verdt å merke seg fordi andelen er
mye høyere enn i de norske avisenes dekning av innvandring (21 mot 12 prosent).
Tabell 1.4, Forskjeller i konflikttemaer diskutert i relasjon til innvandring mellom årtier 1970-2019 prosent
Tema
1970/1980 1990 2000 2010 Total
Arrival and return of legal immigrants
33
21
28
45
29
Crime
22
24
27
11
24
Immigration as a partisan-political issue
6
15
23
25
21
Racism and discrimination
33
30
16
14
19
Religion
6
8
13
11
12
National Security
0
1
12
23
10
Family and social customs
0
0
13
7
9
National identity (of Norwegians)
0
14
10
5
9
Suppression of women immigrants
0
1
12
0
8
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3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Integration Policy
Social care/Health care/Welfare state
Work
Immigrant's political and civil rights
Illegal migration and human trafficking
Immigration debate
Education
Multiculturalism
National and social economy
Civil society organizations
Culture, arts and entertainment
Majority population's attitudes towards immigration
Accidents
Sports
The role of media in the debate
Parallel societies
Adoption
Total
N=373

0
6
6
6
6
0
0
0
0
11
6
0
0
0
0
0
0
139

1
6
3
7
4
1
7
3
4
1
0
4
0
0
0
0
1
159

8
6
5
4
3
6
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
0
201

9
2
5
5
7
2
0
5
7
2
0
0
0
0
2
0
0
186

6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
188

Oppsummering
Det er kun to temaer, rasisme og innvandring som et partipolitisk tema, som skiller TV2 og
NRKs innvandringsdebatter fra hverandre mellom 1970-2019. Forskjellene mellom kanalenes
dekning av temaene er ikke særlig stor. Det er dermed ikke mulig å konkludere med at TV2s
innvandringsdebatter er mer populistisk enn NRKs innvandringsdebatter. I alle fall ikke ved å
kun å se på forskjellene i hvilke konflikttemaer som debatteres i de respektive kanalene. Om
vi ser innvandringsdebatten i TV2 og NRK under ett, kan det heller ikke konkluderes med at
debatten er blitt mer populistisk over tid. Det er kun ett konflikttema knyttet til populisme
som øker i løpet av perioden: andelen av debattepisodene som fremstiller innvandring som
et partipolitisk tema. Derfor kan det kun stadfestes at innvandringsdebatten er blitt mer
politisert.
Ved å nærlese utvalgte episodebeskrivelser er det grunn til å påstå at debattstilen er blitt
mer tilspisset i årene som er undersøkt. Det burde derfor forskers kvalitativt på hvorvidt
dagens debattstil kan kalles populistisk i tråd med Walgrave og Jagers definisjon av
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populisme30 og stilforskjellene Alghasi (1999) hevder å finne mellom NRK og TV2 på 90-tallet.
Mjelde og Hovden (2019) mener at tabloide aviser er drivere for populisme i og med at det
er her debattsjangeren er mest fremtredende. Videre finner Mjelde (2020) at den
populistiske stilen ofte er å finne i artikler hvor FrP eller andre høyrepopulistiske parti
omtales eller får komme til orde. Det bør derfor utføres en mer omfattende31 komparativ
analyse av TV-debattene og avisdebattene. Analysen burde undersøke hvorvidt, og i så fall
hvordan, den muntlige debattstilen skiller seg fra den skriftlige debattsjangeren i pressen.

6. Oppsummering og konklusjon
I begynnelsen av denne rapporten ble det spurt hvordan den norske velferdsstaten har møtt
det komplekse temaet innvandring i TV-debattene på NRK og TV2. I dette spørsmålet ligger
det avklaringer i hvilke konflikter og verdier vi som land har uttrykt i møte med en voksende
innvandrerbefolkning. For å svare på dette vil hovedfunnene i denne rapporten
oppsummeres. Først ved å sammenlikne konflikttemaene knyttet til innvandring i
debattprogrammene med pressedekningen av samme tema. Deretter vil de fire årtiene
gjennomgås hver for seg og hovedlinjene trekkes ut. I konklusjonen vil hovedfunnene settes i
sammenheng.

6.1 TV-debatten om innvandring versus pressedekningen
Rapporten viser at innvandring som tema ble lite diskutert i norske TV-debattprogrammer på
70- og 80-tallet (henholdsvis kun seks og 12 episoder). Tiåret etter øker antallet til 71
episoder, og topper seg på 2000-tallet med 240 episoder, før antallet synker til 44 på 2010tallet. Dette skyldes trolig at det kun er programmet Debatten (NRK) som er analysert i
sistnevnte tiår, og at blant annet programmet Tabloid på 2000-tallet ble vist fire dager i
uken. Sammenliknet med de norske avisenes dekning av innvandringsdebatten er
mønsteret likt. Andelen avisartikler om innvandring var også høyest på 2000-tallet (Hovden
og Mjelde 2019a). Utviklingen i antallet debattepisoder om innvandring kan også forklares

30

«a political communication style of political actors that refers to the people. These political actors can be
politicians and political parties, but also movement leaders, interest group representatives and journalists»
(Jagers og Walgrave 2007 s. 3, min utheving).
31
I og med at denne studien er mindre omfattende enn Mjelde og Hovdens (2019) undersøkelse og har et
mindre datagrunnlag, kan ikke denne studien gå særlig langt i å sammenlikne pressens og TV-debattens
fremstilling av innvandringsdebatten, annet enn å antyde noen forskjeller. En mer omfattende studie burde
både se på temaene som dekkes i TV-debattene og i pressen, men også på debattstilen. Designet på studien
burde sikre at et komparativt perspektiv er forsvarlig.
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med at innvandring ikke ble satt på den politiske dagsorden før i 1987 og det er ofte politiske
temaer som diskuteres i debattprogrammene som er undersøkt. Samtidig blir TVjournalistikken ytterligere profesjonalisert når TV2 utfordret NRK-monopolet. Konkurransen
mellom de landsdekkende allmennkringkasterne førte til en større satsning på kritisk og
granskende journalistikk i kanalenes aktualitetsprogrammer - derfor øker også andelen
debattprogrammer generelt på 90-tallet. Hovedfunnet i undersøkelsen er at fra og med 90tallet, men særlig i årtiene etter, har innvandringstemaet i TV-debattene blitt mer politisert
og tonen i debatten har blitt kvalitativt krassere.
Når man ikke differensierer mellom årtiene som er undersøkt, er de to mest debatterte
temaene i relasjon til innvandring ankomst og retur av innvandrere (29 prosent) og
kriminalitet (24 prosent). Dette er også det Hovden og Mjelde (2019a) fant i sin undersøkelse
av innvandringsdebatten i de norske avisene. I motsetning til avisene blir innvandring
debattert som et politisk tema i 21 prosent av alle debattprogrammene, mot kun 12 prosent
av de norske avisene.32 Kun 11 temaer diskuteres i relasjon til innvandring på 70-og 80-tallet,
mens på 2010-tallet diskuteres hele 18 temaer i relasjon til innvandring i
debattprogrammene. Dette sammenfaller igjen med Hovden og Mjeldes (2019a)
avisundersøkelse, som også konkluderer med at innvandringsdebatten både vokser i
frekvens og blir temamessig utvidet i løpet av de siste femti årene i Norge.
Teamene som dekkes i debattprogrammene i Norge glir inn i ett overordnet mønster.
Temaet rasisme og diskriminering, samt kriminalitet, blir oftest tatt opp fra 1970-til 2000tallet, men blir i mindre grad diskutert 2000 og utover. På samme måte skjer en økning i
andelen debattprogrammer som tar opp innvandring i relasjon til nasjonal sikkerhet (f.eks.
terrorisme) og innvandring som et partipolitisk tema blir diskutert oftere hele perioden som
er undersøk. Økningene ikke er tilsvarende i de norske avisenes dekning av innvandring. I
likhet med de norske avisene, hvor integrasjonspolitikk kun tas opp i 16 prosent av artiklene,
tas integrasjons sjeldent opp i TV-debattene. Integrering diskuteres mest på 2010 hvor
andelen er ni prosent. Integrasjonsspørsmålet blir til sammenlikning tatt opp i halvparten av
avisartiklene om innvandring i Danmark og i en tredjedel av de svenske artiklene (Hovden og
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Et motsatt resultat finnes i forhold til arbeidsinnvandring - temaet diskuteres i kun 5 prosent av de norske
debattprogrammene, mot 18 prosent i de norske avisene (Hovden og Mjelde 2019a)
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Mjelde 2019a). De minst debatterte temaene i debattprogrammene, som kultur, kunst og
underholdning, parallellsamfunn, sport, adopsjon og sivilsamfunn og organisasjoner er også
lite fremtredende temaer i de norske avisenes dekning av innvandring (ibid. s. 145). I tillegg
utvikler innvandringsdebatten seg til å i større grad handle om kulturelle aspekter som
familiære skikker og religion, slik som i avisene. I TV-debattene gjelder dette fram til og ut
2009. En stor forskjell mellom TV-debattene og pressen er at mens avisartiklene ikke tar opp
nasjonal identitet i nevneverdig grad i Norge (to prosent) (ibid.), gjøres det i 14 prosent av
debattprogrammene på 90-tallet, og i 10 prosent av debattprogrammene på 2000-tallet. Slik
kan vi kanskje si at de norske debattprogrammene er enda mer kulturelt orientert enn de
norske avisene.
Det er med andre ord flere likhetstrekk mellom TV-debattenes dekning og den norske
pressens dekning av innvandring de siste femti årene, selv om det finnes unntak. Det er
derfor rimelig å anta at de mest sentrale dilemmaene, nyhetene og konflikttemaene i
relasjon til innvandring som har vært viktig i den norske konteksten, har vært reflektert i
både debatter på TV og i den norske pressen. Dette er ikke overraskende og går inn under
det som kaller intermedia agendasetting (McCombs og Shaw 1993). På den ene siden kan
det konkluderes med at TV-debattene i stor grad har dekket de viktigste temaene i den
norske konteksten om innvandring. Slik sett har ulike stemmer og sider ved konflikttemaene
kommet fram i debattprogrammene. Dette faller inn under allmennkringkasternes
samfunnsoppdrag. Det gir også debattsendingene en demokratisk verdi ved at
programmene gir seerne informasjonen de trenger for å holde seg orientert om de viktigste
sakene i samfunnet (Kjeldsen 1998), uavhengig av hvor iscenesatt og medievridd
debattsendingene er. På den andre siden kan ensrettingen i pressen og TV-debattene gjøre
at andre og kanskje mer perifere innvandringsrelaterte tema ikke har fått oppmerksomhet i
to av de mest sentrale mediene i Norge.

6.2 5 Ulike årtier med innvandringsdebatt
1970- og 80-tallet: Innvandringspolitikken etableres og er et begrenset tema
I de tidligste årene i denne undersøkelsen er det tydelig at innvandringsdebatten er i en
etableringsfase. Innvandring debatteres sjeldent i debattprogrammene, og når det gjøres
dreier det seg mest om ankomst og retur av innvandrere (33 prosent), kriminalitet (22
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prosent) og rasisme (33 prosent). Den resterende delen av debatten faller inn under det
Alghasi (2020) kaller en sosioøkonomisk diskurs. Debatten tenderer til å handle om
innvandrere i relasjon til arbeid og deres tilværelse innad i velferdsstaten, slik som
Brochmann og Hagelund (2010) argumenterer for. Hovden og Mjelde (2019a) finner også
tegn til det samme i sin undersøkelse av innvandringsdebatten i den norske pressen. Sivile
organisasjoner som arbeider for innvandring debatteres i 11 prosent av debattsendingene,
og det oppstår en liten men likevel nevneverdig gruppering av temaer som diskuteres. Disse
er arbeidsinnvandring (seks prosent), innvandreres politiske og sivile rettigheter (seks
prosent) og velferdsstatlige temaer som helse- og sosialtjenester (seks prosent). Mens
ankomst og retur av innvandrere, rasisme og kriminalitet fortsetter å stå på høyt på
dagsorden de neste tiårene, forsvinner temaet sivile organisasjoner som arbeider for
innvandring fra dagsorden senere. Temaene arbeid, velferdsstatsspørsmål og innvandrernes
sosiale og politiske rettigheter forblir like lite debattert i årene som kommer. Debatten i TVprogrammene reflekterer at tiårene er preget av en prosess der myndighetene innser at
landet har blitt preget av innvandring. Arbeidsinnvandrerne som kom tidlig på 70-tallet dro
ikke hjem og på slutten av samme årtiet kom 3000 vietnamesiske båtflyktninger til landet.
Året 1987 kom over 8600 flyktninger – en økning fra kun et par hundre asylsøkere på starten
av 80-tallet. Som en politisk reaksjon blir flyktningpolitikken en del av den generelle
innvandringspolitikken. I 1975 ble innvandringsstoppen vedtatt, og ble gjort permanent på
80-tallet. I tillegg ble vilkårene for oppholdstillatelse skjerpet. De politiske vedtakene ble tatt
på av hensyn til det norske samfunnet, og for å sikre at innvandrere i Norge skulle ha en
forsvarlig tilværelse (Brochmann og Hagelund 2010 s. 229, 241). Andelen debattepisoder
med innvandring som partipolitisk tema er kun 6 prosent på 70-og 80-tallet. Etter at
innvandring settes på den politiske dagsorden i 1987 blir innvandring et politisk tema for de
andre norske partiene i årene som kommer - men også for debattprogrammene.
Det er to debattprogrammer som er svært viktige i denne perioden, og de stiller seg på hver
sin side av to varige konflikter i relasjon til innvandring. 28. mai, 1975, inviterer programmet
På Sparket (NRK) norske nynazister inn i studiet, og organiserte demonstranter angrep
Fjernsynshuset under sendingen (Bastiansen 2011 s. 52). Dette viser at TV-debattene fra
første stund tok opp kontroversielle spørsmål og gjorde dem offentlige og tilgjengelig for det
norske folk gjennom TV-skjermen. Den andre episoden ble sendt 23.2.1989 i programmet
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Antenne Ti (NRK). Her er det Rushdie-saken som presenteres og «drapstrusler fra muslimer»
(Antenne Ti, 23.2.1989, NRK). Denne debattepisoden er den første som tar opp Islam i en slik
kontekst – i alle fall som har vært mulig å oppdrive i denne undersøkelsen. Programmer viser
fram den globale og internasjonale islamismen (Alghasi 2020 s. 143), og starter en diskusjon i
relasjon til ytringsfrihet og blasfemi - en diskusjon som stadig blomstrer opp igjen, da særlig
med Muhammed-karikaturene på 2000-tallet.
1990-tallet: Debatten politiseres og ‘oss’ og ‘dem’ avklares
På 90-tallet blir TV-debattene mer politisert (15 prosent) og andelen programmer som å
diskutere innvandring i relasjon til kriminalitet vokser (24 prosent). Programmer som
debatterer ankomst og retur av innvandrere synker med 12 prosentpoeng. Årtiet blir her
beskrevet som da ‘oss og dem’ avklares fordi innvandringsdebatten i programmene endrer
seg. Flere temaer diskuteres i relasjon til innvandring, blant annet utdanning (sju prosent),
multikulturalisme (tre prosent), nordmenns holdning til innvandring (fire prosent), og
nordmenns nasjonale identitet (14 prosent). Det er også i dette tiåret disse temaene
diskuteres mest i perioden som er undersøkt, med unntak av multikulturalisme. I motsetning
til den norske pressedekningen av innvandringsdebatten er andelen episoder som tar opp
nordmenns nasjonale identitet ganske høy på 90-tallet. Mellom 1970 og 2016 er dette kun
et tema for 2 prosent av de norske avisene (Hovden og Mjelde 2019a s. 33). 90-tallet bringer
med seg en debatt om de negative sidene ved innvandring vist ved at hver fjerde
debattepisode handler om kriminalitet. Samtidig viser de nye temaene som blir tatt opp en
selvrefleksjon hvor innvandringen sees i sammenheng med norsk identitet og politikk.
Kulturaliseringsprosessen og det økte mangfoldet i innvandringsdebatten kan forklares med
at kultur oftere ble brukt for å forklare forskjellene mellom nordmenn og innvandrere
(Alghasi 2020 s. 84). Samtidig blir Norge i enda større grad konfrontert med en større
innvandrerbefolkning. 12000 bosniere kom til landet i løpet av 90-tallet og flere norske
kommuner fikk mottakssenter i det som ble kaldt «Hele-Norge strategien» fra 1994.
Levekårsundersøkelser stadfestet av andelen innvandrere som mottok sosialstøtte var tre
ganger høyere enn majoritetsbefolkningen og sysselsettingen var lav. Velferdsstaten fikk
massiv kritikk fordi de gjorde innvandrere avhengige av sosialytelser, også i
debattprogrammene. 13.6.1991 viet Antenne Ti (NRK) et helt program til en uttalelse fra Appolitikeren Rune Gerhardsen: «Norsk snillisme. Velferdsstaten kveles i misforstått velvilje
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ovenfor innvandrere og sosialklienter. Undergraving av personlig ansvar. Utspillet fra Rune
Gerhardsen skaper reaksjoner» (Antenne Ti, 13.6.1991). Etter kritikken ble det igangsatt
politiske endringer. Arbeidslinja ble satt som hovedmålsetning. Alle skulle ha rett, men også
plikt til å arbeide. Integreringsarbeidet ble mer omfattende og sett på som en arena for
deltakelse. Regelverket for dagpenger, uførepensjon osv. ble strengere. På slutten av 90tallet og på 2000-tallet ble det utviklet en ny form for flerkulturell politikk (Brochmann og
Hagelund 2010 s. 260, 253, 257).
2000-tallet: De problematiske sidene ved innvandring - debatten hardnet til
2000-tallet er et svært viktig tiår for innvandringsdebatten på norsk TV. Den gryende
debatten om innvandringens potensielle negative sider fra forrige tiår eskalerer. Det er også
tydelig, ved å lese episodebeskrivelsene, at tonen i debattene hardner til. I tillegg er det
dette tiåret som har flest episoder om innvandring i de norske debattprogrammene.
Andelen debattepisoder som tar opp kriminalitet er på sitt høyeste av alle tiårene som er
undersøkt (27 prosent). Dette gjelder også konflikttemaene kvinneundertrykking (12
prosent), innvandrernes familiære og sosiale skikker (13 prosent) og religion (13 prosent).
Integrering og nasjonal sikkerhet kommer inn som nye tema i innvandringsdebatten på TV,
selv om den prosentvise andelen kun er på henholdsvis 8 og 12. Igjen politiseres
innvandringsdebatten ytterligere (28 prosent), og andelen programmer som tar opp
ankomst og retur av innvandrere øker (28 prosent). På den motsatte siden er det dobbelt så
få episoder som tar opp rasisme og diskriminering enn tidligere (16 prosent).
Den tematiske utviklingen på 2000-tallet kan eksemplifiseres med flere konkrete hendelser
som enda ligger latent i minnet til den voksne delen av den norske befolkningen. Temaene
kriminalitet og nasjonal sikkerhet, samt nasjonal identitet, kan knyttes til konflikten rundt
Muhammed-karikaturene. Karikaturene ble først trykket i den danske avisen Jyllandsposten
og så av det norske, kristne bladet Magazinet og redaktør Selbekk. Faksimiler ble også
publisert i andre og mer sentrale aviser. Publiseringen førte til en rekke skarpe reaksjoner.
Redaktør Selbekk ble drapstruet og måtte gå i dekning. Den norske ambassaden i Damaskus
ble angrepet og påtent. Med karikaturstriden ble konflikten mellom vestlige land og den
muslimske verden tydeligere, og Norge måtte ta stilling til hvor grensen skulle gå for
ytringsfriheten. Som en følge av hendelsene utvikler det seg en større trussel-diskurs om
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muslimer, mener Alghasi (2020). I den norske pressen henvises det oftere til religion, da
særlig til islam og muslimer (Hovden og Mjelde 2019a s. 37, 39).
Konflikttemaene kvinneundertrykking, innvandreres familiære og sosiale skikker og igjen,
religion og kriminalitet, reflekterer at kjønnslemlestelse og tvangsekteskap i
innvandringsmiljøer ble satt på den politiske agendaen. Da en pakistansk mann drepte sine
tre søstre året 2006 ble hendelsen brukt som et eksempel på de ovennevnte temaene.
Drapene ble diskutert i flere av de norske debattprogrammene og i flere episoder. Blant
annet i Holmgang (TV2), hvor overskriften til episoden lød: «3 norsk-pakistanske søstre drept
– Har vi sviktet innvandrerkvinnene?» (Holmgang, 4.10.2006, TV2). Flere av historiene som
ble diskutert rundt tematikken handlet om den norskpakistanske befolkningen som hadde
blitt mangedoblet gjennom familiegjenforeninger og ekteskapsallianser mellom tidligere
arbeidsinnvandrere (Brochmann og Hagelund 2010 s. 262).
Begge disse to problemområdene er spesifikt innvandringsrelatert, handler om kultur og det
som oppfattes som en kulturell uforenlighet (Brochmann og Hagelund 2010 s. 262). Med
andre ord blir ikke de sosiokulturelle forklaringene forlatt etter 90-tallet, men
kulturforskjellene debattertes heftigere på 2000-tallet (Alghasi 2020 s. 85). I tillegg til de
kulturelle konfliktene, kom bekymringen for den lave sysselsettingen av innvandrere. Det
gikk imot velferdsstatens mål om å ha hele befolkningen i arbeid – for å opprettholde
balansen mellom yrkesaktive og trygdeutgifter (Brochmann og Hagelund 2010 s. 262). Selv
om integrering kun blir debattert i 8 prosent av debattepisodene, er dette viktig å ha i dette
bakhodet fordi politiseringen av innvandringsdebatten igjen øker på 00-tallet. Brochmann og
Hagelund (2010) mener at kulturkonfliktene og sysselsettingsbekymringen førte til at
Bondeviks høyre-sentrum regjering la fram mangfoldighetsmeldingen i 2004. Meldingen
stilte krav til tilslutningen om de norske grunnverdiene, likestilling og menneskerettigheter.
Samtidig får Norge sin første lov på integreringsfeltet, nemlig introduksjonsloven (s. 262).
Med dette fikk den norske staten en ny ham, og de store fortellingene fikk ett nytt innhold.
Fellesskapets grunnlag ble omdefinert. Fra nasjonal enhetskultur til mangfold innenfor
medborgerskapets ramme (ibid. s. 263). I 2008 vedtar Stortinget også en ny utlendingslov,
som i større grad enn loven fra 1988 tar høyde for internasjonale avtaler som
Dublinkonvensjonen, EØS-samarbeidet og Schengen-samarbeidet.
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2010-tallet – Innvandring er politisert, personifisert og presset mot grensene øker
De mest debatterte temaene mellom fra 2010 og ut 2019 er helt klart ankomst og retur av
innvandrere (45 prosent). Andelen øker med hele 17 prosentpoeng fra året før. I tillegg
behandles innvandring som et partipolitisk tema i hver fjerde debattepisode. Nasjonal
sikkerhet diskuteres omtrent like mye, og blir mest diskutert på 2010-tallet av alle tiårene
som er undersøkt (23 prosent). Andelen er også høyere i TV-debattene enn i de norske
avisene, hvor andelen er 12 prosent (Hovden og Mjelde 2019a). I de tidligere tiårene som er
undersøkt har konflikttemaet kriminalitet svært ofte vært et innslag i innvandringsdebatten,
særlig på 90- og 00-tallet. I dette tiåret derimot, er andelen kun 11 prosent. I tillegg synker
andelen av andre temaer som ofte ble diskutert på 90-tallet og 00-tallet, som nasjonal
identitet, kvinneundertrykking, kulturelle og familiære skikker. Det er altså et skifte i
innvandringsdebatten i tråd med at nye og ytre hendelser endrer nyhetsbildet og landet
møter nye utfordringer. Innvandringsdebatten på TV reflekterer i stor krigen i Syria fra 2011,
flyktningkrisen i 2015 og terrorisme.33
Selv om de ulike, ytre hendelsene påvirket temaene som ble diskutert i debattprogrammene,
er det slående likheter i ordlyden, personifiseringen og rollen Debatten (NRK) har på 2010tallet. I spørsmål om ankomst og retur av flyktninger, personifiseres temaet med Marie
Amelie saken. Sju år gamle norskfødte Nathan, ble et symbol på de rekordmange
langværende asylbarna som ble sendt ut av Norge 2014. ‘Gutten som krysset Middelhavet’
representerte på sin side flyktningkrisen i 2015. Det er derfor tydelig at
debattprogramsjangeren har utviklet seg til å bli mer tabloide og populariserte.
Programmene likner mer og mer «The entertaining current affairs debates», hvor familieliv
og private relasjoner fremheves og politiske spørsmål personifiseres (Örnebring 2003 s. 515516). Når det kommer til selve debatten om flyktningkrisen viser debattprogrammene
samme utvikling som den norske pressen (Gripsrud 2019, Hagelund 2020): Fra å starte med
et humanitært syn hvor Debatten (NRK) selv oppfordret politikerne til å gjøre noe. Etter
dette blir Debatten mer kritisk til politikken som ble ført. Til slutt ender det med, som vi også
kjenner igjen fra 90-og 00-tallet, at debattene handler om bekymringene rundt hvordan
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I denne undersøkelsen er det kun 44 debattepisoder som tar opp innvandring på 2010-tallet. Dette kan
skyldes at det kun er programmet Debatten (NRK) som er analysert.
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velferdsstaten skulle håndtere flyktningstrømmen, få de nyankomne i jobb og opprettholde
arbeidslinja.
Alghasi (2020) mener at asylspørsmålet ble behandlet på en mer polariserte måte. På
bakgrunn av hvordan denne undersøkelsen er utført, kan ikke denne rapporten bekrefte
dette. Men den politiske tonen blir klarere og den politiserte debatten dette tiåret er kanskje
en refleksjon av de store endringene som skjedde i poltikken. Konflikten om hvor mange
flyktninger som skulle tas inn i lande ble mer presserende. Myndighetene debatterte
reduksjoner i sosiale rettigheter og støtteordninger som flyktninger skulle ha tilgang til. Det
ble diskusjoner mellom opposisjon og regjering, da det er naturlig at de styrende forsøker å
begrense innvandringen for å gjøre integreringsoppgavene mer håndterlig - mens
opposisjonen kan tillate seg å ha en mer liberal profil der immigranters behov og interesser
får større vekt (Brochmann og Hagelund 2010 s. 232).
Fra 2013 kom FrP for første gang i regjering. Hvorvidt dette har gjort innvandringspolitikken
strengere er for tidlig å si. Allerede før partiet gikk inn i regjeringen ble partiets ønske om et
innvandrerregnskap fra 1995 gjennomført. Brochmann 1-utvalget ble utnevnt av Stoltenberg
2-regjeringen, og skulle kartlegge konsekvensene av migrasjon for velferdsmodellen. I 2017
kom en enda et utvalg og et nytt regnskap, Brochmann 2-utvalget, som resulterte i NOU
2017:2, Integrasjon og tillit, langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

6.3 Populisme?
Debattprogrammene har i den 50 år lange perioden blitt mindre balanserte og objektive. TVprogrammene og programlederne regisserer den politiske debatten i større grad (Jenssen og
Aardal 2007 s. 252), og måten det blir gjort på har ofte blitt kritisert. De kritiske stemmene
mener at den populærjournalistiske stilen er for underholdningsfokusert og tidvis
populistisk. Det kan resultere i lite fruktbare debatter hvor konfliktnivået er høyt og
debattdeltakerne tvinges til å spisse og forenkle argumentene sine (Thorbjørnsrud 2007,
2008). Slike TV-debatter fører til at norske TV-seere opplever en negativ sammenheng
mellom informasjonsverdi og opplevd medievridning (Jamtøy og Aalberg 2007 s. 242). På
bakgrunn av kritikken har denne rapporten utforsket hvorvidt innvandringsdebatten i de
norske TV-debattene kan karakteriseres som populistiske. Dette er gjort ved å ta
utgangspunkt i temaer som knyttes til populisme i den skandinaviske innvandringsdebatten i
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pressen - og se hvorvidt andelen av temaene er større eller mindre i TV2 eller NRK, eller om
andelen har økt i de 50 årene som er undersøkt. Temaene er metadebatt om innvandring,
holdninger til innvandring, rasisme, debatter om parallellsamfunn, nasjonal identitet,
religion, nasjonal økonomi, og når innvandring gjøres til en partipolitisk sak (Mjelde og
Hovden 2019).34
Ved å sammenlikne hvilke temaer TV2 tar opp i relasjon til innvandring kontra NRK, er det
ingen tydelige forskjell mellom kanalene. Mellom 2005 og 2019 tas rasisme og diskriminering
opp dobbelt så ofte i TV2 enn NRK (20 mot 11 prosent). I samme tidsrom tas innvandring
opp som et politisk tema i 31 prosent av TV2s debattepisoder om innvandring mot 24
prosent av NRKs sendinger om innvandring. Vi vet også at fra 2010 til 2019 er det kun ett
NRK program som er undersøkt. Derfor er det nærliggende å tro at innvandringsdebatten på
TV2 mellom 2005 og 2009 i all hovedsak dreide seg om politikk. Siden det kun er to temaer
mellom 2005 og 2019 som skiller de to kanalene, kan det ikke konkluderes med at TV2s
debattprogrammer om innvandring er mer populistisk enn NRKs.
Når man ser de to kanalene samlet er det ingenting som tilsier at innvandringsdebatten blir
mer populistisk tematisk sett i årtiene som er undersøkt. Det eneste temaet som kan knyttes
til populisme som øker klart, er innvandring som et partipolitisk tema. Hver fjerde
debattepisode som omhandler innvandring på 2010-tallet har et politisk element i seg. På
bakgrunn av dette kan man kun konkludere med at innvandring i de norske
debattprogrammene i stor grad er politisert. Temamessig har ikke innvandringsdebatten på
TV nok kjennetegn til å kalles populistisk.
Ved å se nærmere på programbeskrivelsene er det tydelig at tonen i debatten hardner til,
personfokuset øker og at frontene mellom debattdeltakerne blir steilere. Dette kan være et
resultat av at debattsjangeren har endret seg og at makten mellom journalister og politikere
er forskjøvet til journalistens fordel. For å avgjøre dette trengs nærmere kvalitative studier
av selve debattsendingene der den journalistiske og politiske stilen granskes og ses i henhold
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I denne undersøkelsen har temaene metadebatt, innvandring som et partipolitisk spørsmål,
parallellsamfunn, nasjonal identitet, religion, nasjonal økonomi, rasisme, nordmenns holdninger til innvandring
og medienes rolle i debatten blitt brukt som variabler som kan tyde på at debatten er populistisk.
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til hva både Alghasi (1999) og Jagers og Walgrave (2003) beskriver som populistiske stil.35
Dette burde gjøres i debattprogrammer hvor personer fra FrP er deltakere, ettersom studier
har avdekket at pressedekningen oftere er populistiske når partier fra ytterste høyre
kommer til orde eller snakkes om i artiklene (Mjelde 2020 s. 4). Det burde også utføres en
mer omfattende og kvalitativ studie som tar sikte på å sammenlikne avisenes fremstilling av
innvandringsdebatten på TV og i pressen. En slik studie kan, i større grad enn denne
rapporten, avgjøre de viktigste skillene mellom debattstil og innhold i to av de største
mediene i Norge.

Konklusjon
Innvandring har flyttet seg fra å være et perifert tema til å bli et altomfattende
samfunnsspørsmål gjennom perioden som er undersøkt. Innvandringsspørsmålet har vært
komplekst og dynamisk i den norske samfunnsdebatten og har berørt mange aktører og
prosesser i samfunnet (Alghasi 2020 s. 97). Debatten eskalerte og blomstret opp på 90-tallet
da lanseringen av TV2 førte til en kringkastingskonkurranse. Konkurransen førte til at det
kritiske og granskende vaktbikkje-fjernsynet ble et satsningsområde for både NRK og TV2 –
noe som resulterte i flere debattprogrammer og flere debattepisoder om innvandring. På
den andre side gjenspeiler eskaleringen at innvandringsdebatten ble et viktig tema for de
politiske partiene etter at FrP satt temaet på dagsorden året 1987. Innholdet ble mer
mangfoldig og stilen i debatten krassere. Dette skyldes at innvandringen økte og
velferdsstaten møtte nye utfordringer og konflikter som måtte løses. Samtidig ble
tabloidisering og popularisering utbredt i både politikken og i mediene (Mjelde og Hovden
2019). Kampen om TV-seernes oppmerksomhet på kanalenes side, samt maktkampen
mellom journalistene og politikerne i den medialiserte politikken, er begge
bakgrunnsfaktorer for å forklare innvandringsdebatten slik den fremstår i dag.
Som denne rapporten viser har FrP vært, og er, en sentral aktør i innvandringsdebatten.
Partiet har posisjonert seg som en sentral premissleverandør som i ikke har vært mulig å
ignorere i debatten eller i denne rapporten. Partiet var det første som inkluderte
innvandring i sitt partiprogram. Partiet var også de første som satte temaet på dagsorden, og
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At det snakkes om og på vegne av folket, er grunnet i anti-elitistiske følelser og kritisk til både makthavere og
politikere.
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dermed tvang de resterende politiske partiene til å ta stilling til temaet. På midten av 90tallet var det omtrent bare FrP som fremmet kravet om obligatorisk norskopplæring for
innvandrere. På 2000-tallet derimot, med introduksjonsloven, ble kravet til politisk enighet.
Flere hundre timers norsk- og samfunnskunnskapsopplæring ble vedtatt. Med Brochmannutvalgene, både 1 og 2, har innvandringsregnskapet blitt gjennomført, en ide som stammet
fra FrP og presentert av Øystein Hedsrøm på 90-tallet (Mjelde 2020).
Partiet har vært utskjelt på grunn av sin harde linje og skarpe retorikk. Flere har argumentert
for at FrPs politikk har fått gjennomslagskraft på grunn av hvordan journalistikken har
utviklet seg. En journalistikk som foretrekker det personlige og konkrete framfor det
abstrakte og komplekse, er skreddersydd for FrPs retorikk (Johansen 2001, i Thorbjørnsrud
2007 s. 144). Det er klart at FrP lenge har hatt en innvandringspolitikk med enkle løsninger.
De har tatt utgangspunkt i enkelthendelser for å begrunne innvandringspolitikken og slik er
retorikken til partiet «velegnet for en tabloid debatt» (Thorbjørnsrud 2007 s. 144). Dagens
journalistiske stil og sjanger er dermed ikke politisk nøytral (ibid.). Men de politiske
endringene skyldes ikke kun FrP eller populariseringen i journalistikken, eller at FrP fikk en
sentral posisjon som agendasetter i debattprogrammene på 00-tallet.
Forklaringen i de politiske endringene ligger også i at det integreringspolitiske
bekymringsnivået har økt (Brochmann og Hagelund 2010 s. 276). Levekårsundersøkelser på
90-tallet viste at innvandrere havnet i en velferdsavhengiget og at det hadde utviklet seg et
sysselsettings gap mellom minoritet og majoritet. De problematiske sidene ved innvandring
ble tatt opp i sammenheng med nasjonal identitet på 90-tallet, da møtet mellom ‘oss’ og
‘dem’ ble diskutert i TV-debattene. Debatten om de negative sidene ved innvandring
eksploderte på 00-tallet hvor kriminalitet, kvinneundertrykking og religion ble sentrale
konflikttemaer. Utover 2000-tallet mener Alghasi (2020) at debatten i større grad preges av
en trussel-diskurs, særlig mot muslimer, som ble synonymt med begrepet innvandrer (ibid.,
Hovden og Mjelde 2019a). De kulturelle- og sosioøkonomiske utfordringene ble forstått som
et resultat av en feilende integreringspolitikk. Problemene ble «gjort til eksempler på hva
som kunne skje under dekke av kultur» (Brochmann og Hagelund 2010 s. 276). Idealet om
kulturbevaring og frivillighet i innvandrernes tilpasning til det norske samfunnet ble
diskreditert. I dag kan storsamfunnet gripe inn i minoritetsmiljøene for å sikre rettigheter,
frihet fra undertrykking og ekte muligheter til å delta (ibid.). Dette ble formalisert gradvis og
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lovfestet ved introduksjonsloven, mangfoldighetsmeldingen og statsborgerskapsloven som
kom på plass i midten av 2000-tallet. Det gjenspeiler ikke bare en vekst i velferdsstatens
evne og kapasitet til å gripe inn, men også en økende politisk vilje til å stille krav til
innvandrere. Ikke minst viser det en økt erkjennelse av at det har eksistert, og fremdeles
eksisterer, utfordringer og problemer knyttet til innvandring som krever oppmerksomhet
(Brochmann og Hagelund 2010 s. 276).
Det betyr ikke at TV-debattene kun har stilt seg negativ til innvandring. Gjennom alle tiårene
som er undersøkt er konflikttemaet ankomst og retur av innvandrere mest diskutert. Hver
innvandrerkritisk stemme har blitt møtt med innvandrervennlige argumenter som har blitt
hørt. Hva Norge, som verdens rikeste land, burde gjøre for å hjelpe mennesker på flukt er et
gjennomgangstema. På 2010-tallet, både før og etter flyktningkrisen, ble enkeltsaker brukt
som eksempler på en urettferdig innvandringspolitikk. I starten av flyktningkrisen satte
Debatten (NRK) den politiske posisjonen til veggs og stilte spørsmål til hvorfor Norge ikke
gjorde mer, og ikke gjorde ting raskere, for å hjelpe flyktningene som kom fra Syria.
Temaet for debattprogrammet Sentrum fra 1997, sendt rett før jul var «Kan en neger være
julenisse?» (Sentrum, 16.12.1997, TV2). Temaet er også overskriften til denne rapporten. Å
diskutere et slikt tema i beste sendetid i Norge i dag er utenkelig. Både fordi ordet neger for
lengst har blitt forkastet, men også fordi de fleste ikke ser problemet med at en melaninrik
person har på seg en nissedrakt. Dette viser en kvalitativ endring i hvordan vi snakker om
‘dem’ og en kvalitativ endring i hvem som er en godtatt del av det norske samfunnet og
dermed er en del av ‘oss’. Dette er på mange måter et gode.
Men paradigmeskiftet i innvandringsdebatten illustrerer også noe annet: en ideologisk kamp
om definisjoner og handlinger, knyttet til innvandrernes kostnader og bidrag til det norske
samfunnet (Alghasi 2020 s. 98). I dag opplever vi sterke kontraster i den norske og globale
politikken og ordskiftet viser tydeligere motsetninger. Innvandrings- og asylpolitikken er
strengere og mer restriktiv. Det som tidligere var utenkelig å si eller gjøre, fremstår nærmest
som det normale i dag (ibid.). Dette vises også i denne undersøkelsen. Både ved at
konflikttemaene rundt innvandring øker i antall og volum, og at debattklimaet er opphetet.
Allerede i 2008 uttalte Abid Raja at «Frp er fullt av rasister og idioter» (Tabloid, 29.4.2008,
TV2). Karakteriseringen av partiet kom i et tiår hvor FrP virkelig hadde inntatt en
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provoserende rolle gjennom oppsiktsvekkende politiske forslag, som om elektronisk merking
av asylsøkere (Tabloid, 29.9.2003, TV2) og å maks ta inn 1000 ikke-vestlige innvandrere i året
(Tabloid, 26.9.2006, TV2). Men Raja sitt utspill kan på ingen måte kalles konstruktivt i en TVdebatt som er en viktig arena for offentlig politisk kommunikasjon.
Svaret på hvordan vi som velferdsstat og nasjon har behandlet og debattert
innvandringsspørsmålet i de norske TV-debattene kan, som denne rapporten viser, ikke
svares på i korte trekk. Den har vært omfattende, informerende, inkluderende
polariserende, konstruktiv og direkte destruktiv. Og ‘vi’ og ‘dem’ har vist, gjennom
debattprogrammene, at vi er kritiske, oppfordrende, humanitære og konfliktvillige.
Innvandringsdebatten på TV har, i likhet med innvandringsdebatten i pressen, endret seg i
takt med utfordringene og dilemmaene som har utspilt seg, både innad i landet og i
internasjonalt. Slik sett, i et demokratisk og retorisk perspektiv, har TV-debattene de siste 50
årene bearbeidet de store konflikttemaene i innvandringsdebatten i det Örnebring (2003) så
treffende kaller the ‘Televised public sphere’.
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Appendix
Kodebok
Kodeboken er utviklet for TV-debattprogrammer i alle de tre skandinaviske landene. I denne
rapporten er det kun de norske analysene som er tatt med.
Id
Dateyearprogram
Conuntry
1 Norway

2 Sweden

3 Denmark

Year
[numeric, year entered]
Decade
1 1970

2 1980

3 1990

4 2000

5 2010

1 January

2 February

3 March

4 April

5 May

6 June

7 July

8 August

Month

9 September 10 October

11 November 12 December

Program
Norway
0 N/A 1 Politikk (NRK)

2 På Sparket (NRK)

(NRK) 5 Holmgang (TV2 N) 6 Debatt 21 (NRK)
(TV2) 9 Til Debatt (NRK)

10 M (TV2)

3 Antenne ti (NRK)

7 Redaksjon 21 (NRK) 8 Lønning Direkte

11 Sentrum (TV2)
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4 Antennetimen

12 Tabloid (TV2)

13

Standpunkt (NRK)

14 Redaksjon EN (NRK)

15 Brød og Sirkus (NRK)

16 Landstinget (TV2) 17 Debatten (NRK)
Denmark
18 Høilunds Forsamlingshus (TV2 DK)
DK)

21 Bytinget (DR)

19 Her og Nu (TV2 DK)

20 Dags Dato (TV2

22 Mors Hammer (TV2 DK) 23 Rigets Tilstand (TV2 DK) 24

Debatten (DR) 25 Gadens Parlament (DR)

26 Danmarkspanelet (TV2 DK)

Sweden
27 Peijling (SVT)

28 Studio S (SVT)

Debatakuten/Svar Direkt (SVT)
34 Argument (SVT)

29 Ärlig talat (SVT)

32 Debatt (SVT)

30 Svar Direkt (SVT) 31
33 Diskus (TV4)

35 Opinion Live (SVT)

Channel
1 NRK 2 TV2 3 SVT 4 TV4 5 DR

6 TV2 (DK)

Title
[String]
Program description
[String]
Subjects presents in the program description (in relation to immigration)
No subject
0 No Subject 2 Subject detectable
Social care/Health care/Welfare state
0 N/A 1 Social care/Health care/Welfare state
Education
0 N/A 1 Education
Work
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0 N/A 1 Work
Integration Policy
0 N/A 1 Integration Policy
Family and Social customs
0 N/A 1 Family and Social customs
Majority population´s attitudes towards immigrants/immigration
0 N/A 1 Majority population´s attitudes towards immigrants/immigration
Racism and/or discrimination
0 N/A 1 Racism
Religion
0 N/A 1 Religion
National security
0 N/A 1 National security
Accidents
0 N/A 1 Accidents
National and social economy
0 N/A 1 National and social economy

Immigration as a partisan-political issue
0 N/A 1 Immigration as a partisan-political issue
Arrival and return of legal immigrants
0 N/A 1 Arrival and return of legal immigrants
Illegal migration and human trafficking
0 N/A 1 Illegal migration and human trafficking
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Civil society organizations
0 N/A 1 Civil society organizations
Multiculturalism
0 N/A 1 Multiculturalism
National identity (of Norwegians, Swedes or Danes)
0 N/A 1 National identity (of Norwegians, Swedes or Danes)
Culture, arts and entertainment
0 N/A 1 Culture, arts and entertainment
Sports
0 N/A 1 Sports
Immigration debate
0 N/A 1 Immigration debate
The role of media in the debate
0 N/A

1 The role of media in the debate

Suppresion of women immigrants
0 1 N/A

1 Suppresion of women immigrants

Immigrants´ political and civil rights
0 N/A 1 Immigrants´ political and civil rights
Parallel societies
0 N/A 1 Parallel societies
Adoption
0 N/A 1 Adoption
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None of these subjects are present
0 N/A 1 None of these subjects are present

2 Other

Specify
[String]
Social/Health care/Welfare state (Mentions or discussions of immigrants in relation to
welfare/social programs and policies, illness, elderly care, hospital policy, access to health
care, welfare state expenses, welfare state sustainability, poverty, homelessness and
begging etc.)
Education (Mentions or discussions of immigrants in relation to kindergarten, elementary,
secondary, and higher education, including language training for children [e.g. learning their
native language].
Work (Mentions or discussions of immigrants in relation to workforce participation,
workplace conditions, wages, the need for labor, the right to work, unions, discrimination of
immigrant workers, exploitation of immigrant workers, unregistered/illegal labor, stories
about [professionally] successful immigrants, etc.
Integration policy (Mentions or discussions of policies intended to facilitate the integration
of immigrants, language training for adult immigrants, workforce training, introductory
programs, naturalization policies/citizenship/citizenship ceremonies, policies to combat
discrimination and racism, etc.)
Family and social customs (Mentions or discussions of immigrants in relation to family life
and practices, way of living/cultural practices, the family as a socializing institution, gender
equality, gender roles, sexuality, forced marriages, dressing/attire, gender mutilation.
Majority population’s attitudes towards immigrants/immigration (Mentions or discussions
of the majority population ́s (national or local) attitudes to immigration/immigrants/asylum
seekers/refugees.
Racism/discrimination (Mentions or discussions of racism, xenophobia, extremist attitudes,
“everyday”/soft racism, structural discrimination, extreme and far right parties and
rallies/demonstrations by such groups or against them by for example leftist groups,
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discussions about what constitutes racism and acceptable language when speaking about
immigrants, etc. 0
Religion (Mentions or discuss1ions of immigrants’ religion and religious practices, religious
leaders, religious laws and norms.
National security (Mentions or discussions of immigra1nts in relation to national security,
terrorism, radicalization and violent extremism [e.g. violent religious extremism], military
threats and countermeasures, etc.)
Crime (Mentions or discussions of immigrants in relation to crime [as victims, suspects, or
perpetrators], criminal investigations, crime statistics, criminal court cases, etc..
Accidents (Fires, traffic accidents, drownings, etc. in which victims are identified as
immigrants)
National and social economy (Mentions or discussions of how immigration affects the
economy, dependence upon labor migration, the economic contribution of immigrants,
immigrants’ over- or underrepresentation within specific professional groups)
Immigration as a partisan-political issue (Mentions or discussions of immigration in relation
to party politics, parties’ programs/policies on immigration, electoral campaigns, the
importance of immigration to voters, parties’ strategic use of the immigration issue, etc.)
Arrival and return of legal immigrants (Mentions or discussions of public policy for the
arrival/legal residence/ return of immigrants [e.g. refugees, asylum seekers, labor
immigrants, family migration and reunion] and enforcement thereof; statistics about arrival
and return of immigrants, size of immigrant population in the country)
Illegal migration and human trafficking (Mentions or discussions of illegal migration and
human trafficking [e.g. the extent of it and how it takes place], legal measures to combat it,
undocumented immigrants and their rights, the criminal organizations behind illegal
migration and human trafficking)
Civil society organizations (Mentions or discussions of immigrants in relation to civil society
organizations and events, immigrant participation in civil society/grassroots organizations
and the local community and mentions of local events and action to integrate immigrants
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into such foras, interest groups for immigrants and their descendants [e.g. “NorwegianPakistani Association”, mentions of advocacy groups for asylum seekers, discussions of how
little immigrants participate in traditional civil society organizations])
Multiculturalism (Mentions or discussions of the ethnic/cultural/religious diversity that
exists in society as a result of immigration, how different groups live side by side, e.g. stories
about culturally heterogeneous neighborhoods)
Norwegian/Swedish/Danish national identity (Mentions or discussions of what it means to
be Norwegian/Swedish/Danish, the role of ethnicity in national identity, the effects of
immigration on the traditional Norwegian/Swedish/Danish cultures and values)
Culture, arts and entertainment (Mentions or discussions of arts and entertainment within
all genres, immigrant artists and their art, premieres, culture news, etc. that address
immigration and integration)
Sports (Sports, sports events, and athletes where immigration/nationality/immigrant
backgrounds are discussed)
Immigration debate (Mentions or discussions about the metadebate, i.e. the debate about
the immigration debate; e.g. “Danish immigration debate is harsh”, “Immigration opponents
are being excluded from the debate”)
The role of media (Mentions or discussions - criticism and praise - about the role of media in
relation to immigration, e.g. in how media [general, or in the form of specific
publications[including online], social media, journalists etc.] contribute to the shaping of the
debate on immigration or how immigrants or discussants are portrayed in the media,
discussions about "echo chambers", “mainstream” media etc.)
Suppression of women (Mentions or discussions of immigrant women as oppressed by their
own culture0: Immi0grant women are victims of forced and arranged marriages, genital
mutilation; immigrants bring with them patriarchal cultures and religions which threatens
women’s rights; immigrant women are confined to the private sphere and prevented from
integrating into the host society)
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Immigrants’ political and civil rights (Mentions or discussions of violation/neglect of
immigrants’ political and civil rights; e.g. immigrants are not allowed to vote, immigrants are
not sufficiently protected by the legal system, etc.)
Parallel societies (Mentions or discussions of immigrant communities existing next to the
majority population as parallel societies/immigrants grouping together in certain geographic
areas, immigrant groups not interacting with the majority population, immigrant “ghettos”,
[e.g. Rinkeby in Stockholm, Groruddalen in Oslo, Romani people)
Adoption (Mentions or discussions of immgrants in relation to adoption; e.g. interviews with
adopted persons, adoption policy, adoption cases)
Debaters in the program (in relation to immigration)
0 N/A 1 Applicabale
Debaters
[String]
Religion in relation to immigration/relevant in the immigration debate
0 N/A 1 Christianity 2 Islam
7 Other

3 Buddhism

8 All or not specified

4 Catholicism 5 Judaism
9 Islam and Christianity

Noteworthiness
[String]
Immigrant country
[String]
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6 Hinduism

Programbeskrivelser
Politikk (NRK1)
“Fra sal og corridor” (NRK 2020a)
På sparket (NRK1)
«På sparket er et norsk aktualitetsmagasin med Per Øyvind Heradstveit som gikk på NRK
Fjernsynet fra 1975 til 1981. De første årene var også Olav Øverland og Frantz Saksvik en del
av programlederteamet. På sparket var et aktualitetsprogram som tok for seg forskjellige
temaaktuelle saker av politisk- og samfunnsmessig art da det gikk. Av saker programmet tok
opp kan en nevne da de i 1975, som det første noensinne, lot norske nynazister og
høyreekstremister presentere seg på skjermen. Demonstranter forsøkte å trenge seg inn i
studioet, men ble stoppet. Høsten 1980 tok de opp det nye fenomenet videovold, og var det
programmet som fremfor noe var med på å skape dette uttrykket, samt sette i gang
debatten om temaet. Andre tidstypiske tema de tok opp var olje-politikk, TV-reklame og
Alta-saken» (På sparket 2019)
Antenne Ti (NRK1)
«Antenne Ti var et norsk aktualitetsprogram som gikk på NRK TV fra 1988 til 1992.
Programmet tok opp aktuelle tema innen politikk og samfunn til debatt, men det ble også
gjort plass til kortere intervju og reportasjer. Hvert program rommet en to-tre tema og ble
sendt to kvelder i uken. Antenne Ti etterfulgte Fredagsforum og ble i 1992 etterfulgt av
Antennetimen. Programmet hadde høye seertall og var godt likt» (Antenne Ti 2017)
Antennetimen (NRK1)
«Antennetimen var et norsk aktualitetsprogram som gikk på NRK TV fra 1992 til 1994.
Programmet tok opp tidsaktuelle tema innen politikk og samfunn til debatt, og det var som
regel ett tema som ble belyst i hvert program (i motsetning til Antenne Ti, hvor hver episode
vanligvis belyste 2–3 tema). Antennetimen gikk på torsdager, vanligvis klokken 20.30. Det
hadde en times varighet de første to sesongene, deretter tre kvarter. Programmet hadde
flere likhetstrekk med dets forgjenger, Antenne Ti, men gikk bare én gang i uka, hadde
lenger varighet og gikk på et tidligere tidspunkt. De mest fremtredende programlederne
var Per Øyvind Heradstveit, Erling Borgen og Ole Kristen Harborg» (Antennetimen 2017)
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Holmgang (TV2)
«Holmgang var et norsk ukentlig debattprogram som gikk på TV 2 fra 1992 til 2008. Det ble
de første årene leget av Nils Gunnar Lie (1992–98), deretter av Oddvar Stenstrøm (1998–
2008). Programmet var til tider omstridt, spesielt under Stenstrøms ledelse. Det var særlig
programmets spekulative egenproduksjon av meningmålinger som ble kritisert. Disse
meningsmålingene var basert på at seerne kunne ringe inn og stemme på ulike valg som ble
fremsatt i programmets begynnelse. Flere forskere hevdet at resultatene i disse
avstemningene avvek mye fra resultatene i ordinære meningsmåling og at de ikke
representerte folkets mening. Flere beskyldte også programmet for å behandle sine
debattemaer på en populistisk måte. Holmgang ble etterfulgt av Landstinget» (Holmgang
2020)
Debatt 21 (NRK1)
«Debattprogram» (NRK 2020b)
Lønning direkte (TV2)
«Lønning direkte ble seermessig en suksess med seertall på rundt 700 000. Programmet ble
også kontroversielt og flere politikere nektet å stille opp på programmet. Kritikken mot
programmet gikk på at det ble for mye skrik og skrål, og for lite konstruktiv debatt. En av de
politikerne som hyppigst deltok på programmet var Carl I. Hagen. I det aller siste
programmet av serien (29. mai 1997) returnerte Tor Erling Staff og Hans Bauge, hvorpå de
inntok de gamle roller. Lønning direkte ble kåret til det best likte programmet i en MMIundersøkelse fra mai 1995. Lønning direkte oppnådde 5,4 av 6 oppnåelige poeng, mens Erik
Diesens billedbrev på NRK kom på annenplass med 5,3 poeng. Lønning direkte ble i 1997
etterfulgt av debattprogrammet Sentrum» (Lønning direkte 2017)
Redaksjon 21 (NRK1)
«Redaksjon 21 er et norsk aktualitetsmagasin som gikk på NRK1 fra 1994 til 2002. De første
programlederne var Hans-Wilhelm Steinfeld og Terje Svabø. I 1996 begynte Anne Grosvold.
Hun ble i januar 1999 erstattet av Knut Olsen, som var programleder helt til programserien
ble tatt av sendeskjemaet våren 2002. Gry Blekastad, Geir Helljesen, Gro Holm og Lisbeth
Skei hadde kortere programlederoppdrag og innslag. Programmet ble etterfulgt av
Redaksjon EN og Standpunkt» (Redaksjon 21 2017)
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Til Debatt (NRK1)
«Aktuelt tema til diskusjon» (NRK 2020c)
M (TV2)
«M er et norsk aktualitetsprogram med Anders Magnus som gikk på TV 2 fra 1996 til 1997.
Debatten hadde en sentral plass i programmet. Programserien tok opp ulike temaer i det
norske samfunnet og var tidvis ansett som kontroversiell. Blant annet ble det oppstyr da
Magnus i februar 1997 viste navngitte unge nordmenn som ruser seg på hasj. Magnus ble
ilagt bot for dette. Premieren ble sett av 535 000» (M 2017)
Sentrum (TV2)
«Sentrum var et norsk direktesendt aktualitetsprogram med Per Ståle Lønning som gikk på
TV 2 fra 1997 til 2000. Programmet var i hovedsak et debattprogram som tok for seg ulike
saker innen norsk politikk og samfunn. Det gikk tre kvelder i uka, på hverdager. Premieren
ble sett av 340 000 Beste resultat for første sesong var 864 000 seere. Programmet ble i snitt
fulgt av rundt 500 000» (Sentrum 2017)
Tabloid (TV2)
«Tabloid er et norsk direktesendt debatt- og aktualitetsprogram som gikk på TV 2 fra 2000 til
2010 (på TV 2 Nyhetskanalen siste året). Programmet gikk fire dager uken, mandag til
torsdag kl. 18:55. Frem til 2005 hadde de også en sending på fredager, men den ble erstattet
av et eget program kalt Fredag. I en periode var det også en egen søndagsutgave» (Tabloid
2020)
Standpunkt (NRK1)
«Standpunkt er et norsk debattprogram som gikk på NRK1 fra 2002 til 2007. Programmet ble
regnet som ukas store debattprogram på NRK1, og hadde som mål å engasjere seerne i et
interaktivt samspill. Hver tirsdag inviterte programlederne inntil 15 debattanter til en 45
minutters debatt. Innspill og respons fra seerne hadde en sentral plass, blant annet gjennom
SMS-meldinger, e-post, Internett og telefon. Innspill og meninger fra SMS rullet nederst i TVruta, men ble også enkelte ganger tatt opp av programlederne som innspill i debatten.[1]
Debattene omfattet alt fra kulturelle, sosiale og samfunnsmessige emner til ren partipolitikk.
Programmet hadde rundt 500 000 seere» (Standpunkt 2017)
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Redaksjon EN (NRK1)
«Redaksjon EN er et norsk direktesendt debattprogram som gikk på NRK1 fra 2002 til 2009.
Programmet var en del av NRK Nyheter og gikk fire dager i uken (mandag til torsdag).
Programmet ble fra starten ledet av Viggo Johansen. Han ledet det frem til sommeren 2009,
som var programmets nest siste sesong. Erik Wold ledet det siste sesong.[1] Programmet
overtok for Redaksjon 21 og ble i 2010 erstattet av Aktuelt. Premieren ble sett av 460 000,
mens første sesong i snitt hadde et seertall på 509 000. Andre sesong hadde et seersnitt på
526 000 (og en markedsandel på 39,5 prosent). Høyeste seertall for programmet var 770 000
(januar 2009).» (Redaksjon EN 2017)
Brød og Sirkus (NRK2)
«Brød og sirkus er et norsk direktesendt debattprogram med Knut Olsen som gikk på NRK2
fra 2002 til 2006. Programmet ble som oftest sendt fra Studentersamfundet i Trondhjem og
hadde en såkalt «folkemøtestil», der ulike tema innen samfunn og politikk ble diskutert.
Flere relevante debattanter deltok og et stort publikum var til stede. Hvert program
inneholdt også et underholdningsinnslag, som oftest ble fremført av studenter. Programmet
gikk på lørdagskvelder den første tiden, men ble fra høsten 2004 sendt på
onsdager.Programmet fikk tittelen Brød og sirkus først i 2003. Den første debatten ble sendt
høsten 2002 og var den eneste det året. Det andre programmet gikk ikke før september
2003. Programmet ble sendt ca. en gang i måneden» (Brød og Sirkus 2017)
Landstinget (TV2)
«Landstinget var et norsk direktesendt debattprogram med Arill Riise som gikk på TV 2 i
2008. Landstinget overtok etter Holmgang, men skilte seg vesentlig fra dette programmet
ved at sendingene var store folkemøter samt at de forflyttet seg fra sted til sted over hele
landet. Publikum i salen kunne komme med spørsmål og innspill overfor paneldebattantene
som satt på scenen. Aller første sending gikk fra Eidsvoll. Andre steder som ble besøkt var
blant annet Kirkenes, Odda, Froland, Ballstad og Trondheim. Programmet var en økonomisk
og ressursmessig storsatsing for TV 2 som skilte seg klart fra hva som tidligere hadde blitt
gjort i debattprogrammer» (Landstinget 2018)
Debatten (NRK1)
«Direktesent debattprogram» (NRK 2020d)
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Episodebeskrivelser

Politikk (NRK1)
22.02.1974 Politikk
Lars-Jacob KROGH on screen orienterer om Aleksandr Solsjenitsyn som er utvist fra
Sovjet. Direktør Per MONSEN i NTB trekker sammenligninger mellom utvisningen av
Leo Trotsky og av Solsjenitsyn. Leo Trotsky kom til Norge for 40 år siden. MONSEN har
personlig truffet Trotsky på Sørlandet. Redaktør Frank BJERKHOLT i Morgenbladet om
Solsjenitsyn vil skape vanskeligheter for Norge. Redaktør Egil HELLE i Arbeiderbladet om det
blir problemer mellom Norge og Sovjet om Solsjenitsyn flytter til Norge. Om opinionen i
Norge vil presse på slik at forholdet mellom de to land vil bli vanskelig og samarbeidet
dårlig.

På sparket (NRK1)
28.05.1975 På Sparket
Om Stat og Kirke, og nynazister:. https://tv.nrk.no/serie/paasparket/1975/FOLA02007375/avspiller
06.11.1975 På Sparket
Fremmedhat og rasisme. https://tv.nrk.no/serie/paa-sparket/1975/FOLA04003275/avspiller
07.03.1979 På Sparket
Bosituasjon for fremmedarbeidere. https://tv.nrk.no/serie/paasparket/1979/FOLA00006779/avspiller
15.05.1979 På Sparket
Opptak i forsvaret etter attentatet 1. mai av Petter Kristian Kyvik, medlem av den nazisitske
bevegelsen norsk Front. Overvåkning av politiske organisasjoner https://tv.nrk.no/serie/paasparket/1979/FOLA01008779/avspiller
09.10.1979 På Sparket
Arkivert i NRKS sitt egne arkiv som 10.10.1979.. Hvem vil vi ha i Norge?
https://tv.nrk.no/serie/paa-sparket/1979/FOLA02005279/avspiller
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01.10.1980 På Sparket
Rasehat og homohets. https://tv.nrk.no/serie/paa-sparket/1980/FOLA03000480/avspiller
26.02.1981 På Sparket
Er nazi-holdninger en fare i dag? https://tv.nrk.no/serie/paasparket/1981/FOLA00008481/avspiller

Antenne ti (NRK1)
06.12.1988 Antenne ti
Kirkeasylanter og asylpolitikk.. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1988/FSAM01004788/avspiller
26.01.1989 Antenne ti
Asylpolitikken i Norge, asylsøkere fra chile https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1989/FSAM00000889/avspiller
31.01.1989 Antenne ti
Vestre Slire kommunestyremøte. Ja eller nei til folkestemning om asylsmottak.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1989/FSAM00000989/avspiller
23.02.1989 Antenne ti
Sataniske vers, Salman Rushdie og drapstrusler fra muslimer.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1989/FSAM00001689/avspiller
04.04.1989 Antenne ti
Ekteskap mellom nordmenn og utlendinger. Performaekteskap.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1989/FSAM00002489/avspiller
27.04.1989 Antenne ti
Innvandrer hatet i Norge. Vold mot asylanter og innvandrere.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1989/FSAM00003189/avspiller
16.05.1989 Antenne ti
Innvandrere og rettigheter. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1989/FSAM00003589/avspiller
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23.05.1989 Antenne ti
Krigsbruder bosatt i Tyskland/DDR får norsk statsborgerskap om de flytter hjem. Reportasje
og debatt. https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1989/FSAM00003789/avspiller
26.09.1989 Antenne ti
Bordeller med prostituerte kvinner fra U-land. https://tv.nrk0.no/serie/antenneti/1989/FSAM03000589/avspiller
28.09.1989 Antenne ti
Asylsøkerpolitikken, To chilenere bosatt i Sunndalsøra sendes hjem.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1989/FSAM03000689/avspiller
17.10.1989 Antenne ti
Den norske stats innsats for sigøynere. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1989/FSAM03001189/avspiller
19.12.1989 Antenne ti
Georg HOVRATI er lærer og rumensk flyktning, han uttaler seg om den situasjon som
Romania er kommet i. Lektor Jardar SEIM er norsk Romania-ekspert, han om Romanias
situasjon. https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1989/FSAM03002989/avspiller
15.03.1990 Antenne ti
Flyktningepolitikken 60 iranske flyktninger kom til Norge, samtlige med falske papirer.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1990/FSAM01002290/avspiller
22.05.1990 Antenne ti
Israels etterretningstjeneste " Mossad " får has på mannen som de trodde ble drept på
Lillehammer i 1973. En marrokansk servitør ble drept da. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1990/FSAM01003790/avspiller
14.06.1990 Antenne ti
Kriminalitet blant innvandrere i Oslo https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1990/FSAM01004090/avspiller
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19.07.1990. Antenne ti
Hvorfor ligger utlendinger så høyt på voldtektsstatistikken i Oslo?
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1990/FSAM01004590/avspiller
02.08.1990 Antenne ti
Filipinske båtarbeidere blir sendt hjem etter de streiket (slutten av sendingen)
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1990/FSAM01004790/avspiller
06.09.1990 Antenne ti
Om blant annet transportstøtte av flyktninger. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1990/FSAM01005390/avspiller
16.10.1990 Antenne ti
Salg av barn fra Guatamala til Norge. Adoposjonsreglement.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1990/FSAM01006490/avspiller
23.10.1990 Antenne ti
Innvandrere, kravmentalitet om sosialhjelp – utsagn fra direktøren for innvandreretaten i
Oslo kommune. Johannes Jaastad.. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1990/FSAM01006690/avspiller
06.12.1990 Antenne ti
Mann får ikke kone og barn fra Chile til Norge, på grunn av manglende oppholdstillatelse, på
grunn av at mannen ikke kan brødfø familien. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1990/FSAM01007990/avspiller
08.01.1991 Antenne ti
Blir signøyrene i Norge dårlig behandlet? https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1991/FSAM01000291/avspiller
15.01.1991 Antenne ti
Krig i Persiabukta. Dhafir ALSAMARIA er fra Irak, men bor i Norge, om hans familie som er i
Irak og Omar Sabri KITMITTO fra PLO er imot okkupasjonen av Kuwait, tolk Stein LARSEN
oversetter. https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1991/FSAM01000491/avspiller
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28.05.1991 Antenne ti
Innvandrer- og norsk ungdom i gjenger. Konflikter. Hvordan takle konfliktene som oppstår
når innvandrerne blir flere i den norske skolen? https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1991/FAKN40003991/avspiller
13.06.1991 Antenne ti
Norsk snillisme. Velferdsstaten kveles i misforstått velvilje ovenfor innvandrere og
sosialklianter. Undergraving av personlig ansvar. Utspillet fra Rune Gherardsen skaper
reaksjoner. https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1991/FAKM40004491/avspiller
01.10.1991 Antenne ti
Om nynazismen i Norge og nye politiske partier. Ole Christian BRASTAD, tidl. nynazist, om
det nynazistiske og rasistiske miljøet i Norge. Hvordan han kom inn i miljøet. Innvandrerhat i
disse gruppene. https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1991/FAKM40005991/avspiller
21.01.1992 Antenne ti
Europeiske nynazisitske bevegelser, også i Norge. Nynazistiske organisasjoner i Norge, og det
fortelles om Gjøvik hvor det er flere organisasjoner. Vold mot innvandrere nevnes.
https://tv.nrk.no/serie/antenne-ti/1992/FAKM40000592/avspiller
28.01.1992 Antenne ti
Loven må kunne tillate kraftuttrykk ovenfor minioriteter og innvandrergrupper, Høyres nye
prinsippprogram. (tror det bare nevnes i innledningen) https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1992/FAKM40000792/avspiller
25.02.1992 Antenne ti
Lillehammer OL, terrorisme, etterretningstjenestens metoder. Ekstreme grupper på norsk
jord. Hvilke midler kan politiet bruke på dette feltet? https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1992/FAKM40001192/avspiller
04.06.1992 Antenne ti
Innvandrere og kriminalitet. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1992/FAKM40003692/avspiller
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16.07.1992 Antenne ti
Rasistiske holdninger i norske kristne miljøer. https://tv.nrk.no/serie/antenneti/1992/FAKM40004492/avspiller

Antennetimen (NRK1)
Episodeoversikt:
26.11.1992 Antennetimen
Nye nazisitiske bevegelser og jødehat under andre verdenskrig. I slutten av sendingen
snakkes det om om man er opitimistisk til fremtiden.
https://tv.nrk.no/serie/antennetimen/1992/FAKM41004892/avspiller
16.12.1993 Antennetimen
Om innføring av et verdifag/holdningsfag i grunnskolen. Dette på grunn av de mange
språklige minioritetene med annen kulturell/religiøsbakrunn (25%). Er det et angrep på
kristendommen (i skolen)?
https://tv.nrk.no/serie/antennetimen/1993/FAKM40003793/avspiller

Holmgang (TV2)
02.03.1993 Holmgang
TEMA: SKAL VI SENDE DE ASYLSØKENDE KOSOVO-ALBANERNE TILBAKE, ELLER SKAL DE FÅ
BLI? 21:41:45: Odd Eide Knutsen, Frp 21:47:39: Leder Jørgen
Kosmo, Justiskomitèen 21:48:52: Leder Odd Einar Dørum, Venstre 21:50:50: Oddbjørg
Remøy, Støttegruppen Herøy 21:53:30: Leder Harald Trefall, Fedrelandspartiet 21:54:29:
Informasjonslederen Fatmir Zynberaj, Kosovoflyktningene 21:56:22: Sogneprest Arnfinn
Haram, Loddefjord 21:58:48: Ekspedisjonssjef Berit Fosheim, Justisdepartementet 22:01:00:
Professor Svein Mønnesland 22:01:48: Lars Iversen, AMOR 22:03:10: Formann John
Mandelid, Frp i Bergen 22:04:18: Slavko Skorjanc 22:07:35:
Asylsøker Fazli Dervishij 22:11:39: Forsker Astri Suhrke, Christian Michelsens
Institutt 22:13:30: Flyktningkonsulent Jon Lund, Sola 22:14:32: Tidl. stortingsrepr. Osmund
Faremo 22:16:15: Journalist Albert Henrik Mohn 22:21:10: Erna Mundal Pedersen, Frp
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13.12.1994 Holmgang
TEMA: FLYKAPREREN SOUHAILA ANDRAWES SLIPPER UTLEVERING AV HUMANITÆRE
GRUNNER - MENS TRE IRANSKE FLYKAPRERE BLIR UTVIST, TIL TROSS FOR AT DE DA
RISIKERER Å MISTE LIVET
REPORTASJE: 21:46:11-21:47:32 DELTAKERE: 21:47:44: Flykaptein Peter Helland 21:48:32:
Brit Lygner fra Husmorforbundet 21:49:38: Tidligere byrettsdommer Anders
Melteig 21:51:12: Stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde, SV 21:53:49:
Stortingsrepresentant Carl I. Hagen, FrP 21:56:51: Skuespiller Jan Hårstad 21:57:49:
Nyhetsredaktør Harald Stanghelle, Aftenposten 22:02:23: Stortingsrepresentant Kjell Magne
Bondevik, KrF 22:04:28: Forsvarsadvokat Jan Schatvet 22:09:35: Stortingsrepresentant
Ingvald Godal, Høyre 22:10:23: leder Anders Heimsjø, Norsk Flygerforbund
22:14:26: Advokat Heidi Bache-Wiig
10.01.1995 Holmgang
TEMA: MUSLIMENE I NORGE SØKER OM Å FÅ OPPRETTE EGNE SKOLER
REPORTASJE:
DELTAKERE: 21;46:03: Muslim Lena Larsen 21:47:59: NGLs hender holder koranen,
nær 21:48:27: Stortingsrepresentant Marit Nybakk, Ap 21:52:20: Sentralstyremedlem Vidar
Kleppe, Frp 21:53:19: Tidligere odelstingspresident Kåre Kristiansen 21:55:44: Lærer og
journalist Mette Hjelmark 21:59:22: Gro Balas, byråd for barn og utdanning 22:01:22:
Forsker Lars Gule, Chr. Micelsens institutt
22:02:18: Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen 22:03:16: Stortingsrepresentant Jon
Lilletun, Krf 22:09:42: Muslim Trond Ali Lindstad 22:14:02: Leder Khalid Salimi, Antirasistisk
senter 22:17:15: Leder Mohammed Bouras, Islamsk råd
17.10.1995 Holmgang
TEMA: DET HAR VÆRT FLERE TILFELLER AV GROV KRIMINALITET BLANT INNVANDRERE I DET
SISTE - NÅ GÅR INNVANDRERREPRESENTANT UT OG BER VOLDTEKTSFORBRYTERE FRA
INNVANDRERMILJØ OM Å MELDE SEG
REPORTASJE:
DELTAKERE: 20:06:54: leder Aslam Ahsan, Ressurssenteret 20:09:19: Mladen Cvitanovic
20:11:35: Sheriff Jobe, Gambisk forening 20:15:58: politiinspektør Gunnar Larsen, Oslo
Politikammer 20:23:25: Ole Grønnvoll 20:26:37: leder Babou Sarr, Non
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fighting generation 20:28:44: Uintino a da Fonseca 20:31:07: professor i sosialantropologi
Unni Wikan 20:36:48: stortingsrepresentant Anneliese Dørum, Arbeiderpartiet 20:45:46:
Zahid Mukhtar, Sunnimuslimske moské EM: #innvandrere #voldtekt #kriminalitet #vold
28.11.1995 Holmgang
TEMA: FREDSAVTALEN FOR BOSNIA ER KLAR - BØR FLYKTNINGENE SOM ER KOMMET
TILNORGE REISE HJEM IGJEN NÅ? REPORTASJE: DELTAKERE: 20:06:27: leder Carl I. Hagen,
FrP 20:08:41: leder Erik Solheim, SV 20:13:33: politisk rådgiver Roger Ingebrigtsen,
Kommunaldepartementet 20:18:31: bosnier Goran Jorganovic 20:22:01:
forfatter/filmregissør Vibeke Løkkeberg 20:20:03: stortingsrepresentant Anders C. Sjaastad,
Høyre 20:30:59: stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson, KrF 20:32:37: generalsekretær
Trygve G. Nordby, Flyktningerådet 20:35:47: bosnier Jadranka Orec 20:37:28:
bosnier Svebor Bukvic 20:43:02: bosnier Milorad Dundjerovic 20:43.48: bosnier
Safet Huseinovic EM: #flyktninger #avtaler #politikk
25.10.1996 Holmgang
TEMA: HVORFOR BLIR NORDMENN MER OG MER RASISTISKE OG FREMMEDFIENDTLIGE?
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:02:28: Statsråd Gunnar Berge, Kommunal og arbeidsdepartementet 20:04:54: Nestleder
CharlotteKristiansen, RV 20:08:46: Leder Carl I. Hagen, Frp 20:12:39: Leder Jan Petersen,
H 20:17:50: Skoleelev Mah-Rukh Ali 20:22:08: Leder Khalid Salimi, Antirasistisk
senter 20:24:51: Unni Wikan, professor i sosialantropologi 20:27:21: Thomas Hylland
Eriksen, professor i sosialantropologi 20:36:01: Bystyrerepresentant Khalid Mahmood,
H 20:44:17: Kommunstyrerepresentant Kadafi Zaman, A
08.04.1997 Holmgang
TEMA: INNVANDRERE - MÅ DE LÆRE SEG Å LEVE SOM NORDMENN FOR AT VI KAN LEVE
SAMMEN? REPORTASJE: 21:31:33-21:33:24 Arkivbilder av nyhetsinnslaget av AKV om
regjeringens innvandrermelding 250297 + intervju med professor Thomas Hylland
Eriksen DELTAKERE:
21:33:40: Arbeidsledig Zeki Emin 21:36:29: Kommunalminister Kjell Opseth
21:38:14: Redaktør Øyvind Johnsen, Arbeiderbladet 21:39:26: Formann Carl I. Hagen,
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Frp 21:42:28: Leder Jan Petersen, Høyre 21:44:23: Leder Aslak Sira Myhre, RV 21:50:07:
Stortingsrepresentant Grethe Fossum, Ap 22:07:37: Forfatter Naushad Ali Qureshi 22:11:53:
Rektor Per Lund, Rosenhof voksenopplæring 22:14:55: Prosjektleder Ann
Mari Elmholt 22:18:57: Majeed Hosseiney
22.05.1997 Holmgang
TEMA: HAR VI GRUNN TIL Å FRYKTE NYNAZISTENE OG HVORDAN SKAL VI FORHOLDE OSS TIL
DEM?
REPORTASJE: 20:06:51-20:08:33 Arkivbilder av innslaget om arrestasjonene av nynazister
110497 20:44:08-20:44:31 Arkivbilder av innslaget om antirasister som angriper Mogens
Glistrup 241093 DELTAKERE: 20:08:48: Erik Gjems-Onstad, Høyesterettsadvokat 20:11:26:
Harald Stanghelle, ansvarlig redaktør, Dagbladet 20:14:19: Kjell Tore Vogsland, leder,
Forenede nasjonalister 20:16:08: Aslak Sira Myhre, leder, RV 20:21:41: Gerhard Helskog,
journalist, TV2 20:23:08: Hans Fredrik Dahl, professor i mediekunnskap, UiO 20:30:10: Inge
Lønning, professor i teologi, UiO 20:32:29: Katrine Fangen, sosiolog og forsker, UiO 20:33:52:
Petter Bærum, Foreldrenettverket, Nordstrand 20:35:30: Arnljot Moseng, sekretær,
Fedrelandspartiet 20:40:24: Heikki Holmås, leder, Sosialistisk ungdom 20:44:41: mannlig
representant, Stig? fra SOS Rasisme
30.05.1997 Holmgang
TEMA: KAOSET RUNDT OSLO BYRÅD: SKAL INNVANDRERREGNSKAPET SETTE EN STOPPER
FOR SAMARBEIDET MELLOM HØYRE OG FRP?
REPORTASJE: DELTAKERE:
20:04:54: Bystyrerepresentant Khalid Mahmood, H 20:10:02: Formann Carl I. Hagen,
Frp 20:11:14: Grafikk: utdrag om innvandringsregnskapet fra avtalen mellom Høyre og
Frp 20:14:29: Leder Odd Einar Dørum, Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske
myndigheter 20:17:19: Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss, H 20:34:28:
Leder Akenaton Oddvar de Leon, Organisasjon mot offentlig diskriminering 20:37:20:
Prosjektleder Quintino a da Fonseca, Etableringsprogram for fremmedspråklige 20:38:53:
Generalsekretær Lars Gunnar Lingås, Human-Etisk forbund 20:41:43: Nestleder Bård Folke
Fredriksen, Høyres bystyregruppe 20:44:17: Stortingsrepresentant Paul Chaffey,
SV 20:46:13: Nestleder Guro Fjellanger, V 20:48:34: Bystyrerepresentant Shabaz Tariq, A
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30.05.1997 Holmgang
TEMA: ER NORGE ET KRISTENT LAND?
REPORTASJE: 10:23:17-10:26:17
Poster/bilde med Jesusmotiv på vegg, intervju med Kristin, intervju med Lars, pan over Ila
skole i Oslo, snø i skolegården, skoleelever leker i skolegården i snøen, ulike bilder, intervju
med fungerende rektor Eva Baumann, Ila skole, halvnær, intervju med Silje, ulike
Jesusmotiver, Jesusbilder, som innklipp, intervju med Barshdana, jente med svart hodeplagg
DELTAKERE: 10:01:14: Forfatter Margaret Johansen 10:02:17: Evangelist Aril
Edvardsen 10:05:44: Forstander Gunnar Prestegård 10:06:21: Stortingsrepresentant Marit
Nybakk, AP 10:08:11: Generalsekretær Lars Gunnar Lingås, Humanetisk Forbund 10.09:45:
Redaktør Finn Jarle Sæle, Dagen 10:11:38: Stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde,
SV 10:12:52: Pastor Jan-Aage Torp, Seierskirken 10:13:24: Leder Gro Lindstad, LLH 10:16:47:
Knut Berg, Humanetisk Forbund 10:19:30: Dagfinn Eckhoff, Hedningsamfunnet 10:26:43:
Fungerende rektor Eva Baumann, Ila skole 10:27:24: Aslam Ashan, muslim 10:38:43: Berit
Rud, tidl. rektor ved Ila skole
30.05.1997 Holmgang
TEMA: HAR NORDMENN GRUNN TIL Å FRYKTE ISLAM?
REPORTASJE:
21:43:33-21:43:55 Tekst lagt på svart/hvitt bilder av moskéer og muslimer i ulike situasjoner
21:49:15-21:53:06 Lena Larsen, supernær, hennes muslimske mann med barn på fanget,
familien sittende rundt bord, hender strikker, intervju med Lena Larsen, hovedfagstudent
religionshistorie, nær, hender skriver på tastatur, Lena Larsen foran PC, mannen tar ut mat
fra stekeovn, toskudd barn foran fjernsyn, toskudd kvinner ber, ulike vinkler, Larsen sittende
sammen med annen muslimsk kvinne på kontor, reiser seg og setter bok på plass i hylle, bok:
Muhammed - his life based on the earliest sources, supernær, muslimer i bønn
DELTAKERE: 21:44:25: Stortingsrepresentant John Alvheim, FrP 21:45:02: Islamolog Anne
Sofie Roald 21:53:22: Steingrim Wolland, Rushdiekomitéen 21:54:25: Lena Larsen,
hovedfagstudent religionshistorie 21:55:23: Pastor Jan-Aage Torp, Seierskirken 21:58:45:
Kari Vogt, religionshistoriker 22:00:58: Kåre Kristiansen, tidligere stortingsrepresentant,
Krf 22:03:25: Representant fra Pensjonistpartiet 22:04:23: Safet Huseinovic,
Bosnia/Herzegovina-landsforening 22:11:36: Informasjonssekretær Zahid Mukhtar 22:12:07:
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Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen 22:13:51: Athar Ali, RV 22:18:22:
Aksel Breian 22:20:10: Pan over muslimske kvinnelige deltakere 22:20:51: Statsviter
Marwan Khateb
30.05.1997 Holmgang
TEMA: HAR DET FOREKOMMET OVERGREP MOT NORSKE TATERE, OG BØR DET GIS
ERSTATNINGER? REPORTASJE:
DELTAKERE: 21:48:47: Tater Frans Pettersen 21:50:02: Tidligere bestyrer Knut
Myhre, Svanviken arbeidskoloni 21:51:30: Forfatter Olav Rune Bastrup 21:54:20: Tater
Gustav Rydberg 21:57:57: Statssekretær Ole Jacob Frich, Sosialdepartementet 21:59:32:
Roger Rydberg, Romanifolkets interessekomite 22:01:30: Regissør Vibeke
Løkkeberg 22:08:47: Historiker Hans Fredrik Dahl 22:12:34: Tater Katrin Karlsen 22:16:12:
Leder Sylvia Brustad, Sosialkomiteen, Ap 22:16:49: Stortingsrepresentant Magnar
Sortåsløkken, SV 22:18:06 Advokat Kim Heger 22:21:01: Forsker Audun Askerud 22:25:41:
Tater Harald Martinsen 21:49:42: Partileder Anne Enger Lahnstein, Sp 21:53:27: Partileder
Thorbjørn Jagland, Ap 21:56:47: Parlamentarisk leder Joahn J. Jakobsen, Sp
30.05.1997 Holmgang
TEMA: RASISME
REPORTASJE: Utdrag fra Kong Haralds nyttårstale, der han advarer mot rasisme. MMIopprop: forsvar ditt fedreland, Norge for nordmann. Norges Lover og straffelovens 135
a. 21:49:05: Nærbilde av øye. Mennesker går på gata, neger står i bakgrunnen. Holmgang
følger neger rundt i byen, på torget, snakker med folk, passerer politibil, blir stoppet på
restaurant, blir stoppet av tollvesenet da han kommer med toget fra Sverige, blir intervjuet
av Trude Teige på Oslo S.
DELTAKERE: 21:42:28: Riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn. 21:44:20: Trond Giske,
Leder AUF. 21:45:08: Erik Gjems-Onstad, fedrelandspartiet. 21:46:42: Lisbeth Holand,
Stortingsrepresentant SV. 21:53:02: Hege Søfteland, Nationaldemokratene. 21:53:39: Harald
Trefall, Professor, Fedrelandspartiet. 21:54:30: Khalid Salimi, Antirasistisk Senter. 21:57:44:
Stein Haugen, Politiinspektør. 21:59:02: John G. Bernander, stortingsrepresentant
Høyre. 22:01:05: Svein Alsaker, Krf
22:04-33: Solveig Aamdahl, leder AKP 22:07:45: Vidar Kleppe, Frp 22:09:33: John Harbo,
journalist 22:16:00: Julien Ciakudia, prest
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30.05.1997 Holmgang
TEMA: KOSOVOALBANSKE ASYLSØKERNE OG NORGE - BØR VI STENGE GRENSENE?
REPORTASJE: 21:44:55-21:45:22
Svart/hvitt uklar film: Oljearbeider snakker i telefon, oljebor, tekst lagt på bilde: Vi har olje,
hundrelapper i tellemaskin, tekst lagt på bilde: Vi har penger, jente liggende i overkøye, tilt
ned, mor og barn sittende i underkøye, tekst lagt på bilde: Vi har husrom, gående mennesker
i transitthall, stoppskilt i farger lagt på bildet, tekst på svart bakgrunn: Mangler vi
hjerterom?
21:53:43-21:55:41
Diktet "Dette Europa de snakker om" av Jan Erik Vold illustrert med arkivbilder fra Bosnia
DELTAKERE:
21:45:32: Annette Thommessen, NOAS
21:47:32: Ramadan Ljusjani, asylsøker som har vært i kirkeasyl
21:49:33: Prest Gry Friis Eriksen
21:50:33: Carl I. Hagen, partiformann Frp
21:52:04: Odd Einar Dørum, leder V
21:56:02: Nils Asbjørn Engstad, statssekretær Justisdepartementet
21:57:05: Stein Berge
21:59:34: Steinar Lem, Framtiden i våre hender
22:03:19: Vibeke Løkkeberg
22:05:06: Wenche Elena Medbøe, skuespiller
22:05:50: Roger Ingebrigtsen, politisk rådgiver, Kommunaldepartementet
22:08:54: Svein Mønnesland, professor
22:11:19: Representant fra "La Bosnia leve"
22:14:38: Ingvald Godal, stortingsrepresentant H
22:22:40: Kristoffer Jøtterud?, "Rådet til forsvar for frihet og menneskerettigheter i
Kosovo"?
30.05.1997 Holmgang
TEMA: GJØR KIRKEASYL PRESTER TIL
FORBRYTERE?
REPORTASJE: 21:46:15-21:49:09
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Eksteriør Strindheim kirke i Trondheim, kosovoalbanske flyktninger går inn i kirken, eldre
kvinne leser plakat om kirkeasyl på oppslagstavle, interiør kirken, kosovoalbanerne sitter i
kirken, to kvinner sitter ved bord og spiser, skjærer ost, klær til tørk på stativ, oversiktsbilde
av gudstjeneste i kirken, intervju med leder Lillemor Bollingmo, Strindheim
menighetsråd, halvnær, flyktningene og andre får servert kaffe i kirken, eldre damer drikker
kaffe, kirkegjengere i samtale med asylsøkerne rundt bordet, intervju med sogneprest Jan
Øyvind Grøm, Strindheim menighet, nær, kosovoalbanske barn sitter ved bord, en av dem
vugger barnevogn
DELTAKERE:
21:44:34: Sogneprest Trond Bakkevig, Røa menighet
21:45:09: Stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen, Fremskrittspartiet
21:49:20: Professor Peter Wilhelm Bøckman
21:50:54: Pastor Billy Taranger
21:52:20: Statssekretær Nils Asbjørn Engstad, Justisdepartementet
21:53:35: Byrettsdommer Anders Melteig
21:58:25: Janniche Greipsland, Randesund menighet
22:01:52: Advokat Olav Hestenes
22:07:00: Innvandrerkonsulent Inger Nesvåg
22:09:13: Grete Melby, Støttekomitèen i baptistmenigheten
22:17:23: Dagfinn Eckhoff, Hedningsamfunnet
13.11.1997 Holmgang
TEMA: HVOR GÅR GRENSEN FOR YTRINGSFRIHETEN? SKAL DOMSTOLENE FÅ AVGJØRE HVA
POLITISKE PARTIER KAN SKRIVE I SINE PARTIPROGRAMMER?
REPORTASJE: grafikk: miks stillbilde Jack Kjuus, leder, Hvit valgallianse og sitater
20:14:13: grafikkanimasjon: lovbok og paragraf
DELTAKERE:
20:03:15: Bernt Hagtvedt, professor i statsvitenskap, UiO
20:03:40: Jo Benkow
20:04:30: Aina Fredriksen, skoleelev
20:04:50: Jorunn Bekkevold, 33 år
20:05:47: Ketil Lehland, adopsjonsforum
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20:07:45: Toril Brekke, leder, Den norske PENklubben
20:09:11: Anders Heger, forlegger, Cappelen
20:14:42: Steingrim Wolland, advokat
20:17:44: Jorunn Hageler, stortingsrepresentant, SV
20:21:05: Per Edgar Kokkvold, generalsekretær, Norsk presseforbund
20:42:51: Aina Weider Aasen, student, Journalisthøyskolen
27.01.1998 Holmgang
REGJERINGEN VIL LEMPE PÅ KRAVENE TIL ASYLSØKERE, SLIK AT FLERE FÅR
OPPHOLDSTILLATELSE I NORGE
20:05:42 justisminister Aud-Inger Aure, KrF
20:06:33 partileder Carl I. Hagen, FrP
20:12:00 grafikk: endringer i reglene for asylsøkere
20:12:55 generalsekretær Sven Molleklev, Norges Røde Kors
20:16:10 nestleder i Justiskomiteen Vidar Bjørnstad, Ap
20:17:18 medlem av Kommunalkomiteen Erna Solber, Høyre
20:18:20 pensjonist Haakon Lunde
20:24:08 flyktning Elena Rivas
20:26:07 generalsekretær Jan S. Jørgensen, NOAS
20:32:21 leder Gro Lindstad, Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring
20:42:20 spesialkonsulent Nina Gran, Kommunenes Sentralforbund
20:52:21 resultat av telefonmåling om det skal bli lettere for asylsøkere å få bli i Norge
19.01.1999 Holmgang
STÅR FRP FOR EN SERIØS POLITIKK? TO UTSPILL HAR VAKT OPPSIKT I DET SISTE:
MØRKHUDEDE FORBRYTERE SKAL SONE I NORSKBYGDE FENGSLER I ULAND OG UNGE
UTENLANDSKE BARN SOM BRYTER LOVEN, SKAL UTVISES MED HELE FAMILIEN
20:03:49 formann Carl I. Hagen, Frp
20:06:43 partileder Kristin Halvorsen, SV
20:11:23 stortingsrepresentant Trond Giske, Ap
20:11:49 nestleder Inge Lønning, H
20:22:01 statsviter Frank Aarebrot
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20:23:50 s/h fotografi av ung Carl I. Hagen (1973)
20:24:02 politisk redaktør John Olav Egeland, Dagbladet
20:29:11 studierektor Stein Erik Selfors, Norges Markedshøyskole
16.03.1999 Holmgang
SKAL NORGE SLUTTE Å TA I MOT FLYKTINGER? - DEBATT OM FLYKTNINGEPOLITIKK BLIR LETT
STEMPLET SOM RASISTISK
20:03:55 stortingsrepresentant Ingvald Godal, H
20:06:30 stortingsrepresentant Bjørn Tore Godal, Ap
20:08:55 formann Carl I. Hagen, Frp
20:10:41 politisk redaktør John Olav Egeland, Dagbladet
20:12:36 stortingsrepresentant/parlamentarisk leder Einar Steensnæs, KrF
20:16:10 forsker Inger-Lise Lien, Norsk institutt for by og regionsforskning
20:20:25 leder Manuela Ramin-Osmundsen, Senter mot etnisk diskriminering
20:25:32 leder Aslam Ahsan, Ressurssenter for pakistanske barn
24.08.1999 Holmgang
OSLO TRENGER INNVANDRERNES ARBEIDSKRAFT - LIKEVEL VIL MANGE STOPPE
INNVANDRINGEN, DEBATT OM SAKEN
0:03:44 ordfører Per Ditlev-Simonsen, Oslo H, halvnær
20:05:39 styreformann Wiggo Johansen, Oslo Taxi, halvnær
20:06:40 formann Carl I. Hagen, Frp, halvnær
20:09:29 nestleder Jens Stoltenberg, Ap, halvnær
20:11:31 justisminister Odd Einar Dørum, V, halvnær
20:14:02 lærling Saynab Mohamud, halvnær
20:15:27 administrerende direktør Shahzad Rana, Win HLP, halvnær
20:19:06 bystyremedlem Kari Pahle, Oslo SV, halvnær
20:20:22 administrerende direktør Svein Longva, Statistisk sentralbyrå, halvnær
20:27:03 OST holder opp BA med forsidebilde av Siv Vågsholm og VIdar Kleppe, ulike bilder
03.10.2000 Holmgang
Holmgang: Diskusjon om de kriminelle innvandrergjengene i Osl, de såkalte A og B gjengen
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20:01:05 - justisminister Hanne Harlem, Ap
20:01:52 - partileder Kristin Halvorsen, Sv
20:02:41 - formann Carl I. Hagen, Frp
20:08:00 - leder Farid Bouras, Ungdom mot vold
20:09:16 - ungdomsveileder Mohammed Elyas
20:11:00 - lege Zahid Mukhtar
20:12:24 - voldsforsker Ragnhild T. Bjørnebekk
20:27:07 - psykolog John Sandstrøm
20:35:18 - forfatter Hege Storhaug
30.01.2001 Holmgang
Tar vi for lett på voldsbruk når nynazister, innvandrergjenger, motorsykkelbander og andre
voldsgjenger regjerer i gatene
20:31:59: OST, total og halvnær,
20:32:30: Statsminister Jens Stoltenberg, Ap, halvnær,
20:34:08: Formann Carl I. Hagen, Frp, halvnær,
20:35:20: Stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik, KrF
20:38:21: Hanna Olsen, mor til drept sønn, halvnær,
20:44:47: An-Helene Njre, mor til barn med utenlands far, halvnær
20:45:51: Redaktør Shabana Rehman, www.fundamental.net, halvnær,
20:46:58: Tidligere politimester Willy Haugli, Oslo, halvnær
22.11.2001 Holmgang
Angående barn i kirkeasyl og asylmottak: Er innvandringspolitikken for streng, eller burde
Norge vært enda strengere?
21:43:29: arkivbilder fra Rikets Tilstand - sak om gutt i kirkeasyl
21:45:08: advokat Trond Romstad
21:46:15: Marianne Borgen, Redd Barna
21:47:37: stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, SV
21:48:49: strtingsrepresentant Per Sandberg, Frp
21:50:04: sogneprest Einar Gelius, Vålerenga kirke
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21:52:17: kommunal og regionalminister Erna Solberg, H
22:09:19: toskudd Solberg og Ballo
23.01.2002 Holmgang
Er vi ute av stand til å rydde i innvandrermiljøene i frykt for å bli kalt rasister? Æresdrapet i
Sverige kunne ha skjedd her?
Kadra, halvnær,
21:42:53 leder Zahid Mukhtar, Mediekomiteen, Islamsk råd, halvnær
21:47:24 Unni Wikan, Professor i sosialantropologi
21:50:55 kommunalminister Erna Solberg, H
21:52:18 parlamentarisk leder Jens Stoltenberg, Ap
21:53:36 formann Carl I. Hagen, Frp
21:59:58 politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet
22:02:21 Sissel Rasmussen, leder for krisesenter i indre Østfold
22:10:22 leder Gerd Fleischer, SEIF
22:19:52 Shamas Almas, tidligere tvangsgiftet
30.01.2002 Holmgang
Holmgang: Debatt om påstått mangel på integrasjon av innvandrere i Norge
21:41:08 - Jeanette
21:43:36 - Nadia
21:45:00 - Talsmann Abid Q. Raja, World Islamic Mission
21:47:18 - Shahzad Rana
21:49:24 - Professor i sosialantropologi Unni Wikan
21:50:08 - Partileder Valgerd Svarstad Haugland, KrF
21:51:30 - Stortingsrepresentant Afshan Rafiq, H
21:53:20 - Stortingsrepresentant Karin Andersen, SV
21:54:12 - Stortingsrepresentant Per Sandberg, Frp
17.04.2002 Holmgang
Hvorfor er innvandrere så ofte involvert i grove voldsforbrytelser? Hvorfor reagerer man
sterkt på at politifolk sier hva de mener?
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21:42:02 kommunalminister Erna Solberg, H
21:43:44 leder Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund
21:44:59 stortingsrepresentant Knut Storberget, Ap
21:47:47 stortingsrepresentant Per Sandberg, Frp
21:50:59 professor i sosialantrolpologi Unni Wikan, UiO
21:52:59 daglig leder Aslam Ashan, Ressurssenter for Pakistanske Barn
21:53:45 Marco Elsafadi, ungdomsarbeider
22:00:21 generalsekretær Morten Tjessem, NOAS
18.09.2002 Holmgang
På tide å ta et oppgjør med innvandringspolitikken vår når syke barn kastes ut av landet?
21:46:57 stortingsrepresentant Per Sandberg, Frp
21:47:48 kommunalminister Erna Solberg, H
arkiv: Tabloid 100902
21:51:02 Terje B. Matthiesen, talsmann for Elisabeth Jennifer
21:55:55 stortingsrepresentant Signe Øye, Ap
21:56:31 generalsekretær Morten Tjessem, NOAS
21:57:42 pastor Jens-Petter Jørgensen, Lørenskog frikirke
22:06:23 advokat Jacob Aars-Rynning
22:07:15 Ilmiasan Ismilji, makedoner
30.10.2002 Holmgang
Ingen info
15.01.2003 Holmgang
Skal Mulla Krekar forbli i Norge?1:48:18 - Advokat Brynjar Meling
21:48:45 - Formann Carl I. Hagen, Frp, på link fra Spania
21:50:44 - Stortingsrepresentant Trond Helleland, H
21:52:07 - Generalsekretær Petter Eide, Amnesty International Norge
21:57:20 - Politisk redaktør Harald Stanghelle, Aftenposten
21:59:19 - Generalsekretær Morten Tjessem, NOAS
22:14:18 - Forfatter Henrik Hovland
22:23:34 - Representant Rodi Ilgen, HEVKARY
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10.09.2003 Holmgang
Tema: Innvandring
22:19:32: sentralstyremedlem Olaf Thommessen, V
22:20:05: stortingsrepresentant Karin Andersen, SV
22:20:41: leder Jens Stoltenberg, Ap
22:22:08: formann Carl I. Hagen, Frp
22:23:34: kommunalminister Erna Solberg, H
22:24:29: oversetter Khosro Ghaffari
22:25:06: talsmann Zahid Mukhtar, Islamsk Råd
22:33:29: ordfører Torhild Johnsen, Halden, KrF
22:39:43: ordfører Tore Hagebakken, Gjøvik, Ap
22:49:27: norsklærer Olaf B. Halvorsen
28.01.2004 Holmgang
Holmgang
Kan muslimer forlange at vi skal godta skikkene deres? Eller må de pent gjøre som vi sier?
21:46:47: leder Gerd Fleischer, SEIF
21:47:37: skoleelev Faisa Warsame
21:49:29: arkivbilder av demonstrasjon
21:49:57: student Mehda Ghalegolabi
21:51:13: forfatter og sykepleier Lily Bandehy
21:53:12: Sonja Albertini
21:53:54: Karima Solberg
21:56:55: kommunalminister Erna Solberg, H
21:58:37: arkivbilder av skoleelever
21:59:03: stortingsrepresentant Per Sandberg, Frp
22:00:56: redaktør Athar Akram, Ung Muslim
22:08:06: designer Ane Reppe
22:09:37: Ambreen Pervez
22:10:11: likestillingsombud Kristin Mile
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17.03.2004 Holmgang
Holmgang
Hvor slår terroristene til neste gang? Har krigen mot terror gjort verden enda farligere
21:46:15: leder Åslaug Haga, Sp
21:46:43: statsminister Kjell Magne Bondevik, KrF
21:48:36: leder Jens Stoltenberg, Ap
21:50:05: kommunikasjonssjef Petter Nome, Flyktningerådet
21:51:19: direktør Stein Tønnesson, PRIO
21:52:31: politisk redaktør Harald Stanghelle, Aftenposten
21:56:18: justisminister Odd Einar Dørum, V
21:57:28: stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, Frp
21.04.2004 Holmgang
Frp varsler råkjør mot kriminelle innvandrere, innvandring og kriminalitet blir de viktigste
sakene foran valget neste år
21:47:34 advokat Abid Q. Raja, Krim.forebyggende råd
21:48:00 nestformann Siv Jensen, Frp
21:48:32 grafikk: ring inn og stem: Er Frps råkjør mot innvandrere og kriminelle smakløst?
21:49:12 kommunalminister Erna Solberg, H
21:50:23 leder Jens Stoltenberg, Ap
21:51:46 justisminister Odd Einar Dørum, V
21:59:04 leder Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund
22:05:46 formann Mazyar Keshvari, Groruddalen FrU
21:29:55 grafikk: resultat av avstemming
slutt og vignett
08.09.2004 Holmgang
Er vi i ferd med å tape kampen mot terrorisme?
21:46:20 - Leder Åslaug Haga, Sp
21:47:50 - Formann Carl I. Hagen, Frp
21:49:30 - Utenriksminister Jan Petersen, H
21:51:19 - Fredsaktivist Erling Borgen
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21:52:51 - Christopher Rødsten, Venner av Amerika
21:54:17 - Forfatter og tidligere stortingsrepresentant Ingvald Godal, H
21:55:08 - Politisk redaktør Harald Stanghelle, Aftenposten
22:07:11 - Terrorforsker Cecilie Hellestveit, PRIO
17.11.2004 Holmgang
Holmgang: Er muslimer en trussel mot vestlige verdier som ytringsfriheten vår?
del 2
22:02:44 Stoltenberg sier at Carl I Hagen alt for ofte harseler med
muslimer,
22:06:59 Hagen spør om Mukhtar kan ta avstand fra at en kvinne har blitt
dømt til døden ved steining i Nigeria, Mukhtar sier at han ikke kan sitte å
ta avstand fra alt det som skjer i resten av verden,
22:24:41 Grafikk: Er muslimer en trussel mot vestlige verdier? Ja 97 % Nei
3%
Trues ytringsfriheten?
Et grotesk drap på den kontroversielle filmskaperen Theo van Gogh på
åpen gate i Nederland aktualiserer spørsmålet om muslimer er en trussel
mot vestlige verdier, som ytringsfriheten vår. Følg debatten i Holmgang.
(AP)Ved liket av den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh ble det
funnet en papirlapp med sitater fra Koranen.
Muslimske talsmenn har kritisert van Gogh for å ha latterliggjort deres
religion i sine avisinnlegg, og for å ha stemplet deres religiøse ledere som
kvinnehatere. Van Gogh skal også ha fått drapstrusler etter
filmen « Submission», melder Reuters.
I en kommentar sa den nederlanske statsministeren Jan
Peter Balkenende:
- Det er ikke akseptabelt hvis en meningsytring skal føre til et brutalt drap,
uttalte Balkenende. En kjent muslimsk fundamentalist ble arrestert for
drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh. Drapet vakte
sterke reaksjoner i det liberale Nederland. To moskeer ble forsøkt påtent,
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en bombe ødela ingangspartiet på en muslimsk skole og en muslimsk skole
ble satt i brann i byen Uden. I alt har det vært mer enn 20 tilfeller av
brann-vandalisme mot muslimske bygninger siden 2. november, da van
Gogh ble drept. To personer ble tatt i et anti-terrorraid i Haag, og tre
politimenn ble skadd da en håndgranat eksploderte under aksjonen.
Ytterliggående grupper på begge sider har utnyttet drapet til å begå vold
og hærverk. Kan hendelsene i Nederland den siste tiden utvikle seg til ikke
bare en nederlandsk, men en europeisk katastrofe? Og viser hendelsene i
Nederland at det er et problem for muslimer å tilpasse seg våre verdier, å
akseptere ytringsfriheten vår?
Følg debatten i Holmgang 17. november kl. 21.45

Stoltenberg sier at Carl I Hagen alt for ofte harseler med muslimer,
Hagen spør om Mukhtar kan ta avstand fra at en kvinne har blitt dømt til
døden ved steining i Nigeria, Mukhtar sier at han ikke kan sitte å ta
avstand fra alt det som skjer i resten av verden,
Er muslimer en trussel mot vestlige verdier? Ja 97 % Nei 3 %
Trues ytringsfriheten?
Et grotesk drap på den kontroversielle filmskaperen Theo van Gogh på
åpen gate i Nederland aktualiserer spørsmålet om muslimer er en trussel
mot vestlige verdier, som ytringsfriheten vår. Følg debatten i Holmgang.
(AP)Ved liket av den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh ble det
funnet en papirlapp med sitater fra Koranen.
Muslimske talsmenn har kritisert van Gogh for å ha latterliggjort deres
religion i sine avisinnlegg, og for å ha stemplet deres religiøse ledere som
kvinnehatere. Van Gogh skal også ha fått drapstrusler etter
filmen « Submission», melder Reuters.
I en kommentar sa den nederlanske statsministeren Jan
Peter Balkenende:
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- Det er ikke akseptabelt hvis en meningsytring skal føre til et brutalt drap,
uttalte Balkenende. En kjent muslimsk fundamentalist ble arrestert for
drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh. Drapet vakte
sterke reaksjoner i det liberale Nederland. To moskeer ble forsøkt påtent,
en bombe ødela ingangspartiet på en muslimsk skole og en muslimsk skole
ble satt i brann i byen Uden. I alt har det vært mer enn 20 tilfeller av
brann-vandalisme mot muslimske bygninger siden 2. november, da van
Gogh ble drept. To personer ble tatt i et anti-terrorraid i Haag, og tre
politimenn ble skadd da en håndgranat eksploderte under aksjonen.
Ytterliggående grupper på begge sider har utnyttet drapet til å begå vold
og hærverk. Kan hendelsene i Nederland den siste tiden utvikle seg til ikke
bare en nederlandsk, men en europeisk katastrofe? Og viser hendelsene i
Nederland at det er et problem for muslimer å tilpasse seg våre verdier, å
akseptere ytringsfriheten vår?

04.05.2005 Holmgang
Holmgang: Den omfattende prostitusjonen på Karl Johan i Oslo bare øker med utenlandske
prostituerte
Start og vignett
21:39:45 - Leder Janne Schulerud, Pion
21:43:45 - Leder Liv Jessen, PRO-senteret
21:45:53 - Stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad, KrF
21:46:38 - Stortingsrepresentant Karin Andersen, SV
21:48:25 - Visepolitimester Roger Andersen, Oslo politidistrikt
21:52:40 - Helsebyråd Trude Drevland, Bergen, H, på link fra Bergen
21:55:45 - Byråd Erling Lae, Oslo, H
22:02:27 - Nestleder Marte Mjøs Persen, RV
28.09.2005 Holmgang

Holmgang: Nesten halvparten av alle norske ungdommer mener innvandring er en trussel
mot norsk egenart. Det er dobbelt så mange som det var for bare seks år siden
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God kveld. Nesten halvparten av alle norske ungdommer mener innvandring er en trussel
mot norsk egenart. Det er dobbelt så mange som det var for bare seks år siden.
Hvorfor blir stadig flere unge skeptiske til innvandring? Har de grunn til å være det, eller
skyldes oppfatningene uvitenhet og fordommer? Det er kveldens debatt her i Holmgang.
Gry Larsen. Er du som ungdomspolitiker overrasket over at antallet unge som er skeptiske til
innvandring er doblet på seks år
Start og vignett
21:43:02 - Leder Gry Larsen, AUF
21:44:19 - Nestformann Siv Jensen, Frp
21:45:55 - Kommunalminister Erna Solberg, H
21:47:23 - Leder Mazyar Keshvari, Oslo FpU
21:48:12 - Bystyremedlem i Oslo Samira Munir, H
21:49:00 - Student Mehtab Afsar
21:50:20 - Skoleelev Maria Grøntoft, Tangen vgs, Kristiansand
21:51:32 - Skoleelev Alla Imad Edin Abdallah, Vågsbygd vgs, Kristiansand, og Skoleelev
Deborah Saron Iohannes, Vågsbygd vgs, Kristiansand, på link fra Kristiansand
21:53:53 - Generalsekretær Morten Tjessem, NOAS
21:54:57 - Forfatter og redaktør Dag Herbjørnsrud, Ny Tid
08.02.2006 Holmgang
Holmgang: Opptøyer i Midtøsten ifm karikaturtegninger av Muhammed - Hvorfor er
reaksjonene så kraftige?
22:11:59: Start og vignett
22:12:51: seniorforsker, Hilde Henriksen Waage, PRIO
22: 14:11 utenriksminister Jonas Gahr Støre, Ap
22:16:27: arkivbilder opptøyer i Midtøsten
22:16:56: Mehtab Afsar
22:18:13: Hind Dakhil
22:18:51: Trond Ali Lindestad
22:20:11: forfatter og professor, Unni Wikan, sosialantropologi
22:23:43: Leder Gunnar Stålsett, Det europeiske råd for religiøse
118

ledere
22:27:09: politisk redaktør, Harald Stanghelle, Aftenposten
22:59:03 seerundersøkelse
22:59:29: innringere, utvignett og slutt

God kveld. TV-bildene av rasende muslimer som setter fyr på
ambassader, angriper nordmenn og brenner norske flagg, har gjort
dypt inntrykk på de fleste av oss. KAM 3 Hvorfor er hatet så sterkt
og reaksjonene så kraftige? Skyldes det karikaturtegningene av
profeten Muhammed i en liten norsk avis nesten ingen hadde hørt
om? Eller ligger det helt andre ting bak? Og er det vi har sett til nå,
bare begynnelsen på noe my e større og enda verre? Hva frykter du
kan skje? Hilde Henriksen Waage.}
31.05.2006 Holmgang

13årige Ashok ble sendt hjem etter avslag på asylsøknaden, debatt om asylpolitikken
21:45:06 leder Torstein Dahle, RV
21:45:25 arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
21:46:05 grafikk: innringing: Er innvandringspolitikken vår hjerterå?
arkivbilder: Ashok
21:47:15 leder Erna Solberg, H
21:49:46 leder Marianne Borgen, Redd Barnas Norgesprogram
21:51:12 bistandsadvokat Trond Romstad
21:52:06 stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, KrF
21:52:50 generalsekretær Morten Tjessem, NOAS
21:54:22 stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, Frp
22:05:17 fjesing CAM utenfor Oslo Domkirke, halvnær, pan telt med
flerskudd sultestreikende afghanere, total, intervju
med Anousheh Horiat, halvnær, intervju med sultestrikende Safar Sharifi
22:11:35 innringere sier sin mening
22:16:57 politisk redaktør Arne Strand, Dagsavisen
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22:30:06 grafikk: resultat innringing, innringere sier sin mening
slutt og vignett
Innvandrerbarn blir kastet ut av landet dagen før de skal på leirskole med
norske klassekamerater. Fortvilte asylsøkere sultestreiker. De sier de
heller vil dø i NOrge enn å bli drept i Afghanistan. Men mulla Krekar og
flykaprere får lov til å bli. Er asylpolitikken vår hjerterå, spør vi i kveld. Har
vi grunn til å være stolte av det vi gjør?
20.09.2006 Holmgang
Holmgang: Tar forbryterligaene over slik at Norge blir et eldorado for kriminelle
21:40:58 Leder Curt A. Lier, Politiembetsmennenes Landforening
21:41:40 Formann Siv Jensen, Frp
21:42:30 Stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten, Ap
21:43:27 Tidligere justisminister Odd Einar Dørum, V
21:45:12 Assisterende politidirektør Vidar Refvik, Politidirektoratet
21:49:29 arkiv? intervju med anonymisert arfikansk prostituert, tekstet
21:50:45 Leder Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet
21:53:00 Byrådsleder Erling Lae, Oslo, H
21:54:09 Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen, SV
21:57:43 Visepolitimester Hans Halvorsen, Oslo politidistrikt
22:10:05 Advokat Frode Sullan
04.10.2006 Holmgang
Holmgang: 3 norsk-pakistanske søstre drept - Har vi sviktet innvandrerkvinnene?
21:43:23 Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
21:46:40 grafikk: seerspørsmål: har vi sviktet innvandrerkvinnene?
21:47:08 Stortingsrepresentant Saera Khan, Ap
21:48:41 Tidligere talsmann Zahid Mukhtar, Islamsk Råd Norge
21:49:49 Informasjonsleder Hege Storhaug, Human Right Service
21:50:50 Student Mariam Javed
21:51:55 Talsmann Mehtab Afsar, Minhaj-ul-Quran
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21:55:27 Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen, Frp
22:02:53 Konsulent Jeanette, Human Rights Service
22:22:30 grafikk: resultat seerspørsmål
Manus = {[ [innledning 4. oktober] KAM 2 God kveld. Drapene på tre
norsk-pakistanske søstre i Oslo har ført til en debatt om
kvinneundertrykking, vold og tvang i enkelte innvandrermiljøer. Ingen vet
hvorfor de tre ble drept. Så derfor lar vi den diskusjonen ligge. Men
drapene har avslørt at en av søstrene ble tvunget til å gifte seg mot sin
vilje. Og da hun skilte seg, ble både hun og søsteren knivstukket av en
rasende ex-mann mens den yngste søsteren så på. KAM 3 Hva kan vi gjøre
for å forhindre at innvandrerkvinner blir ofre for meningsløs vold? Spør vi i
kveld. Har mennene i enkelte miljøer altfor stor makt over kvinnene?}
28.02.2007 Holmgang
Holmgang: Hallgrim Berg er redd for at den norske kulturen svinn pga islam

Start og vignett
21:48:52 - Forfatter og historiker Hallgrim Berg
21:40:10 - Nestleder Audun Lysbakken, SV
21:50:51 - Grafikk: Ring inn: Er radikale muslimer en trussel mot vestlige verdier?
21:51:23 - Leder Athar Ali, Norsk innvandrerforum
21:52:45 - Formann Siv Jensen, Frp
21:56:34 - Leder Shakil Rehman, Felles plattform
22:00:13 - Professor og forfatter Unni Wikan
22:29:45 - Grafikk: Ring inn: Er radikale muslimer en trussel mot vestlige verdier? 98% Ja
30.05.2007 Holmgang
God kveld. Norge går så det griner. Folk flest har det bedre enn noen gang. Likevel blir det
stadig flere fattige i det rike landet vårt. Vi finner dem blant enslige, minstepensjonister og
innvandrere. Og forskjellen på de fattige og resten av oss bare øker. ‘
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19.09.2007 Holmgang
God kveld og velkommen til Holmgang. Obiora-saken i Trondheim, ambulanse-saken i Oslo,
og avsløringen av at nesten hver tiende politimann synes skjellsord som svarting og pakkis er
ok, gjør det naturlig å stille spørsmålet: Er det mer rasisme her i landet enn vi liker å tro? Og
må Frp ta en stor del av ansvaret, slik Aps innvandringspolitiske talsmann, Arild S2tokkanGrande påstår?
24.10.2007 Holmgang
God kveld. Fremskrittspartiets råkjør mot Norges-historiens første regjeringsmedlem med
innvandrerbakgrunn har ført til sterke reaksjoner. Noen mener det grenser til renspikka
rasisme. Gjør det det? Og hva gjør dette utspillet med drømmen om en borgerlig regjering?
Er FrP blitt enda mer uspiselig som samarbeidspartner? Er det like greit at de rødgrønne
fortsetter? Det er kveldens debatt.
KAM 3
La oss begynne med FrPs råkjør mot statsråd Manuela Ramin-Osmundsen. Vårt første
regjeringsmedlem med innvandrerbakgrunn hadde ikke engang fått nøklene til sitt nye
kontor før FrP truet henne med mistillit. Utenriksminister Jonas Gahr Støre kalte det uverdig
oppførsel på grensen til rasisme. (ansk kam 4) Hva sier du til det Siv Jensen? (kam 1 Siv)
Debatt 21 (NRK1)
19.10.1994 Debatt 21
Er innvandrere en trussel mot Norge, er det slik at innvandrere vil leve etter sin egen kultur
og ikke innordne seg det norske samfunnet? Eller er det nordmenns holdninger som setter
en effektiv stopper for harmoni på tvers av kulturelle og etniske grenser?
https://tv.nrk.no/serie/debatt-21/1994/FAKM41000694/avspiller
02.02.1995 Debatt 21
Vold ved skoler i byene. På tribunen deltar: Roshan AZHAR, nestleder ved Elevrådet på Sogn
Videregående skole, om innvandregjenger, Babou SARR, "Non Fighting Generation"
om innvandrerungdom osv. https://tv.nrk.no/serie/debatt21/1995/FAKM45000595/avspiller
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27.04.1995 Debatt 21
Har vi plass til innvandrere i vårt norske samfunn eller truer de vår egenart? Tre fjerdedeler
av fremmedfiendtlige stemmer Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ikke Fremskrittspartiet.
https://tv.nrk.no/serie/debatt-21/1995/FAKM45001795/avspiller

Lønning direkte (TV2)
01.09.1994 Lønning Direkte
DE TRE IRANSKE FLYKAPRERE BLIR UTLEVERT-VIL DEOVERLEVE?
TEMA: DE TRE IRANSKEFLYKAPRERE BLIR UTLEVERT-VIL
DEOVERLEVE?REPORTASJE:DELTAKERE:20:04:36: Stortingsrepresentant Ingvald Godal,
H20:06:51: Kristoffer Gjøtterud, medlem HelsingforskomitéenMoskva20:08:39:
Forsvarsadvokat Jan Schjatvet20:11:12: Leder Odd Einar Dørum,V20:12:59: Vidar Kleppe,
Frp20:16:27: Tidligere leder Peter Helland, Norsk flygerforbund20:17:57: Athtar Ali,
Rv20:22:52: Forsvarsadvokat Sigmund Øien20:24:43: Medisinsk sakkyndig Berthold
Grünfeldt20:31:58: 1. ambassadesekretær Aleksander Gremitskikh, Russlands
ambassade20:40:09: Hans Bauge20:40:51: Vidar Herlufsen
08.09.1994 Lønning Direkte
SKAPER POLITIKERE RASISME VED Å SKAFFE FLYKTNINGER DYREBOLIGER O.L.?
20:05:45: Byråd Terje Kalheim, Oslo, SV20:07:48: Bystyremedlem Arve Lønnum, Oslo,
FrP20:10:14: Marie Thoresen21:10:58: Jan Tore Thoresen20:12:24: Bystyremedlem Michael
Tetzschner, Oslo, Høyre20:15:06: Leder Trond Giske, AUF20:17:27: Byråd Torild Lien Utvik,
Oslo, Ap20:20:02: Medlem Hans Bauge, FrP, roper og reiser seg20:20:46: Aslam
Ahsan20:23:33: Peter Batta, Huseiernes Landsforbund20:30:10: Bosnisk flyktning Goran
Jorganovic20:32:06: Leder Khalid Salimi, Antirasistisk Senter20:43:34: Vidar
Herlufsen20:43:55: Leder Bengt Scheldt, Gjeldsofferaksjonen i Norge20:51:01: Roar
Wik20:52:23: Vestkantbeboer Eva Breder Havrevold, Oslo20:53:14: Beboere på
flyktningemottak
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06.10.1994 Lønning Direkte
TEMA: MENNESKER TESTAMENTERER PENGER TIL ORGANISASJONERSOMER MOT
INNVANDRING-HVOR LANGT ER DE VILLIGE TIL Å GÅ FOR ÅBEKJEMPE MENNESKER MED EN
ANNEN HUDFARGE
20:06:14: Bastian Heide20:10:20: Stortingsrepresentant Erling Folkvord, RV20:14:05: Leder
Odd Einar Dørum, Venstre. 20:16:35: Tidligere formann Harald Trefall,
Fedrelandspartiet20:19:21: Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad20:21:36:
Pressetalsmann Jan Høegh, FMI20:23:18: Jostein Moen, AUF20:24:03: Formann Øyvind
Mossing, NMI20:25:38: Børge Øgård, SOS-rasisme20:26:41: Øgård med flere forlater studio
som en demonstrasjon mot rasistene20:27:24: Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm,
Frp20:28:23: Stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen, Frp20:33:01: Bernt Torp?, AUF
Hedmark20:34:12: Arild Elvsveen20:48:33: LederHelge S. Larsen?, Unge Venstre20:50:27:
Jack Erik Kjuus, Stopp Innvandringen.
27.04.1995 Lønning Direkte
TEMA: INNVANDRERE KREVER AT DET MÅ GJØRES NOE MED KRIMINALITETEN I
INNVANDRERMILJØENE REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:05:09: Leder Odd Einar Dørum, kontaktutvalget
20:07:11: Kontorsjef Alfredo Zamudio, Kontaktutvalget
20:09:12: Komitemedlem Jan Simonsen, Justiskomiteen, FrP
20:11:02: Komitemedlem Ane Sofie Tømmerås, Justiskomiteen, Arbeiderpartiet
20:11:33: Nestleder Anders C. Sjaastad, Justiskomiteen, Høyre
20:13:13: Komitemedlem Tor Nymo, Justiskomiteen, Senterpartiet
20:15:16: Stortingsrepresentant Jon Lilletun, KrF
20:19:26: Kriminalsjef Knut R. Mikkelsen, Oslo politikammer
20:23:12: Fazilat Siddiq Akhtar
20:24:40: Medlem Aukhvinder Singh Jhotti, Kontaktutvalget
20:32:23: Kenneth Christian Barth
20:51:50: Sekretær Marit Svendsen, NIKON
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28.09.1995 Lønning Direkte
TEMA: CARL I. HAGEN FÅR TA ET OPPGJØR MED RASISTENE, OM HAN VIL?
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:07:47: Carl I. Hagen, formann, Frp
20:12:20: Bastian Heide, Hvit valgallianse
20:14:22: Harald Trefall, politisk nestleder, Fædrelandpartiet
20:18:21: Torfinn Hellandsvik, leder, Den norske forening
20:31:23: Erik Gjems-Onstad, høyesterettsadvokat
20:36:39: Erik Solheim, leder, SV
20:39:19: Valgerd Svarstad Haugland, leder, KrF
20:52:03: Olav Versto, politisk redaktør, VG
20:54:48: grafikk: svar på innringning
09.11.1995 Lønning Direkte
TEMA: ANDRAWESSAKEN ER ANKET TIL KONGEN I STATSRÅD, ARGUMENTER FOR OG I MOT
UTVISNING
REPORTASJE: DELTAKERE:
20:07:12: Advokat Heidi Bache-Wiig
20:11:36: Kommentator Michael Grundt Spang, Verdens gang
20:12:58: Høyesterettsadvokat Arne Haugestad
20:15:37: Stortingsrepresentant John I. Alvheim, Frp
20:17:49: Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa, Sp
20:20:37: Stortingsreprestant Anders C. Sjaastad, H
20:27:16: leder Trond Giske, AUF
20:28:55: Billedkunstner Hans Normann Dahl
20:35:11: Leder Trygve Natvig, Fellesutvalget for Palestina
20:38:41: Journalist Jochen Schilde
14.12.1995 Lønning Direkte
KAN KRISTNE OG MUSLIMER LEVE FREDELIG SIDE OM SIDE?
DELTAKERE:
10:01:00: Zahid Mukhtar, talsmann, Jamiaat Ahl-as-Sunna
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10:02:59: Jan Opsal, Islamkonsulent, Det Norske Misjonsselskap
10:05:50: Mohamed Bouras. leder, Islamsk råd
10:08:36: Karl Johan Halleråker, rektor, Bibelskolen Bildøy, Bergen
10:13:28: Lena Hafsa larsen, religionsviter
10:36:43: Jon H. Gilhus, leder, fridemokratene
10:38:27: Abdullah Tanatar, generalsekretær, Islamsk kultursenterunion
10:40:38: Anne Hege Grung, prest, Kirkens Bymisjon
21.03.1996 Lønning Direkte
TEMA: YTRINGSFRIHET ELLER RASISME? SKAL VI KUNNE FENGSLES FOR MENINGER?
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:03:10: Professor Hans Fredrik Dahl, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
20:04:27: Professor Eivind Smith, Institutt for offentlig rett, UiO
20:06:34: Leder Lisbeth Holand, Justiskomiéen, SV
20:08:50: Leder Morten Johanssen, Adoptertes landsforening
20:10:57: Khalid Salimi, Antirasistisk senter
20:13:32: Vivi Krogh
20:19:36: Athar Ali, Flerkulturell liste, Oslo
20:21:21: Leder Toril Brekke, Norsk PEN
20:28:56: Formann Carl I. Hagen, Frp
20:32:36: Advokat Steingrim Wolland
30.09.1996 Lønning Direkte
TEMA: AFRIKANERNE REAGERTE MOT STATENS HELSETILSYN ADVARSEL OM HIVSMITTEDE
AFRIKANERE MED RETTE, SVARTE HAR NÅ EN ENDA VANSKELIGERE SITUASJON ENN
TIDLIGERE
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:10:04: Leder Amani Olubanjo Buntu, African Youth
20:12:05: Formann Carl I. Hagen, Frp
20:19:44: Advokat Oscar Ihlebæk
20:21:11: Jerildine Fjeld
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20:27:06: Osman Abdullahi Mohamed, misbrukt av norske myndigheter
20:29:08: Forskningstekniker Yalew Tarkegne
20:31:38: Quintino de Fonseca, medlem av KIM, Afrikansk talsmann
20:38:35: Aud Aastorp Cudjoe
20:40:04: Leder Trond Giske, AUF
20:46:36: Leder Julien C. K. Ciakudia, African Forum
20:52:06: Leder Bjørn Skaar, Unge Høyre
20:54:45: Sammy Korir, Rainbow Foundation
09.01.1997 Lønning Direkte
TEMA: KUN "HVITE" MENN KAN GI SÆD TIL DEN NORSKE SÆDBANKEN, ER DETTE RASISME?
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:04:53: Stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson, KrF
20:09:15: Overlege Øystein Magnus, Rikshospitalet
20:10:53: Professor Inge Lønning, Dr.theol., UiO
20:14:14: Aslam Ahsan, Pakistansk arbeiderforening
20:17:44: Leder Anne Enger Lahnstein, Sp
20:23:16: Johanne Sundby, Ufrivillig barnløs, Dr.grad i barnløshet
20:28:14: Trond Giske, medlem Ap
20:29:56: Stortingsrepresentant Annelise Høegh, H
20:35:53: Kaja Graff Huster, Foreningen for ufrivillige barnløse
30.05.1997 Lønning Direkte
TEMA: SAMMENBRUDDET I SAMARBEIDET MELLOM HØYRE OG FRP I BYRÅDET I OSLO PGA
INNVANDRERREGNSKAPET: MØTE MED TO AV HOVEDPERSONENE
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:02:16: Khalid Mahmood, Høyre
20:03:41: Carl I. Hagen, Fremskrittspartiet
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22.06.1997 Lønning Direkte
TEMA: HVA ER EN NORDMANN? KAN HVEM SOM HELST BLI NORDMANN, OG MÅ MAN
VÆRE FØDT AV NORSKE FORELDRE FOR Å BLI BETEGNET SOM NORDMANN?
DELTAKERE:
20:03:49 redaktør Mahmona Khan, X-plosiv
20:04:35 stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm, Frp
20:06:18 Khalid Salimi, Antirasistisk senter
20:07:53 Athar Ali, Flerkulturell liste
20:14:21 Khurram Ali
20:14:56 skuespiller Ailo Gaup, Samisk teater
20:17:17 høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad
20:19:39 Rune Drevland
20:26:06 leder Anniken Huitfeldt, AUF
20:29:39 lengre innlegg fra mannlig publikummer, opprinnelig pakistansk, Ismael?
20:33:56 innlegg fra kvinnelig publikummer, opprinnelig pakistansk
20:35:50 Mah-Rukh Ali
20:39:54 norsk flagg/flaggpins på jakkeslaget til Gjems-Onstad
20:41:11 mannlig publikummer viser fram forside på bladet L'Express
20:41:26 innlegg fra mannlig publikummer, opprinnelig norsk
20:42:34 innlegg fra kvinnelig publikummer, samboer med iraner
20:42:25 innlegg fra kvinnelig publikummer med indiske foreldre
20:44:40 innlegg fra franskfødt mannlig publikummer
20:48:36 innlegg fra mannlig publikummer, opprinnelig pakistansk

Redaksjon 21 (NRK1)
24.05.1995 Redaksjon 21
STUDIO: Programvert Lisbeth SKEI leder debatt mellom politiinspektør Torodd VEIDING,
Asker og Bærum Politikammer og fransk advokat Manuela RAMIN-OSMUNDSEN om
hendelsen på Fornebu, der en fotballspiller fra Ghana ikke slapp igjennom passkontrollen,
fordi ingen hadde vekslepenger da visumet skulle utleveres. Advokaten er mørkhudet og hun
har blitt stoppet i passkontrollen flere ganger. Politiinspektøren uttaler seg om de tar hensyn
til hudfargen ved kontrollen.
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09.10.1995 Redaksjon 21

Senterpartiet har i dag snudd og vil ikke lenger gå inn for at flyktninge-kostnadene blir regnet
ut. Dermed er det nå flertall mot en slik utredning. Debatt i studio med Terje Riis
JOHANSEN, stortingsrepresentant, SP, Øystein HEDSTRØM, stortingsrepresentant, FrP
og kommunalsminister Gunnar BERGE.
12.10.1995 Redaksjon 21
Debatt om innvandrere Mordbrannen på Veitvet sosialkontor, er en mann av utenlandsk
opprinnelse stod bak, reiser mange temaer, bl.a. sikkerheten på sosialkontorene og
økt fremmedfrykt. Debatt i studio mellom Babou SARR, ansatt på sosialkontor og leder av
"No Fighting Generation", og Torill Lien UTVIK, byråd for arbeid og sosiale tjenester, om
frykten for mennesker av utenlandsk opprinnelse. B. SARR om tidenes voldtekter. VB:
Fakkeltog langs Akerselva på Grünerløkka, Oslo, mot alle voldtektene som har skjedd i
området, shot av Babou SARR i toget,
15.04.1999 Redaksjon 21
Debatt i studio om flyktningene på Balkan, - hvor mange skal Norge ta imot?
Debattanter: Carl I. HAGEN (mv), formann, FrP, Anne HOLT (mv), forfatter og
tidl. justisminister, og Odd Einar DØRUM (mv), justisminister (Venstre).
05.04.2001 Redaksjon 21
"DEBATT OM OPPTAK AV INNVANDRERUNGDOM TIL HØYSKOLER". Knut OLSEN (mv)
samtaler med Carl I. HAGEN (mv), formann,Fremskrittspartiet, og Trond GISKE (mv),
utdanningsminister, Arbeiderpartiet
12.06.2001 Redaksjon 21
"ARVE BEHEIM KARLSEN-SAKEN" De to tiltalte i Arve Beheim Karlsen-saken, ble frikjent for
brudd på rasismeparagrafen, men ble dømt til ett og tre års fengsel for rasistisk motivert
vold og trusler.
20.11.2001 Redaksjon 21
Innslag en: "VALGKAMP I DANMARK" P: Sonja Holtermann Innvandringspolitikken har stått
sentralt i den danske valgkampen. Innslag 2:"INTEGRERING AV INNVANDRERE". Det viktigste
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hinderet for integrering av innvandrere, er ikke rasisme, slemme politikere eller nordmenn,
men maktmennesker i innvandrermiljøet. Studio: Knut OLSEN samtaler med Anders
SLAATSVEEN (mv), Rektor, Revyskolen Solbakken folkehøyskole, Abid RAJA (mv), Talsmann,
World Islamic Mission, Saera KHAN (mv), AP, Olaf THOMMESSEN (mv), Annette
Thommessens minnefond.
22.11.2001 Redaksjon 21
"FARE FOR RELIGIONSKRIG" Tid: 01'13" MAI 3486 MAI3486-221101-DR P: Håvard
Heggen Fare for religionskrig mellom muslimer og kristne. AU: USA's president George W.
BUSH (mv) vises rundt i moske. Shot demonstrasjon i muslimsk land. Forfatteren Salman
RUSHDIE (mv) ut av bil. Slow motion Salman RUSHDIE taler, med super utdrag talen, mener
Islam er farlig. EO: Avisfaksimile om KrF-leder i møre og Romsdal som frykter
borgerkrig mellom muslimer og kristne i Norge. Studio: Knut OLSEN (mv) samtaler med Kåre
KRISTIANSEN (mv), Mehtab AFSAR (mv), Moskeleder, Oslo, Stig UTNEM (mv),
Generalsekretær, Mellomkirkelig Råd. 14'15"
03.12.2001 Redaksjon 21
SAMTALE STAFF OG STAFF (10'00") Samtale i studio med forsvarsadvokatene (far og sønn),
Tor Erling STAFF (mv) og Trygve STAFF (mv), som begge forsvarer hovedmannen av de tre
nynazistene som er tiltalt for å ha drept Benjamin Hermansen på Holmlia i januar i år.
17.01.2002 Redaksjon 21
"RETTSSAKEN ETTER DRAPET PÅ BENJAMIN HERMANSEN" 00'54" MAI 4546 P: Erlend
Kinn Joe Erling Jahr, Ole Nicolai Kvisler, ble dømt til 15 og 16 års fengsel for drapet på
Benjamin Hermansen. Veronica Andreassen fik tre års fengsel. Det er første gang noen er
dømt for rasistisk drap i Norge. EO: Benjamin Hermansens venner følger domsavsigelsen på
TV-monitor, gråter da straffen bare blir satt til 15 og 16 år. Nært TV-skjermen med Kåre
RØKKUM (mv), Dommer, Oslo tingrett, som leser dommen. Vennene til Benjamin
Hermansen gråtende på gangen. Studio: Knut OLSEN (mv) samtaler med Nadeem BUTT (mv),
Leder, Antirasistisk Senter, Tor Erling STAFF (mv), Forsvarer for Joe Erling Jahr.
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24.01.2002 Redaksjon 21
Æresdrap. Knut OLSEN (mv) samtaler med leder i Antirasistisk senter, Nadeem
BUTT (mv), Shakil REHMAN (mv), og leder i Pakistansk studentsamfunn, Kamil AZHAR (mv),
om æresdrap.
28.01.2002 Redaksjon 21
Studio: Knut OLSEN (mv) leder debatt om Koranens kvinnesyn, med Lena LARSEN (mv),
Leder, Islamsk råd, Shabana REHMAN (mv). 13'00"
05.02.2002 Redaksjon 21
FADIMES BEGRAVELSE (1'14") MAI 3477 AU: Highshot ekstr. Uppsala kirke. Intr. kisten med
bilde av Fadime omkranset av blomster. Familie og offentlige personer tilstede ved
begravelsen, bl.a. kronprinsesse VICTORIA (mv). Venner minnes Fadime ved å spille
hennes favorittlåt. Kisten bæres ut. DEBATT KVINNEKAMPEN OG
INNVANDRERKVINNENE (10'20") Debatt i studio mellom Gerd FLEISCHER (mv), leder,
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, og Ane STØ (mv), leder, Kvinnegruppa Ottar i Oslo.
15.04.2002 Redaksjon 21
Etter dobbeltdrapet i Moss sa sjefen i Kripos at prisen for å integrere utlendinger begynner å
bli vel høy. Knut OLSEN (mv) leder debatten i studio, om innvandrervold. Deltakere: Arne
JOHANNESSEN (mv), forbundsleder, Politiets Fellesforbund, Odd Einar DØRUM (mv),
justisminister (Venstre), Inga Marte THORKILDSEN (mv), justiskomiteen (SV), og Carl I.
HAGEN (mv), formann, FrP.
23.04.2002 Redaksjon 21
Programleder Knut OLSEN (mv) innleder om den norske Midtøsten-debatten. Intv. forsker
Hilde Henriksen WAAGE (mv), Institutt for Fredsforskning, om mengden av e-post, smsmeldinger, post og telefoner hun mottar hver gang hun har uttalt seg offentlig om konflikten
i Midtøsten. Hun mener kristne fundamentalister er de mest aktive på dette området. Intv.
generalsekretær Karl Johan HALLARÅKER (mv), Indremisjonsforbundet, om hvorvidt det
finnes fanatister i hans miljø (noe problemer med lyden?). Debatt mellom WAAGE og
HALLARÅKER. 16'00". EA: Sketsj "Heisann Montebello" med Trond KIRKVAAG (mv) i rollen
som nyhetsoppleser Jacob Winche-Lanche. Han henstiller seerne om å be polakkene ta
trikken så det ikke blir så Studio: Intv. Kommunal- og regionalminister Erna SOLBERG (mv), H,
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om den nye politikken når det gjelder arbeidsinnvandring. Intv. nestleder i
Kommunalkomiteen, Per SANDBERG (mv), FrP. Han mener vi først må gjøre noe med
arbeidsledigheten blant de som allerede bor i landet. Debatt mellom SOLBERG og
SANDBERG. 10'40".
29.04.2002 Redaksjon 21
DEBATT OM ED VED KORANEN (12'00") P: Knut Olsen Fram til 1985 måtte vitner avlegge ed
med hånden på Bibelen. Nå vil et medlem av det kriminalitetsforebyggende råd ha Koranen
inn i stedet. Debatt i studio mellom Abid Q. RAJA (mv), jurist, Tor Erling STAFF (mv), advokat,
og Lars GULE (mv), generalsekretær, Human-Etisk Forbund.
30.05.2002 Redaksjon 21
INNVANDRERJENTE STØTTER FRP Tid: 01'14" MAI 3552 P: Åsa Vartdal MAI3552-1-300502DR Innvandrerjenta Nadia støtter Fremskrittspartiets integreringspolitikk, bl.a. når det
gjelder tvangsgifte av unge jenter. EA: NADIA (mv), synes FrP er det beste partiet når det
gjelder integreringspolitikk, reagerer på andres kommentarer i bakgrunnen. Studio: Samtale
med NADIA, Rita KARLSEN (mv), Leder, Human Rights Service, Carl I. HAGEN (mv), Formann,
FrP, Knut STORBERGET (mv), Justiskomiteen, AP.
06.06.2002 Redaksjon 21
«Koreabarn til Norge", 0'45". MAI 3582 P: Kinn EA: Sv/hv 4 shots barn fra Korea bæres og
leies ned flytrapp og videre inn ankomsthallen i det de ankommer Fornebu flyplass i juni
1965. Shots barna overrekkes til de ventende adoptivforeldrene. Nært armbånd med idopplysninger, tilt opp jenta som bærer det. Nært et annet barn. Shot nært armbånd med idopplysninger. Innslaget ledsages av musikk "Barn av regnbuen" (L. Nilsen). Studio:
Programleder Knut OLSEN (mv) innleder. Intv. Line Sæther MØRKENG (mv), som selv var
adoptivbarn. Hun mener det vil skape enda flere problemer hvis barn fra andre kulturer blir
adoptert av homofile. Intv. leder Tore Holte FOLLESTAD (mv), Landsforeningen for lesbisk og
homofil frigjøring, som vil at homofile skal få adoptere barn. Debatt MØRKENG og
FOLLESTAD. Intv. leder John ALVHEIM (mv), Sosialkomiteen, FrP. Han ønsker under
ingen omstendigheter at homofile og lesbiske skal få adgang til å adoptere barn. Debatt
ALVHEIM og FOLLESTAD. Intv. ALVHEIM om hvorvidt han har gått bort fra sitt politiske løfte
om å fjerne egenandelen for kunstig befruktning. Intv. leder II, Sidsel Winther STORAAS (mv),
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Foreningen for ufrivillig barnløse. Debatt ALVHEIM og STORAAS, som forsåvidt er enige i at
samfunnet skal betale for å hjelpe barnløse. Debatten dreier seg tilbake til hvorvidt homofile
skal få adoptere barn
18.06.2002 Redaksjon 21
FLYKAPRING FOR Å FÅ OPPHOLDSTILLATELSE P: Håvard Heggen I september 1993 ble et
russisk passasjerfly kapret av tre iranere. Flyet landet på Gardermoender mennene truet
med håndgranater for å få politisk asyl i Norge. Det fikk de, og en av dem jobber nå i
NRK. nut OLSEN intv. Sigurd LØKHOLM (mv), generalsekretær, Norsk Flygerforbund, som er
kritisk til UDIs beslutning om at kaprerne får bli i landet. Intv. Trygve G. NORDBY (mv),
direktør, Utlendingsdirektoratet, om vedtaket sett i forhold til utlendingsloven. Intv. Anne
AASHEIM (mv), distrikts- og nyhetsdirektør, NRK, om ansettelsen av en av flykaprerne.
19.06.2002 Redaksjon 21
STRID OM FLYKAPRER SKULLE FÅ ASYL I NORGE

Debatt om hvorvidt flykaprerne skulle

fått oppholdstillatelse i Norge. Gro HOLM intv. Mansour INJEH om kapringen. Han
fremholder at han angrer på ugjerningen, men at han har gjort opp for seg. Intv. Per
SANDBERG (mv), stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet, som er imot
utlendingsdirektoratets beslutning om å la to av kaprerne få bli i Norge. Han ønsker å
reversere loven slik politikerne kan overprøve vedtak fra UDI. Intv. Erling SCHAU
(mv), sogneprest og medlem Støttegruppa, er med fra Tromsø. Forteller om møtet
med Mansour INJEH og de to andre kaprerne.
20.06.2002 Redaksjon 21
Hvordan UDI behandler asylsøkere. Flykaprere får bli i landet mens homofile blir sendt
hjem. INNSLAG 1: FORSKJELLSBEHANDLING AV ASYLSØKERE STUDIO: Knut OLSEN leder
debatt med Trygve G. NORDBY (mv), direktør, UDI, kommunal- og regionalminister Erna
SOLBERG (mv) og Karen-Christine FRIELE (mv) / Kim FRIELE (mv) om Utlendingsdirektoratets
behandling av flykaprersaken og deres manglende undersøkelser om hvilke muligheter
kaprerne hadde i Russland og Aserbajdsjan. Videre får UDI gjennomgå pga. avslaget om
opphold fra en homofil iransk flyktning.
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Til Debatt (NRK1)
20.03.1996 Til debatt
Forstår vi innvandrerne ihjel? https://tv.nrk.no/serie/til-debatt/1996/FAKM46001296/avspiller
14.04.1999 Til debatt
Serbere og kosovoalbanere på Nansenskolen. Finnes ikke på NRK nett TV.
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Bildebeskrivelse

BÅNDNR: 960489-U
BY/NR.:
TC: 20:47:13-20:54:45
DATO: 020996
TITTEL: ØKT OMSORGSSVIKT OG MISHANDLING AV BARN, SPESIELT
BLANT INNVANDRERE
SAK NR:
FOTO/RED: fme
REP: ois
BE: grafikk: økning i antall akuttplasseringer på barnehjem og økning i
antall henvendelser til barnevernsvakteni Oslo,
20:47:39: overiktsbilde Oslo, natt, interiør Barnevernsvakten:
barnevernskonsulent Nina Lyng tar imot henvendelser og snakker i
telefon, ulike bilder, Lyng og mann sitter i bil, utrykning, Lyng forklarer
situasjonen for sivile politibetjenter og sammen går de i gate, ulike
bilder, Lyng bærende på baby i bag som hun plasserer i bil, ulike bilder,
hender putter dyner rundt negerbaby, nær, gråtende mørkhudet
baby, supernær, Lyng og mann sitter i bil og snakker i mobiltelefoner,
ulike bilder, interiør Oslo Sentralebanestasjon: Lyng snakker med
politibetjent i luke, ulike vinkler, Lyng forteller om fra før av kjente
narkomane jenter med barn som nå gjør seg klar til "strøket", halvnær,
interiør Barnevernsvakten: stort kosedyr i lekekasse, total, pan, Lyng
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gående med baby
20:51:00: intervju med leder Bjørg Fredriksen,
Barnevernsvakten, halvnær, mørke barnehender leker med treleke,
nær, glimt av Lyng sittende ved bord og leke med anonymt mørkhudet
barn, subjektivt kamera i kjørende bil i oslogate, natt, Lyng bærer og
overleverer mørkhudet barn til beredskapsfamilie, halvnær, bakfra,
Lyng og kvinne sitter ved seng der anonymt barn legger seg, nær, Lyng
informerer "resevemamma" om situasjonen, halvnær, anonymt
mørkhudet barn holder dokke fra Flintstone, nær
20:53:08: butterfly AMA, studio Bergen og byråd for barn og utdanning
Signe Horn, Oslo kommune, studio Oslo, Horn, halvnær
LYDBE:
EM: #barn #barnevern #barnemishandling
Emneord

BARN, BARNEVERN

Sentrum (TV2)
15.10.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: BISKOP AARFLOT NEKTER MUSLIMEN ASHAN Å TALE I VÅLERENGA KIRKE
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:23:05: Aslam Ashan, Pakistansk Arbeiderforening
20:23:33: domprost Ole Christian Kvarme, Oslo
28.10.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: SKAL SELV DØMTE FORBRYTERE KUNNE SØKE KIRKEASYL?
DELTAKERE:
20:07:59: stortingsrepresentant Jon Lilletun, KrF
20:09:12: sogneprest Trond Bakkevig
20:11:19: stortingsrepresentant John I. Alvheim, Frp
20:12:37: nestleder Zahid Mukhtar, Islamsk råd
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02.11.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: TVANGSGIFTING AV UNGE MUSLIMSKE JENTER SOM BOR I NORGE IFM
MED SAKEN OM NADIA SOM SANNSYNLIGVIS BLE BORTFØRT TIL MAROKKO AV SINE
FORELDRE
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:03:31 Rozina Nazar
20:04:48 nestleder Zahid Mukhtar, Islamsk råd
20:05:40 professor Unni Wikan, Sosialantropologi
20:07:03 journalist og forfatter Hege Storhaug
20:09:48 pressetalsmann Ingvard Havnen, UD
18.11.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: UENIGHET OM NORSK FLYKTNINGSPOLITIKK
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:20:03:02 leder av justiskomiteen Kristin Krohn Devold, H
20:03:30 stortingsrepresentant Trond Giske, Ap
EM: #flyktninger #asylsøkere #politikk
24.11.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: AVTALE MELLOM NORGE OG RESTJUGOSLAVIA SØRGER FOR AT
KOSOVOALBANERNE KAN REISE TILBAKE TIL HJEMLANDET, MEN KOSOVOALBANERNE
NEKTER OG VIL BLI I NORGE, HVA VIL MYNDIGHETENE GJØRE MED DET?
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:02:15: Anita Apelthun Sæle, stortingsrepresentant, KrF
20:04:03: Vidar Kleppe, stortingsrepresentant, Frp
20:06:49: Erik Solheim, stortingsrepresentant,Sp
20:13:06: Rrahim Percuku, æresmedlem, Menneskerettighetsrådet i Kosovo
EM: #asylsøkere #politikk
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30.11.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: POURIN UTSATT FOR JUSTISMORD DA HAN BLE DØMT FOR
"MINDEDRAPET", I DAG BLE HAN FRIKJENT OG BESØKER LØNNING SOM HAR TATT OPP
SAKEN HANS TIDLIGERE
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:05:15: Ali Pourin Mohammad, frikjent og offer for justismord
20:05:58: Odd Drevland, advokat
16.12.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: HEDSTRØM SENDTE GRATULASJONER TIL DANSK HØYREEKSTREMISTISK
PARTI ETTER DET GODE VALGRESULTATET I LOKALVALGET I DANMARK
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:02:58: Øystein Hedstrøm, stortingsrepresentant Frp
20:04:32: Jon Michelet, ansvarlig redaktør Klassekampen
16.12.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: KAN EN NEGER VÆR4E JULENISSE?
REPORTASJE:
DELTAKERE:
20:20:14: Bent Lønrusten, leder Julenissenes Landsforbund
20:20:37: Akhenaton Oddvar de Leon, Organisasjon mot offentlig diskriminering
22.12.1997 Sentrum
TEMA: SENTRUM: BARNEFAMILIER MED INNVANDRERBAKGRUNN LEVER I SLUMMEN I
OSLO, BLIR KASTET UT AV GÅRDEIEREN UTEN Å HA FÅTT ET NYTT STED Å BO
DATO: 241197
TC: 20:01:38-20:02:34
REP: gsm
REPORTASJE: eksteriør, bygård på Vålerenga: fasade, total, masse søppel og deler av
inventar liggende i bakgården, total, beboere på kjøkkenet, halvtotal, pan til kjøkkenbord
som er fullt av mat og kjøkkenutstyr, total, masse søppel i rom, total, drosje kjører forbi rosa
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og nedslitt bygård, total, eksteriør, Dalsbergstien hospits: skilt med tekst: Dalsbergstien
hospits og ringeklokke, undervinklet, total, interiør, Dalsbergstien hospits: subjektivt kamera
inn i rom der person sitter på sengen, total, pakke med rullings vsa askebeger på nattbord,
nær, liten mørkhudet gutt klamrer seg til morens bein, tilt opp moren lukker igjen døren til
kjøkkenet, total, toskudd små barn står i vinduskarmen og titter ut av vinduet, total

Tabloid (TV2)
00.00.0 Tabloid
Det er 18 000 illegale innvandrere i Norge - har vi blitt et lykkeland for kriminelle og
mennesker vi ikke vet identiteten til?
Bushan Lamichhaney (asylsøkar)
28.09.2000 Tabloid
Tabloid: Kriminelle bander, lykkejegere og økonomiske flyktninger har nærmest
infiltrert asylmottakene her i landet, hevder lokalpolitikere
04.10.2000 Tabloid
Tabloid: Islamske ledere anbefaler unge jenter å la seg omskjær
20:31:47 Imam Ebrahim Saidy, The Islamic Movement, klipp fra Rikets Tilstand: intervju
med Saidy, tekstet, ulike bilder
20:34:55 Kadra, Norsk statsborger, 20 år
20:36:01 Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim, Ap
20:39:25 Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum, V
20:45:26 Miljøterapaut Hassan Abdirahaman, Larvik
20:48:30 Konstituert helsedirektør Lars E. Hanssen
14.12.2000 Tabloid
Innvandrere provosert av julefeiringen på norske skole
20:32:20 forsker Ånund Brottveit, Diakonhjemmets høgskolesenter
20:34:20 leder Valgerd Svarstad Haugland, KrF
20:36:10 daglig leder Aslam Ahsan, Ressurssenter for pakistanske barn
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26.03.2001 Tabloid
Tabloid: Enkelte medlemmer av Verdikommisjonen mener Kadrasaken har skadet saken
til innvandrerkvinners kamp mot omskjering
Arkivbilder fra Kadrasaken
20:45:20 - Professor i sosiologi Reidar Almås, NTNU
20:47:10 - Student Kadra
20:49:05 - Redaksjonsleder Gerhard Helskog, Rikets Tilstand
20.11.2001 Tabloid
Snille politikere og enkelte muslimske miljøer skape rasisme.
Er norsk friidrett i ferd med å råtne pga. dårlig ledelse
20:31:39: Lærer Olaf B. Halvorsen, Rosenhof voksenopplæringssenter, sier at enkelte
muslimske miljøer bevisst skaper avstand til det norske, og prøver å hindre unge muslimer til
å ta del i det norske samfunn på lik linje med andre,
20:34:02: Talsperson Abid Q. Raja, World Islamic Mission, sier at vi i norge ikke nærmer oss
danske tilstander hvor innvandrerne blir beskylt for rasisme, men vi nærmer oss tilstandene i
Storbritannia og USA hvor innvandrerne får skylden for rasistisk vold i kraft av at de er i
landet,
20:37:27: Stortingsrepresentant Karin Andersen, SV, muslimske innvandrere skal inkluderes
som individer, og ikke nødvendigvis integreres som gruppe, alle trenger ikke bli som
nordmenn,
20:40:08: Stortingsrepresentant Per Sandberg, Frp, sier at en ikke bare må lete etter
hindringer i det norske samfunnet, men også se på hvordan innvandrere kan endre og
tilpasse seg,
20:45:51: Vignett
20:45:53: arkivbilder av friidrettsutøvere
20:46:14: grafikk: artikkel i Dagbladet med påskrift: Åpent brev til Norges Friidrettsforbund
20:46:27: Leder Anders Falkum, Aktives organisasjon,
20:47:02: President Marius Rooth, Friidrettsforbunde
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03.12.2001 Tabloid
Ungdommer er redd for at nynazister skal drepe på nytt,
Forsøker Israel å fjerne Yassir Arafat?
20:30:10: PTJ i studio
20:30:27: Arkivbilder av drapet på Benjamin Hermanssen og nynazister
20:31:08: Agata, venn av Benjamin Hermansen,
20:32:26: Daniel, venn av Benjamin Hermansen, snakker om forholdet mellom politi og
ungdom
20:33:57: Justisminister Odd Einar Dørum, V,
20:38:21: Vignett,
20:38:22: Arkivbilder av konflikten i Midtøsten,
20:38:50: Tidligere leder Kåre Kristiansen, KrF,
20:39:56: Butterfly PTJ studio Oslo, leder Thorbjørn Jagland, Ap, studio Bergen,
20:41:52: Seniorforsker Hilde Henriksen Waage, Institutt for fredsforskning
17.01.2002 Tabloid
Tabloid: Holmliadrapet: Første gang noen i Norge ble dømt for rasistisk motivert drap
Arkivbilder fra Holmliarettssaken
20:30:52 - Bistandsadvokat for Marit Hermansen, Nicolai Bjønness
20:31:25 - Førsteamanuensis i offentlig rett Svein Slettan, UiO
20:34:37 - Forsvarsadvokat Tor Erling Staff
20:39:42 - Org. nestleder Ketil Wendelbo Aanensen, SOS Rasisme
22.01.2002 Tabloid
Tabloid: Hva kan hindre æresdrap
20:30:28 - arkivbilder fra saken og av den drepte kurderen Fadime fra svensk TV4
20:30:51 - skribent og standup komiker Shabana Rehman sier at mange muslimske
ungdom truses til taushet
20:32:13 - pressetalsmann Ejaz Ahmed Waraich, Idara Minhaj-ul-Quran sier at vi må skille
mellom religion og kultur, og at æresdrap ikke er tillat i islam
20:33:20 - Rehman om muslimsk oppdragelse til at kvinner er eiendom
20:34:35 - leder Gerd Fleischer, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger sier at 23
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ungdommer er blitt hjulpet i sikkerhet etter trusler og vold hjemme
20:37:50 - Waraich sier foreldre ikke skal tvinge til ekteskap, men være rådgivere, videre at
mange muslimer ikke kjenner sin egen religion
20:39:50 - Fleischer sier tvangsekteskap forekommer i alle religioner
20:40:28 - bror til Shabana, Shakil Rehman sier innvandrere må ta mer selvkritikk
20:42:00 - Shabana og Waraich snakker om løsninger
28.01.2002 Tabloid
Tabloid: Æresdrapet i Sverige har fått norske politikere til å reagere mot
kvinneundertrykkelsen i de muslimske miljøene
20:32:19 - Leder Lena Larsen, Islamsk råd Norge
20:34:05 - Standupkomiker og skribent Shabana Rehman
20:40:09 - Biskop Gunnar Stålsett, Oslo bispedømme
20:44:01 - Leder Karita Bekkemellem Orheim, kvinnebevegelsen i Ap
20:45:40 - Leder Carl I. Hagen, Frp
19.03.2002 Tabloid
SV stiller strenge krav til innvandrere - begynner de å ligne FrP?
Er det bare et mirakel som kan redde Arbeiderpartiet?
20:30:52: Formann Carl I. Hagen, Frp, sier at SV sine forslag til strengere krav
til innvandrere er Frp sine gamle forslag i ny format,
20:31:41: Nestleder Øystein Djupedal, SV, avviser likhet med FrP,
Vignett
20:40:58: Leder Bjørn Willumsen, Tromsø,
20:43:18: Leder Karita Bekkemellem Orheim, Kvinnebevegelsen i Ap,
20:44:48: Tidligere redaktør i Dagsavisen Steinar Hansson,
20:46:51: Professor i sosiologi Ottar Brox
04.04.2002 Tabloid
Bush ber Israel trekke seg ut av palestinske områder,
Regjeringen legger frem handlingsplan mot arrangerte ekteskap
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Bilder av nyhetene: Bush stående på talerstol, halvær, flerskudd israelske soldater gående og
fyrer av skudd i gate i palestinsk område, ulike bilder,
20:30:55: Statsminister Kjell Magne Bondevik, KrF, har nettopp snakket med statsminister
Ariel Sharon, Israel, på telefonen, og svarer på spørsmål om hvilke reaksjoner Sharon har på
talen til Bush, Bondevik sitt budskap til Sharon er at Sharon må trekke israelske tropper ut av
palestinske områder, at Arafat sin helse og velvære må sikkres i husaresten, og at
holdningene til Israel svekkes når israle bruker vold for å hindre vold,
20:42:51: vignett
20:42:58: arkivbilder av innvandrere og muslimer,
20:43:26: Barne- og familieminister Laila Dåvøy, KrF, regjeringen bruker fengselsstraff og
fratrekk i økonomisk støtte som midler mot arrangerte ekteskap,
20:44:04: Talsperson Abid Q. Raja, World Islamic Mission, mener regjeringens forslag ikke vil
løse problemet,
20:45:54: Konsulent Jeanette Holm, Human Rights Service, sier tiltakene er bra, men ikke alle
tiltakene holder mål
15.04.2002 Tabloid
Dørvakter i Moss drept av innvandrere - må en endre asylpolitikken?
Arkivbilder av drap på dørvakter i Moss
21:04:50: Alton Bendu, tidligere dørvakt og beskutt på jobb,
21:08:12: formann Carl I. Hagen, Frp,
21:10:02: leder Kristin Halvorsen, SV,
21:13:47: kommunalminister Erna Solberg, H,
21:17:55: Olav Thommessen, V,
16.04.2002 Tabloid
Småbarnsmor var uviten om at leieboeren var pedofil,
Bør kriminelle invandrere kastes ut av landet?
20:31:10: Småbarnsmor Laila Thomsen, uvitende om at leieboeren var pedofil og
husleieloven gjorde at hun hadde problemer med å oppheve husleieavtalen
20:33:42: Advokat Tor Erling Staff,
20:35:59: Juridisk rådgiver Mirijana Lozic, Barneombud,
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Vignett
20:46:12: Leder Odd Roger Enoksen, Senterpartiet,
20:47:28: Generalsekretær Petter Eide, Amnesty International, Norge,
29.04.2002 Tabloid
Afghansk kvinne drept av ektemannen utenfor politistasjonen i Kristiansund, mannen var
tidligere dømt for vold mot kvinnen, likevel klarte ikke myndighetene å forhindre drapet
20:31:53 professor i sosialantropologi Unni Wikan, UiO, Wikan mener dette ligner på
æresdrap
20:34:02 justisminister Odd Einar Dørum, V
20:36:02 leder Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet, Smaadahl mener kvinnen kunne
vært redde
10.06.2002 Tabloid
Slutt på operasjoner av jomfruhinner.
Foreldre til drepte barn føler seg umyndiggjort i fht rettsvesenet
20:31:23: Butterfly: PTJ studio Oslo, nestleder Ragnar Hotvedt, Rådet for legeetikk, studio
Tromsø,
20:31:36: nestleder Ragnar Hotvedt, Rådet for legeetikk,
20:33:10: Nadja, Human Rights Service - sier at norske jenter med minoritetsbakgrunn ofte
blir giftet bort i hjemlandet - et sted hvor de ikke har noen rettigheter
20:34:53: Stortingsrepresentant John I Alvheim, Frp, - er uenig i at det er den norske staten
sitt ansvar å bruke skattepengene på en slik operasjon. Mener at innvandrerjenter må jobbe
med sin egen kultur og ikke blande skattepengene inn i diskusjonen
Vignett
20:44:21: arkivbilder
20:44:43: Grafikk: tiltak hentet fra høringstiltak skrevet av Dørum
20:45:10: Daglig leder Ada Sofie Austegard, Stine Sofie Stiftelsen,
20:46:40: Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff
16.09.2002 Tabloid
Mulla Krekar sitter i fengsel i Nederland, har Norge ansvar for ahn siden han har
hatt flyktningestatus i Norge siden 1991
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20:42:30 - Butterfly PTJ i studio Oslo, og Per Sandberg, Kommunalkomiteen, Frp, Brüssel,
Sandberg, halvnær
20:43:40 - Informasjonssjef John Peder Egenæs, Amnesty International
20:47:14 - Butterfly PTJ i studio Oslo, og Brynjar Meling, Mulla Krekars advokat i Vught,
Nederland, Mehling, halvnær
26.09.2002 Tabloid
Tabloid: Er kjendisene i NRK til salgs for Næringslivet - og Regjeringen åpner for økt
arbeidsinnvandring på tross av økt ledighet.
Grafikk: stillbilder av redaktør Bente Engesland, NRK, Ingolf Håkon Teigene, Anne Grosvold,
Jon Gelius og Svein Bryn, Petter Nome
20:31:33: leder Sigmund Raanes, NRKs Journalistlag
20:34:14: generalsekretær Per Edgar Kokkvold, Norsk Presseforbund
20:35:24: programleder Petter Nome, NRK
20:46:15: kommunalminister Erna Solberg, H
20:46:54: formann Carl I Hagen, Frp
01.10.2002 Tabloid
Innvandrerungdom på flukt fra sine egne familier bl.a pga tvangsekteskap
Arkivbilder Fadime, intro tema Hvordan stoppe tvangsekteskap?
20:46:20 Anonyme bilder av gjest Sarah som er på flukt fra familien fordi hun er tvangsgiftet
i Tyrkia
20:50:20 Gerd Fleischer, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

22.10.2002 Tabloid
Unge menn med utenlandsk bakgrunn begår flest voldtekter
debatt med gjester i studio
20:31:14 leder Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund
20:32:30 bystyrerepresentant Aamir J. Sheikh, Oslo
20:34:38 daglig leder Tove Smaadahl, Krisesentersekreteriatet
20:36:19 advokat Ellen Moen
20:37:39 Johannessen
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20:39:30 Smaadahl
20:41:33 Sheikh
20:43:06 Moen
20:44:31 vignett
07.11.2002 Tabloid
Tabloid: Fikk asylsøkeren fra Pakistan oppholdstilatelse etter påtrykk fra ledelsen i KrF ?
20:31:57 justisminister Odd Einar Dørum, V, uttaler seg, halvnær,
20:39:35 parlamentarisk Jon Lilletun, KrF, uttaler seg, halvnær,
20:44:18 direktør for asylavdelingen Paula Tolonen, UDI, uttaler seg, halvnær,
20:45:40 formann Carl I. Hagen, Frp, uttaler seg, halvnær
17.12.2002 Tabloid
Nynazisten Terje Sjølie, tiltalt for rasistiske uttalleser ifm ulovlig demonstrasjon i Askim i
2002, ble i dag frikjent av Høyestrett fra rasismeparagrafen - Er rasismeparagrafen avleggs?
20:48:14: advokat Vidar Lind Iversen
20:48:35: Olaf H. Thommessen, Annette Thommessens minnefon
14.01.2003 Tabloid
Tabloid: Mulla Krekar kom tilbake i Norge i går - og mange vil ha han utvist allerede Programet er uten intervju med Krekar
20:31:30: Kommunalminister Erna Solberg, H
20:35:22: Krekars advokat Brynjar Meling
20:37:02: Per Sandberg, kommunalkomiteen, Frp
20:41:36: leder Kamil Ahmad, Irakisk Kurdisk flyktningeorganisasjon
20:47:46: leder Aslam Ahsan, ressurssenter for pakistanske barn
23.01.2003 Tabloid
Drosjesjåfør frikjent for overgrep av psykisk utviklingshemmet kvinne fordi han kun har bodd i Norge i 12 år

20:32:16 - advokat Per Sjong Larsen, (forsvarer for drosjesjåføren): sier dommen er korrekt
og at det er misvisende av journalister å trekke frem at grunnen for frifinnelsen var at han
ikke hadde bodd lenge nok i Norge
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20:33:29 - leder Sidsel Grasli, Norsk Forbund for Utviklingshemmede: sier dommen viser
hvordan psykisk utviklingshemmede blir diskriminert
20:38:12: leder Trond Helleland, justiskomiteen, H
20:41:57: direktør Wiggo Korsnes, Norges Taxiforbund
03.02.2003 Tabloid
Asylsøkere i Norge på falske premisser bruker trygdepengene til å reise på ferie til
hjemlandet - politiet har ikke fullmakt til å stoppe dem på retur til Norge igjen
20:31:05: sjef Arne Huuse, Kripos
20:32:10: direktør Trygve G. Nordby, UDI
20:35:17: innvandringspolitisk talsmann Per Sandberg, Frp
20:37:47: Olaf H. Thommessen. Annette Thommessens minnefond
11.02.2003 Tabloid
Hagen feirer i dag 25års jubileum som formann i Fremskrittspartiet
20:31:20 Arkivbilder formann Carl I. Hagen, Frp, toskudd Eli Hagen rørt til tårer og formann
Carl I. Hagen, Frp, stående og klemmer hverandre, flerskudd Eli Hagen, Carl I. Hagen,
statsminister Kjell Magne Bondevik, KrF og Odd Roger Enoksen, Sp, stående i
samtale, halvnær,
20:32:05 Hagen og Kåre Willoch og Torbjørn Berntsen, sittende rundt bord, total, Willoch gir
hans karakteristikk av Hagen, smilende Hagen, smilende Willoch,
20:34:29 Torbjørn Berntsen, AP veteran, smilende Berntsen gir karakteristikk av Hagen,
20:35:53 Hagen svarer på karakteristikkene bla. om skatter og avgifter og innvandring
20:37:43 Berntsen,
20:38:31 Willoch ler godt, om bla. oljepriser og innvandring
20:39:37 PTJ gir sitat av Willoch sine memorarer
20:41:44 smilende Hagen, om innvandring,
20:45:15 Berntsen
20:46:23 Hagen sammenlignet med Stalin, Bernstsen gir Hagen et glass vann
20:47:02 Willoch om grunnloven og valg og parti
20:47:55 Hagen svarer Willoch
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27.05.2003 Tabloid
Entreprenør Olav Øye nektet å bygge garasje for muslim i Oslo
20:31:30 leder Vidar Kleppe, Demokratene
20:32:35 talsmann Zahid Muklar, Islamsk råd
20:35:12 assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen, UDI
26.08.2003 Tabloid
Tabloid: Innvandrere begår stor del av all kriminalitet - 52 kommuner nekter å ta i mot flere
asylsøkere
20:31:27: butterfly PTJ i studio i Oslo og leder Morten Gustu, Stor Elvdal Statlige mottak,
Hamar
20:32:48: butterfly PTJ i studio i Oslo og ordfører Alf E Jakobsen, Hammerfest, Ap
20:34:30: kommunalminister Erna Solberg, H
20:35:38: formann Carl Ivar Hagen Frp
20:37:25: leder Jens Stoltenberg, Ap
20:39:10: sentralstyremedlem Olaf Thommessen, V
29.09.2003 Tabloid
Hvert år forsvinner 3 000 asylsøkere fra asylmottakene - Frp foreslår elektronisk merking av samtlige asylsøkere

20:47:30: arkivbilder av asylmottak, innvandrere og elektronisk merking
20:48:00: innvandringspolitisk talsmann Per Sandberg, Frp
20:49:43: kommunalminister Erna Solberg, H
18.03.2004 Tabloid
020:31:55: avisoppslag om saken, arkivbilder av Krekar og arrestasjon
20:32:25: butterfly: PTJ i studio Bergen, advokat Brynjar Meling i Stavanger, Krekars advokat,
Meling, halvnær
20:35:17: nestleder Per Sandberg, Kommunalkomiteen, Frp
20:36:50: forsker Torkel Brekke, UiO
20:41:03: advokat Abid Q. Raja, Kriminalitetsforebyggende råd
30.03.2004 Tabloid
Frp mener det kan være farlig å blande norsk kultur med fremmede kulturer
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20:38:35 arkivbilder av innvandrere
20:39:01 stortingsrepresentant Karin Woldseth, Frp
20:40:19 nestleder Knut Arild Hareide, KrF
02.09.2004 Tabloid
Tabloid: Del 1: Er Islam farlig? Bakgrunn: Gisselsituasjonen i Beslan
20:32.48 Redaktør Finn Jarle Sæle, Norge IDAG
20:34:29 Talsmann Zahid Mukhtar, Islamsk Råd Norge
20:37:06 Sokneprest Einar Gelius, Vålerenga Kirke
20:42:33 Russlandekspert Julie Wilhelmsen, NUPI
20:47:04 Lars Weisæth, Professor i krisepsykiatri
09.09.2004 Tabloid
Tabloid: Del1: Har vi vært for naive i innvandringspolitikken?
20:32:08 Rettspsykiater Berthold Grünfeld
20:33:49 Leder Nadeem Butt, Antirasistisk Senter
20:35:32 Per Sandberg, Frp
20:37:18 Olaf H. Thommessen, 2. nestleder, Venstre
26.01.2005 Tabloid
Vinmonopolets direktør tatt med buksene nede. Jebsen får 110 millioner i sluttpakke fra
Orkla. Regjeringen vil gi 1400 irakere opphold. TEMA: Regjeringen vil gi 1400 irakere opphold
i Norge - FrP raser
19:15:14 arkivbilder Solberg, kurdere i Irak,
19:15:40 kommunalminister Erna Solberg, H,
19:16:48 stortingsrepresentant Per Sandberg, FrP
29.03.2005 Tabloid
Det kommer FÆRRE asyl-søkere - men i Tabloid skal dere snakke om noen av dem som
allerede er kommet
25.04.2005 Tabloid
Natt til lørdag ble Høyrepolitikeren Peder Tellefsdal stukket ned med kniv i Oslo Sentrum alle med innvandrerbakgrunn . Natt til lørdag ble Høyre-politikeren Peder Tellefsdal stukket
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ned med kniv i Oslo Sentrum.
Tellefsdal - som er rådgiver til byrådsleder Erling Lae - ble helt uprovosert slått og
knivstukket i ryggen av en gjeng på seks ungdommer.
Alle med innvandrerbakgrunn.
Er det byrådets egen politikk som fører til denne formen for blind vold - utført av innvandrerungdom ?
27.04.2005 Tabloid
Tabloid: Pastor Runar Søgaard kalte profeten Muhammed en forvirret pedofil. Nå er han
dødsdømt av muslimske fundamentalister. 20 000 polakker jobber i Norge og tilbyr billig og
god arbeidskraft. Nå vil Arbeiderpartiet sette bremsene på
Start, vignett og headlines,
18:55:54: Del I: Dødsdømt av muslimer: Arkiv Søgaard,
18:56:39: Predikant og life coach Runar Søgaard,

19:15:29: Del II, debatt: Arkivbilder polske arbeidere,
19:15:57: Kommunalpolitisk talsmann Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Ap,
19:17:17: Statssekretær Cathrin Bretzeg, Kommunal- og regionaldepartementet,
H,
19:23:04: Summetonen, utvignett
Predikant
KAM 2
Den norsk-svenske pastoren Rune Søgaard er truet på livet av muslimske
fundamentalister.
Det er utstett en såkalt fatwa - eller dødsdøm - over pastoren.
Årsaken er at Søgaard gikk til angrep på profeten Muhammed i en tale.
Polakk
Tittel = Polakk
Tidskode inn = 19:15:56
Script = {Type = +2 }
Manus = {[ ] KAM 2 Polske og baltiske arbeidere er i ferd med å gjøre inntog i
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Norge. Over 20 000 polakker, litauere og estlendere jobber nå her i landet. De
er billig og god arbeidskraft - ikke minst innen for bygg- og anleggs-sektoren.
Mange som pusser opp hus og hjem sparer store summer på denne
arbeidsinnvandringen. Men nå vil Arbeiderpartiet - og en eventuell rød-grønn
regjering - sette bremsene på.}

18.05.2005 Tabloid
3 av 4 andregenerasjons innvandrer kvinner gifter seg med mann fra hjemlandet
vignett inn
KOM: anonyme bilder av innvandrere
intervju med Hege Storhaug, Human Rights Service, halvnær
18:57:15 intervju med kommunal og regional minister Erna Solberg, H, halvnær
19:01:24 intervju med Advokatfullmektig Abid Q. Raja, Hestenes og Dramer &
Co, halvnær
19:04:03 intervju med stortingsrepresentant Karita Bekkemellem Orheim,
Ap, halvnær
19:06:26 toskudd Solberg og Orheim
19:08:13 toskudd Raja og Storhaug
19:22:06 leende Orheim
Manus = {[ ] HJ KAM 2 KOMMENTAR Nesten samtlige første og annen
generasjons innvandrere i Norge gifter seg med sine egne landsmenn. Og det
store flertallet av dem henter ektefellen i hjemlandet. Dette gjelder
spesielt innvandrere fra Pakistan, Tyrkia, India og Marokko, viser nye - og
ganske oppsiktsvekkende - tall fra Statistisk Sentralbyrå. Ekteskap er den eneste
måten nye innvandrere kan få oppholdstillatelse i Norge på. Og tallene viser at
vi kan vente oss en dramatisk eksplosjon i henteekteskap de neste årene kanskje så mange som 70 - 80 000 mennesker. SLUTT KOMMENTAR}
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25.05.2005 Tabloid
Nordmenn må lære seg forskjellen mellom tvangsekteskap og arrangerte eksteskap, mener
Abid Raja
arkivbilder: innvandrere i gate, zoom inn artikkel i Aftenposten av Abid Q. Raja
18:55:17 Advokat Abid Raja, halvnær,
18:56:50 Karita Bekkemellom Orheim, Ap
NB: 19:03:39 går i svart i noen sekunder
19:04:08 butterfly: PTJ i studio, KSV på krisesenter i Oslo, fjesing KSV, halvnær, intervju med
leder Gerd Fleischer, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, halvnær
08.06.2005 Tabloid
ifm Rahila Iqbal funnet død i Pakistan: Æresdrap eller ulykke?
Ikke clean
arkivbilder fra saken
18:56:04: Butterfly PTJ, studio Tabloid Oslo og Abid Raja, Familens advokat,
Islamabad, Pakistan
18:59:35: professor i sosialantropologi Unni Wikan, Uio
19:01:58: Aslam Ahsan, Ressurssenteret for pakistanske barn
19:03:20: stortingsrepresentant Afshan Rafiq, H
Æresdrap eller bilulykke. Påstand mot påstand etter at norsk-pakistansk kvinne
døde. faren kan bli torturert av politiet, hevder advokat.

I forrige uke omkom den norsk-pakistanske kvinnen Rahila Iqbal.
T08 ÆRESDRAP
KOMMENTAR
I følge hennes egen familie skjedde det i en bilulykke.
Rahilas ektemann derimot, hevder at kvinnen ble drept av familien i et
æresdrap.
Årsaken skal være at Rahila som sunni-muslim giftet seg med en ahmadiyyamuslim - en trosretning som overhode ikke aksepteres av sunnier.
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29.09.2005 Tabloid
Mulla Krekar tapte saken mot staten, han skal nå bli utvist
Start, vignett og headlines
Arkivbilder fra saken
18:55:59 - Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, H
18:56:56 - Formann Carl I. Hagen, Frp
18:57:35 - Brynjar Meling, Krekars advokat
HEAD1Mullah Krekar skal utvises, slår Tingretten fast. Fikk ikke medhold i
ankesaken mot staten. Krekar er en fare for rikests sikkerhet .
Hjemmelekser bryter med menneskerettighetene. Å gi skolebarn lekser er
overgrep. Det fører til stress, hodepine og søvnvansker, hevder ekspert.

03.10.2005 Tabloid
Oslo: Muslimske jenter har begynt med slør som ligner burka - bør slike slør forbys?
Kom: arkiv: innvandrerkvinner, burka
18:56:25: talsperson Farida Khan, Muslimsk Studentsamfunn
18:57:13: bystyrerepresentant Samira Munir, H, Oslo
18:58:52: leder Mohammad Usman Rana, Pakistansk Studentsamfunn
18:59:21: stortingsrepresentant Karita Bekkemellem, Ap
Muslimske jenter på skolen med burka-lignende slør. Skjuler hår og ansikt - bare
øynene syns. Bør heldekkende slør forbys på norske skoler?
Manus = {[ ] HJ KAM 2 KOMMENTAR To muslimske jenter ved Oslo Handelsgym
har begynt å bruke burkalignende slør foran ansiktet. Jentene ønsker å vise sin
kulturelle og religiøse identitet med å skjule ansiktet, skriver Dagsavisen i dag.
Jentene, som har somalisk bakgrunn, dekker både hår og ansikt - bare øynene
er synlige. I Sverige er det forbudt å bruke ansiktsslør i skolene. SLUTT
KOMMENTAR}
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27.10.2005 Tabloid
60% av norsk-pakistanske ekteskap er med slektninger - Fredrikstad blir joker i seriefinalen
Vignett, arkivbilder: Start, innvandrere
18:56:25: leder Mohammad Usman Rana, Pakistansk Studentsamfunn
18:57:50: leder Siv Jensen, Frp
19:00:25: talsperson Farida Khan, Muslimsk Studentsamfunn
19:01:52: statssekretær Libe Rieber-Mohn
19:12:26: arkivbilder: Start og Vålerenga, Rekdal, Nordli
19:13:20: trener Egil "Drillo" Olsen, Fredrikstad Fotballklubb
19:14:16: Direktør Kjetil Siem, Vålerenga Fotball
19:14:44: butterfly PTJ i studio i OSlo og Styreleder Erik Solér, Start
Toppfotball ASA i Kristiansand, SNOP2: fantastisk bilde av Solèr i en
kongestol med Start-flagg
I dag kom nye sjokk-tall om norsk-pakistanske ekteskap.En statistikk
utarbeidet av den norske ambassaden i Islamabad, viser at 57 prosent av
norsk-pakistanere som gifter seg i hjemlandet, inngår ekteskap
med slektninger.De fleste gifter seg med fettere eller kusiner.I følge
forskere fører dette til at hvert 20 barn av pakistanske foreldre i Norge blir
født med misdannelser.
07.11.2005 Tabloid
Tabloid: Opprør i Frankrike, kan det samme skje i Norge?
arkivbilder
19:10:00 - Parlamentarisk nestleder Per Sandberg, Frp
19:11:20 - leder Dagfinn Høybråten, KrF
19:12:00 - Lektor Jacky Billeau, Høgskolen i Østfold
19:15:13 - Talsperson Mehtab Afsar, Minhaj - ul - Quran moskeen
Manus = {[ ] HJ KAM 2 Skudd mot politiet, brennende biler og forretninger.
KOMMENTAR Opptøyene i Frankrike - som begynte i en av forstadene til Paris har spredd seg til flere deler av landet. Arbeidsløse og fattige innvandrer153

ungdom - som lever i rene gettoer - gjør opprør mot en totalt feilslått
integreringspolitikk. Spørsmålet er - kan det samme skje her ? Kan vi komme til
å oppleve brennende bilvrak og forretninger ? SLUTT KOMMENTAR}
23.11.2005 Tabloid
Tar nordmenn seg til rette på fiskefeltene i Nord - og Shahzad Rana mener at norske
muslimer ikke eier selvinnsikt
Vignett, arkivbilder: innvandrere, trålere, grafikk: kart
18:56:10 statssekretær Kjetil Skogrand, UD
18:57:08 EU-kommisjonens ambassadør til Norge Percy Westerlund
19:00:55 Tidligere stortingsrepresentant Stein Ørnhøi, SV
19:03:40 Ekspert på nordområdene Willy Østreng
19:11:30 butterfly PTJ i studio og ORS i Vigo, Spania, fjesing ORS, halvnær
19:14:53 arkivbilder: innvandrere
19:15:23 It-gründer Shahzad Rana
19:16:15 leder Mohammad Usman Rana, Pakistansk studentsamfunn
Den siste måneden har Kystvakten oppbrakt en russisk og to spanske trålere for
tyvfiske rundt Svalbard.Fisket har skjedd i den
såkalt fiskevernsonen rundt øygruppen.Arrestasjonen av tyvfiskerne har skapt
opprør i både Russland, Spania og nå EU. For fiskevernsonen er noe Norge har
opprettet ensidig.Den godkjennes ikke av noen andre nasjoner - unntatt Finland
og Canada. Betyr det at Norge tar seg til rette i nordområdene, og at vi nærmest
oppfører oss som en slags pirat-stat ?
29.11.2005 Tabloid
Flere ti-talls barn er forsvunnet fra norske asylmottak, de kan ha blitt solgt til sex-industrien
eller som organdonorer
Start og vignett
Arkivbilder
18:56:10 - Assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen, UDI
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18:59:30 - Advokat Anette Østgård Tønsberg, faksimile av oppslag i VG
19:02:03 - Leder for Norgesprogrammet Marianne Borgen, Redd Barna
19:04:54 - Koordinator for menneskehandelsaker Tove Skarstein, UD
Flere ti-talls utenlandske barn er forsvunnet fra norske asylmottak.
Kyniske menneskehandlere kan ha solgt dem til sex-industrien eller som
organ-donorer. HEAD2 Han er marxist og revolusjonær. SV's nye nestleder,
Audun Lysbakken, vil avskaffe kapitalismen, den private eiedomsretten og
nedlegge børsen.
De siste årene er flere titalls utenlandske barn forsvunnet fra
norske asylmottak. Det er grunn til å frykte at noen av ungene er blitt lurt
av kyniske menneskehandlere. Barna kan ha havnet i sex-industrien, blitt
brukt til organdonasjoner eller solgt til slavearbeid. Hvorfor har ikke
norske myndigheter gjort mer for å finne disse barna ? Hva hadde skjedd
dersom så mange norske barn hadde forsvunnet fra barnehager i løpet av
samme tidsrom ?
31.01.2006 Tabloid
Er muslimske innvandrere en trussel mot vår vestlige livstil
Vignett, arkivbilder: Demonstrasjoner og flaggbrenning i Irak
18:56:10 butterfly: PTJ i studio og Hege Storhaug, Human Rights Service,
Tøyen, Oslo
18:57:59 Lege Zahid Mukhtar
18:59:15 Leder Dagfinn Høybråten, KrF
19:03:42 Utenrikspolitisk talsmann Morten Høglund, Frp
19:07:46 Pressesjef Jens Brun-Pedersen, Human-Etisk Forbund
Bråket rundt karikatur-tegningene av profeten Muhammed de siste
dagene har satt to viktige spørsmål på dagsorden.
Hvordan skal vi forholde oss til muslimer når de kolliderer med våre
vestlige verdier - som ytringsfriheten ?Og er muslimske innvandrere i
Vesten en trussel mot vår livsstil ?
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I dag fortsetter truslene å strømme inn mot Norge og Danmark
På en nettside - som regnes for å være pro al Qaida - trues det nå med
selvmordsaksjoner i København.
01.02.2006 Tabloid
Regjeringen vurderer aldersgrense for å hente ektefelle fra utlandet i forsøk på å stanse
tvangsekteskap
arkiv: innvandrere
arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
19:15:18 leder Mohammad Usman Rana, Pakistansk Studentforbund
19:22:05 innringere, slutt
Regjeringen vurderer nå å innføre aldersgrense for å hente en ektefelle fra
utlandet. Det betyr at utlendinger som gifter seg med en norsk statsborger, må
være 23 år for å få innreisetillatelse til Norge. Samtidig kan det komme krav om
at ekteparet skal bosette seg i det landet hvor de sammen har mest tilknytning.
På denne måten vil regjeringen stanse tvangsekteskap i blant annet Pakistan.
09.02.2006 Tabloid
Bråket rundt Muhammed-tegningene: Byråd Myhre vil ha innvandringspause i Oslo
arkiv: Myhre, innvandrere,
18:56:00 formann Peter N. Myhre, Oslo Frp
18:58:24 Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
19:00:58 talsperson Mehtab Afsar, Minhaj-ul-Quran-menigheten
19:03:55 leder Audun Herning, Sosialistisk Ungdom

Fremskrittsparti-byråd i Oslo, Petter N. Myhre, kaster nå en brannfakkel inn i
den opphetete muslim-debatten. Myhre vil ha innvandrings-pause. Byråden
peker på at flere bydeler i Oslo nå er i ferd med å få et flertall av ikkevestlige innvandrere. Han frykter at Oslo om få år vil være inndelt i en muslimsk
del og en opprinnelig norsk. Noen kaller det ghetto, andre en stat i staten, sier
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Myhre til Aftenposten
14.02.2006 Tabloid
Frp ønsker en ny innvandringsdebatt etter urolighetene rundt karikatur-tegningene av
profeten Muhammed - Hagen frykter også muslimsk flertall i Norge og Europa om bare 50 år
18:55:59: Formann, Carl I. Hagen, Frp
18:57:53: Arbeids- og inkluderingsminister, Bjarne Håkon Hanssen, Ap
19:00:17: Leder, Erna Solberg, H
21.02.2006 Tabloid
18:55:25 - inngangskommer: arkivbilder
18:56:19 - Professor i sosialmedisin Per Fugelli, UiO - sier både velgere og
Frps ledere fremmer hat, frykt, gift mm
18:56:54 - Nestformann Siv Jensen, Frp
Manus = {[VigHeadlines ] HJ KAM 2 HEAD1 Fremskrittspartiets
velgere rasister. Partiet toppolitikere spiller bevisst og ondskapsfullt på
fremmedfrykt for å få flere velgere, hevder professor. HEAD2 Vår nye
stjerne, Ane Dahl Torp, får strålende kritikker for sin rolle
i Gymaslærer Pedersen. Filmen om AKP-erne som dyrket massemorderne
Stalin og Mao. SLUTT KOMMENTAR}

Super = SUPER P202 - Frp-velgere er rasister, - Spiller bevisst på
fremmedfrykt
Super = SUPER P202 "Gymnaslærer Pedersen", Ane Dahl Torp som
kommunist
Manus = {[ ] HJ KAM 2 På den siste meningsmålingen i VG fikk
Fremskrittspartiet en rekordoppslutning på 31 prosent. KOMMENTAR
Mange hevder det er et resultat av partiets utspill etter
karikaturtegningene av profeten Muhammed. Nå går professor Per Fugelli
til frontal-angrep på Fremskrittspartiet. På TV 2-nyhetene i dag hevdet
Fugelli at partiets velgere er fremmedfiendtlige. Enkelte av velgerne
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er sogar rasister, i følge professoren. SLUTT KOMMENTAR}
07.03.2006 Tabloid
Frykter økt rasisme etter moské-bråk
Lavere lønn i det offentlig enn i det private - fortjent mener NHO
Arkivbilder fra saken, arkivbilder Tabloid 060306,
18:57:12: tidligere stortingsrepresentant Afshan Rafiq, H,
18:58:07: professor i sosialantropologi Unni Wikan, UIO,
18:59:23: bystyrerepresentant Khalid Mahmood, Ap,

Arkivbilder skolen, helsesektor,
19:15:29: administrerende direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri,
19:16:18: leder Anders Folkestad, Unio
Manus = {[VigHeadlines ] HJ KAM 2 Kampen om makt og penger fortsetter i
moskeen. Nå frykter mange muslimer at striden skal føre til økt rasisme og
flere fordommer. Ansatte i stat og kommune vil ha høyere lønnstillegg enn
privat sektor. Nei, svarer NHO, dere må finne dere i å tjene 100 000 kroner
mindre.

Fortsatt hagler det med trusler og beskyldninger i maktkampen som nå
pågår i Norges største moske. Om kort tid skal menigheten innvie en ny
moske - et praktbygg som har kostet ikke mindre enn 93 millioner kroner.
Kampen handler om makt, politikk og penger. Nå frykter mange muslimer
at maktkampen skal resultere i økt rasisme og fordommer. Slik så det ut her
på Tabloid i går da de to frontene barket sammen. VB

23.03.2006 Tabloid
Stort behov for flere arbeidsinnvandrere i Norge
18:55:11: (bildet står i frys noen sekunder) arkivbilder av sveising,
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bygningsarbeidere og arbeidssøker
18:55:47: butterfly: PTJ i studio Tabloid, direktør Yngvar Åsholt,
Arbeidsdirektoratet, i studio Oslo
18:57:31: arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
18:59:57: nestleder Per-Kristian Foss, H
19:01:02: leder Egil Mongstad, Tømrer og Byggfagforeningen
19:06:03: direktør Sigrun Vågeng, arbeidslivspolitikk, NHO
Norge er det land i Norden som har desidert flest arbeids-innvandrere. Og nå
kan det bli behov for langt flere utlendinger. Ifølge Aetat vil sysselsettingen i år
og neste år øke med 75 000 personer. Med arbeidsinnvandringen følger det
imidlertid også store utgifter. I for eksempel Polen sitter det familier som får
over 55 000 kroner skattefritt fra den norske stat i barnetrygd og kontantstøtte,
fordi mannen jobber som snekker i Oslo.
29.03.2006 Tabloid
Tabloid: Asylsøkere sendes ut av landet etter tre år på asylmottak
Feil inngangskom: Arkivbilder skoler
18:55:56 - VB reporter RKG: Arkivbilder260306
18:56:54 Generalsekretær Gro Brækken, Redd Barna
18:58:30 Leder Dag Terje Andersen, Kommunalkomiteen, Ap
19:01:00 Nestleder Audun Lysbakken, SV
19:03:48 Innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen, Frp
Manus = {[VigHeadlines ] HJ KAM 2 Over 400 barn har sittet mer enn tre år i
asylmottak. Nå skal 200 av dem kastes ut av landet. 13 år gamle Ashok er en av
dem. I morgen går 90 000 lærere ut i streik. Kommunene hevder streiken er
ulovlig, men lærerne gir blaffen. Vi er rasende, sier undervisningsforbundet.
HEAD1 HEAD2 HEAD3 SLUTT KOMMENTAR}

Over 400 barn har sittet mer enn tre år i asylmottak her i landet. Nå skal
halvparten av dem sendes ut. Til tross for at mange av dem er blitt godt
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integrert i nærmiljøet, snakker norsk, går på skole og har fått seg venner, skal de
kastes ut. En av dem er 13 år gamle Ashok. KOMMENTAR SLUTT KOMMENTAR}
04.04.2006 Tabloid
Tabloid: Krekars svigermor har fått oppholdstillatelse i Norge
Inngangskom: arkiv Mullah Krekar
18:56:08 Innvandringspolitisk talsperson Heikki Holmås, SV
18:58:05 Innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen, Frp
18:58:54 Butterfly RTJ og advokat for Krakar-familen Arvid Sjødin i Stavanger
[]
HJ
KAM 2
Mullah Krekars svigermor har fått oppholdstillatelse i Norge.
Svigermoren er en av de 182 kurderne som tidligere kommunalminister Erna
Solberg ville utvise fra Norge, skriver VG.
Men Utlendings-direktoratet - UDI - innvilget alle 182 oppholdstillatelse - og
det skjedde midt under regjeringsskiftet i fjor høst.
Svigermor har fått lov å bli i Norge, til tross for at Mullah Krekar skal utvises.
Han ansees som en trussel mot rikets sikkerhet.
KOMMENTAR
SLUTT KOMMENTAR
05.04.2006 Tabloid
Tabloid: 181 kurdere fikk oppholdstilatelse i Norge av UDI, nå skal saken
granskes
Start, vignett og headlines
Arkivbilder fra saken
15:57:35 - Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
15:58:51 - Leder Erna Solberg, H
16:00:11 - Butterfly PTJ i studio Oslo og advokat Arvid Sjødin i Stavanger,
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intervju med Sjødin, halvnær
16:03:2 - Morten Tjessem, Norsk Organisasjon for Asylsøkere
16:05:06 - Parlamentarisk nestleder Per Sandberg, Frp
NB!: De siste minuttene av Tabloid mangler
Stikk i strid med alle politiske signaler, har Utlendingsdirektoratet - UDI gitt 182 irakiske kurdere oppholdstillatelse i Norge. En av dem
er Mullah Krekars svigermor. Nå skal skandalen granskes. For ikke bare har
UDI-sjefene handlet mot politikernes vilje. Nå krangler de åpenlyst om
hvem som var med på beslutningen. Enten lyver tidligere UDI-direktør
Trygve Nordby. Eller så lyver hans nestsjef, den nåværende UDIdirektøren Manuale Ramin-Osmundsen.
28.08.2006 Tabloid
Tabloid:Flere og flere innvandrerene benytter kontantstøtten, færre innvandrerbarn i
barnehage
19:12:19 Nestleder Knut Haanes, Barneombud
19:13:12 Stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad, KrF
19:16:19 Statssekretær Kjell Erik Øye, Ap, Barne- og likestillingsdepartementet
30.08.2006 Tabloid
Tema 1: Gjengvold i Oslo - Røde Kors frykter opprør i flere Oslo-bydeler
Oslo: Furuset er en av de mest belastede bydelene i Oslo - ungdommene er stolte av
nærområdet sitt men har selv opplevd skudd-drama på nært hold
(VB av RNE)
Mohammed Hohamud peker mot kulehull i vindu, zoom inn kulehull, intervju
med Hohamud, halvnær, med caps, intervju med Marius
Larsen, halvnær, treskudd Mikkel Hohamud og uidentifisert gående på gate, intervju med
Mikkel, halvnær, Dør på Tbane åpnes påskrift på vegg: Furuset,
Gjester i studio
18:57:46 Avdelingssjef for oppvekst Vidar Remfeldt, Oslo Røde Kors
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19:00:50 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk, Politihøgskolen og UiO,
19:03:05 Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen, SV
19:04:40 Remfeldt,
19:06:27 Innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen, FrP
19:07:33 Thorkildsen
19:08:25 Amundsen,
19:09:30 Bjørnebekk,
19:10:49 Thorkildsen
19:11:37 Remfeldt,
19:12:27 Amundsen,
19:12:59 Remfeldt,
14.09.2006 Tabloid
Opptrer norske politifolk rasistisk og unødig brutalt i møte med mørkhudede utlendinger?
arkivbilder politi, arrestasjon
19:07:03 Akhenaton de Leon daglig leder, Organisasjon mot offentlig
registrering
19:07:50 leder Arne Johannessen, Poliets Fellesforbund
Opptrer norske politifolk rasistisk og unødig brutalt i møte med mørkhudede
utlendinger? Det mener flere innvandrerorganisasjoner som i går demonstrerte
mot politivold. Sist torsdag døde en peson av nigeriansk opprinnelse under en
pågripelse i Trondheim
25.09.2006 Tabloid
Tabloid: Staff mener at vi bedriver en hysterisk jakt på terrorister
Arkivbilder fra synagogeskytingen
18:57:25 - Advokat Tor Erling Staff
18:58:40 - Justisminister Knut Storberget, Ap
19:01:28 - Formann Siv Jensen, Frp
19:05:19 - Leder Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund
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19:07:10 - Butterfly JØH i studio i Oslo og advokat Harald Stabell i Stavanger, intervju med
Stabell, halvnær
26.09.2006 Tabloid
Tabloid: Frp vil ha maks 1000 ikke vestlige innvandrere i året
18:57:40 Per-Willy Amundsen, Frp
18:59:36 nestleder Olaf Thommessen, V
02.10.2006 Tabloid
En 30 år gammel mann er siktet for å ha drept søstrene sine i Kalbakken i Oslo i går - kan det
norske samfunnet akseptere at begreper som ære og skam styrer lovene i enkelte samfunn?
Oslo i går kveld, mørke bilder: bevæpnet politi gående inn i bolig til mistenkte, ulike bilder av
politi i gate og ved bolighus, butterfly: JØH i Tabloid og HTV ved Kalbakken i Oslo, fjesing
HTV, halvnær
18:59:05: integreringsrådgiver Lovleen Brenna
19:01:10 butterfly: JØH i Tabloid og Hege Storhaug, Human Rights Service
19:03:10 Tidligere stortingsrepresentant, Afshan Rafiq, H
19:05:31 arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
10.10.2006 Tabloid
Tabloid: Blir polske snekkere og rørleggere den nye underklassen i Norge
arkivbilder av bygningarbeid
19:14:08: talsperson Steiner Lem, Framtiden i våre hender,
19:15:07: redaktør Trygve Hegnar, Finansavisen Kapital
19:23:20: slutt, innringere og utvignett
12.10.2006 Tabloid
Vil 21-års aldersgrense hjelpe mot tvangsekteskap - og kontantstøtten tvinger ikke mødre
vekk fra jobb
Headlines, arkivbilder: tvangsekteskap, Bjarne Håkon Hanssen
18:58:00: statssekretær Libe Riber-Mohn, Ap
18:58:51: nestleder Olaf Thommessen, V,
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19:00:07: informasjonsleder Hege Storhaug, HRS
19:02:32: legestudent Mohammed Usman Rana, UiO
19:15:19: stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad, KrF
19:16:01: barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem, Ap
02.11.2006 Tabloid
Sentralbanken advarer mot doblet rente om et par år. Skatten og en rekke avgifter øker.
Regjeringen er en fare for hus og hjem, sier Høyre.

HEAD2 Den lille familien ble sendt til Kosovo, men i Budapest fikk de beskjed om å returnere
til Norge. Noen i Utlendingsnemnda hadde sett en TV2-reportasje. Forskriften er klar: De
skulle ikke ha vært sendt ut
07.11.2006 Tabloid
Redder vi for mange, sterkt skadete , nyfødte barn her i landet. Må foreldrene selv få avgjøre
om deres sterkt skadete barn skal behandles? Eller betyr det at vi allerede har et
sorteringssamfunn?

Regjeringen svikter mindreårige, enslige asylsøkere og bryter loven. Det mener 13 frivillige
og statlige organisasjoner som akkurat nå møter mannsterkt og med med tungt skyts i
stortinget
29.11.2006 Tabloid
Krekar.
PerWilly Amundsen
Innvandringspolitisk talsmann, Frp

Petter Eide
Generalsekretær, Amnesty International Norge

829 30 681 (3,27 per min)
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Sperre inne Krekar? Ring inn og si din mening
09.01.2007 Tabloid
Skihelter starter miljøaksjon for å redde den norske vinteren, Ap og Frp går til kamp og
beskylder hverandre for løgn i valgkampen - stort fokus på innvandringspolitikk og
eldreomsorg
19:13:57: Tema 2: Arkiv innvandring, eldreomsorg, Jensen, Kolberg,
19:14:23: Partisekretær Martin Kolberg, Ap,
19:16:07: Formann Siv Jensen, Frp,
Takk for i kveld, Ring inn og si din mening,
18.01.2007 Tabloid
Tabloid: Sak 2, Fremskrittspartiet har hatt en kontroversiell uke - Vil ha test
Arkivbilder: Innvandrertest, 15032006
19:14:36: Innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen, Frp
19:17:26: Politisk rådgiver Thorbjørn Urfjell, SV
07.02.2007 Tabloid
Nadeja Sokolova kastes ut i morgen 7. februar 2008
Nadeja Sokolova
Libe-Rieber-Mohn
Trine Skei Grande
Bent Høie
Arild Humlen
Ragnar Hergum
27.02.2007 Tabloid
Researcher:Robin Idland Krüger Siri Finnema Moen
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MÅ KVINNER FINNE SEG I AT DE IKKE KAN GÅ HJEM OM NATTA UTEN ÅFRYKTE VOLDTEKT?
ER TAXI PRISEN Å BETALE FOR Å LEVE I EN MULTIKULTURELL STORBY? HVEM HAR
ANSVARET?
FAKTA: (Aftenposten)
I nyttårshelgen var det fem voldtektsforsøk og voldtekter mot kvinner. Siden det har det
knapt vært en helg i hovedstaden uten at en kvinne har vært utsatt for voldtekt eller
overfall.
I bare to av sakene er det tatt ut siktelse. I de andre sakene er gjerningsmannen fortsatt på
frifot.
OSCAR IHLEBÆK,forsvarsadvokat
- Du kjører og henter datteren hver helg, hvorfor det?
- Hvor mye synes du man må innrette seg etter samfunnet som ung kvinne idag?
- Hva mener du man ikke bør gjøre?
- Hvilket ansvar har jenter for seg selv?
- Du er selv forsvarsadvokat, også for voldtektsmenn, i hvor stor grad bruker du argumenter
om at kvinnen som ble voldtatt ar utfordrende kledd etc?
ASTRI AAS- HANSEN,
Forslag til spørsmål
- Hva må gjøres?
- I Aftenposten i dag kan vi lese at innvandrere står bak 65 % av de anmeldte voldtektene,
hva tenker du om det?
- Hvilket ansvar har norske jenter for å hindre selv at de blir voldtatte?
- Er jenter flinke nok til å ta forholdsregler for selv å unngå å bli voldtatt?
HANS HALVORSEN, Visepolitimester i Oslo.
- Hva gjør politiet i Oslo for å gjøre byen tryggere for jenter?
- Hvilke forholdsregler må jenter ta?
- Må kvinner finne seg i at de ikke kan gå hjem om natten alene?
- Hvorfor må kvinner inrette seg på denne måten?
- Har det skjedd en forandring i adferdsmønsteret til de som voldtar?
- Så langt i år har det vært 16 overfallsvoldtekter og voldtektsforsøk i Oslo. TRE menn er
siktet for fire av overfallene, hvorfor er det ikke flere som er siktet?
BJØRG TOFTE
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Voldtektsekspert Bjørg Tofte
Gestaltterapeut
Kommer kl 18.30, tlf: 908 48 362
I tillegg til avisartikkelen i Dagsavisen nevnes dette:
Bjørg Tofte mener at det ikke gjøres nok for å få bukt med voldtektsproblemet og forteller at
det er gjennomgående slik at kvinner de snakker med blir sviktet av politi, helsevesen og
advokater. I tillegg er det en underliggende fornektelse av at dette skjer i samfunnet, en
mangel på kunnskap.
I forhold til helgens hendelser forteller Tofte at hun synes det er alt for sent at ofrene kun
kom til avhør dagen etter. Da er mye verdifull tid gått tapt. Det er politiets ansvar, selv om
de gjør så godt de kan.
En stor del av voldtektene begås av menn fra den ikke-vestlige verden, hele 65 prosent, i
følgeTofte. Her har innvandrerbefolkningen et stort ansvar for å endre normene sine, og
kanskje ligger en del av problemet i muslimers syn på kvinnelig seksualitet. I tillegg har også
mange av disse innvandrerne store traumer, og man tar ikke høyde for at de må behandles
som skadede personer. Man kan trolig ikke få bukt med voldtektsproblemet før man har løst
traumeproblemene.
Også menn burde mobilisere bedre mot problemet, mener hun. Hvor er mennene? De burde
samle seg og ta fatt i problemet som brødre og fedre. Det er et like stort problem for menn
at menn driver med voldtekter, derfor må mennene selv bidra til å ta tak i det.
Videre synes hun at debatten omkring voldtekt er mye vinklet rundt politi og ressurser.
Kanskje burde man fokusere mer på kjønnsroller og verdier/normer. Blant annet at kvinner
er horer eller Madonnaer - kun kjønnsobjekter, mens menn er jegere (?).
Slike erketypiske gamle mønstre ligger til grunn for at det blir et problem.
Forslag til spørsmål
- Hva synes du om innsatsen som gjøre for å få bukt med voldtektsproblemet? Er den god
nok?
- Hva gjør disse voldtektstruslene med kvinner i samfunnet?
- Det er få voldtekter som ender med fellende dom, hvordan påvirker det kvinners
rettigheter i samfunnet?
- Hvordan ser du på rettssikkerheten til norske kvinner?
- Hvem er disse mennene som begår disse voldtektene?
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- Er det noen grupper i samfunnet som har en ekstra innsats å gjøre for å få bukt med
problemene?
- Hvor viktig er det å sørge for at innvandrergrupper
- Tror du dette er et problem som kan løses avhengig av hvilke partier som har makt, eller er
det et samfunnsproblem som må løses på et mer personlig nivå?
SYLVI LISTHAUG,
Byråd i Oslo, Frp
- Det er helt skremmende at denne fyren går løs, sier Listhaug.
Sosialbyråden i Oslo forteller at flere jenter nå er redde og at hun selv er blitt redd og kikker
seg over skulderen. Spesielt dette med at voldtektsmannen venter i oppgangen gjør henne
ubekvem.
- Ja, jeg kikker meg over skulderen når jeg går hjem og låser meg inn. Jeg synes det begynner
å bli ganske ubehagelig, og jeg holder meg unna mørke gater, sier hun til iOslo.
Listhaug forteller at det er viktig at politiet bekjemper voldtektsøkningen. Hun synes derfor
det er provoserende at justisminister Storberget tidligere har gått ut i Aften og spurt om
hvilke oppgaver Oslofolk ville at politiet skulle nedprioritere.
- Det er jo helt feil fokus, sier Listhaug
Hun mener at politiet skal følge opp dette på skikkelig vis uansett om de får ressurser eller
ikke. Men politiet må få penger slik at de kan etterforske det skikkelig
I tillegg må straffenivået opp. Et gjennomsnitt på 1 år og 9 måneder i fengsel for voldtekt er
en vits i forhold til krenkelsen. I de tilfeller hvor det er utlendinger uten norsk
statsborgerskap må vedkommende sendes ut av landet, forteller Listhaug som også er godt
orientert om at 65 prosent av de som begår voldtekt i Norge er utlendinger
Forslag til spørsmål
- Hvor trygg føler du deg i byen nå? Har det forandret seg de siste ukene?
- Er denne uttryggheten en pris man må betale for å bo i en storby?
- Hva kan man egentlig gjøre for å få bukt med problemet?
- Den rødgrønne regjeringen har sittet i nesten to år, hva synes du om deres innsats?
- Tror du dette er et problem som kan løses avhengig av hvilke partier som har makt, eller er
det et samfunnsproblem som må løses på et mer personlig nivå?
RESEARCH
- Kvinner mister retten til å bevege seg fritt : 01.02.2007
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Sylvi Listhaug krever tiltak mot voldtekt: 27.02.2007
VOLDTEKTSSTATISTIKK
4 Lovbrudd anmeldt, etter type lovbrudd. 1993-2006Type lovbrudd
08.03.2007 Tabloid
SIV JENSEN
(FRP 6 av 38=16% SV 8 av 15=53%)
Er du feminist?
… og formann, motsetnadsfylt?
FRP ikkje akkurat kjent for å stå på barrikadene for kvinners rettar?
Navlebeskuende - kva meiner du med det?
"kvalmende følelse å se hvordan norske feminister demonstrerer for å få flere inn
kvinner inn i styrerommene". Nok kvinnelege leiarar?
Blir ikkje kvinner undertrykte i dag?
Kvar står kvinnekampen i dag?
- I 2005 tjente norske kvinner bare 84 % av det norske menn gjorde (Tall fra SSB). Viser ikke
dette at det fortsatt er et stykke igjen før vi kan snakke om reell likestilling?
- Fremskrittspartiet vil kutte i støtten til integreringsordninger, er imot gratis kjernetid i
barnehage. Er ikke dette viktige likestillingstiltak for innvandrerkvinner?
Forslag til spørsmål:
- Hvor troverdige er Fremskrittspartiet i sin kamp for minoritetskvinnenes rettigheter?
- Hva må Siv Jensen gjøre for å kunne kalle seg en ekte feminist?
- Hvor viktig er kvinnedagen?
- Hva ser du på som den viktigste saken for norske feminister i dag?
HEIKKI HOLMÅS
Stortingsrepresentant, SV
Er Siv Jensen Feminist?
Meiner du at FRP er eit anti-feministisk parti?
Er det greit å ikkje kalle seg feminist (Dumme i hodet)
FRP fare for likestilling på Stortinget?
Signy Fardal, sjefredaktør i ELLE, kaller seg FEMINIST
I det daglige opplever de fleste kvinner seg som likestilte. Men det er fortsatt sånn at kvinner
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tjener 80 % av det menn gjør i samme jobb.
Solidaritet med andre kvinner er viktig for henne. Medsøstre i som har lang vei igjen.
Hennes definisjon på feminisme:
Kvinner og menner blir behandlet forskjellig og at man har en vilje til å forstå det i dag På kritikken fra FØRDE om at hun er redaksjonssjef i ELLE og kaller seg feminist
ViKTIG det ene utelukker jo ikke det andre, man kan være opptatt av å ta seg ut, opptatt av
mote og samtidig være feminist.
Irriterer seg grenseløst over at det eneste riktige er det feministene mener er viktig.
Klær og utseende er makt. Det er det utrolig viktig å være klar over. Man appelerer til
forskjellig grupper med det utseende man har.
Feministene må slutte å rakke ned på andre jenter.
Spørsmål
- Hva er ditt forhold til feminisme?
- Mener du at alle kan kalle seg feminister?
- Hva sier du til kritikken fra Kristin Førde?
- Hvilket ansvar har blader som ELLE i kvinnekampen?
- Hvordan er dette ansvaret forenelig med at skjønnhetsindustrien som reklamerer i bladene
deres, ofte står for et sykt kroppsideal?
Kristin Førde, feminist, redaktør i FETT..
Feminister i dag må anerkjenne at det finnes kjønnsforskjeller det er en viktig forutsetning
for at man skal kunne kalle seg feminister.
Siv Jensen er ikke feminist.
Blader som Elle Reduserer kvinner til å være objekter for menns fantasi, jeg skjønner ikke
hvordan Fardal kan kalle seg feminist.
Man burde som feminist boikotte sånne blader.
Skjønnhetsindustrien betaler lønna hennes, og bladet hennes, det er et paradox at hun kaller
seg feminist når hun samtidig hjelper skjønnhetsindustrien
Reklamen holder liv i bladet
1.Egne penger- da må man ha adgang til arbeidsmarkedet, ikke kontantstøtte
2.Omsorgsordninger, altså barnehage
3.utrydde vold mot kvinner, der har man langt igjen- men det er feministiske nettverk som
har drever krisesentre etc.
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Hvis man mener at det er greit at menn tjener mer enn kvinner, så er man ikke feminist.
SPØRSMÅL KRISTIN FØRDE
- Siv jensen sier at 8. mars har utspilt sin rolle for norsk kvinnekamp, hva synes du om det?
- Hvorfor kan ikke alle kalle seg feminister?
- Synes du Siv Jensen kan kalle seg feminist? Hvorfor ikke?
- Hva sier du til kritikken om at norske feministe ikke tar større ansvar
for innvandrerkvinnen?
- Hvorfor er din definisjon av feminisme bedre enn Signy Fardals?
- Hvilket ansvar har Signy Fardal for signalene ELLE sender ut til unge kvinner i dag?
Siv Jensen:
8.mars har gått ut på dato, norske kvinner har fått sin frihet. Norske feminister er ensporet
og navlebeskuende, kravene deres om plass i styrerommene osv er kvalmende. Det er
enkelte grupper i Norge som ikke er i nærheten av å ha det norske kvinner har - og det
er innvandrerkvinnene. Den debatten tør ingen såkalte feminister å målbære. På den måten
svikter de innvandrerkvinnene totalt. Eks: Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse. Hva om det
var norske kvinner som ble utsatt for dette?
Dagens feminister later til å tro at kvinner systematisk undertrykkes, kjenner seg ikke igjen i
det bildet. Norske kvinner har alle muligheter i det norske samfunnet.
Saera Khan,
Jeg er enig med Siv Jensen i at norske feminister har sviktet innvandrerkvinnene. Men; Siv
Jensen blir svært lite troverdig når det kommer til praktisk politikk. Fremskrittspartiet
unnlater å ta opp, reverserer og forhindrer likestilling. De stemmer mot likestillingsreformer,
vil legge ned likestillingsombudet. De var forkjempere for kontantstøtte - og den er jo det
største hinderet for integrering og likestilling! Siv Jensen og FrP er som en "mann i
kvinneklær".
Unge kvinner i dag tar likestillingen for gitt, tror den kommer av seg selv. Det er i seg selv
kanskje den største trusselen mot likestilling.
- Eg er feminist, svarer Holmås på spørsmål om hans forhold til feminisme. Han mener det er
en selvfølge at kvinner og menn har de samme rettighetene.
- De som ikke er feminister er dumme i hodet.
Holmås er særlig skeptisk til det som skjer i den viktigste maktinstitusjonen i landet, nemlig
Stortinget. Der mener han at det blir færre og færre kvinner for hver gang Frp vokser. Han
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lurer på hvorfor ikke det er flere kvinner i stortingsgruppen til partiet.
- Mener de at de har så få oppegående kvinner i partiet?, spør han
- Kan Siv Jensen kalle seg feminist?
- Jeg vil ikke bestemme hva Siv Jensen kan kalle seg eller ikke, men jeg synes det er underlig
av henne å kalle seg feminist når hun er formann i et antifeministisk parti
Heikki Holmås nevner flere eksempler på at Frp er et antifeministisk parti. Blant annet
trekker han linjer helt tilbake til Anders Langes tid hvor de stemte mot abortloven. Dagens
antifeministiske profil understrekes av at et stort flertall i partiet gikk inn for å beholde
formannstittelen istedenfor å bruke "leder" på Siv Jensen.
Forslag til spørsmål
- Hva er ditt forhold til feminisme?
- Hvordan kan du som mann være feminist?
- Hva synes du om at Siv Jensen kaller seg feminist?
- Hvorfor mener du at Frps fremgang er en fare for likestillingen i Stortinget
21.03.2007 Tabloid
Tabloid: Frp vil s�ke LO om valgkampst�tte p�00 000
19:16:30 - Formann Siv Jensen, Frp
19:17:00 - Leder Kleiv Fiskvik, Oslo LO
Fremskrittspartiet i Oslo s�ker om 200.000 kroner fra LO i Oslo i valgkampst�tte.
Mange LO-organiserte stemmer nemlig Frp.
- LO-organiserte som stemmer Frp graver sin egen grav, mener lederen for LO i
Oslo.
Kleiv Fiskvik. Leder Oslo LO
Mener
- partiene pleier ikke sende s�knad om st�tte, dette er oppsiktsvekkende
- ved forrige runde sendte vi 50-60 sp�rsm�medlemmene er opptatt av til de
politiske partiene - FRP svarte ikke��.
- vi gj�r det samme i � s��vi se hva partiene svarer, s�ordeler vi penger
- det er helt greitt at de sender s�knad, men det er alts�vanlig
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- vi skal delta i valgkampen, det har vi vedtatt
- frp er grunnleggende uenige i helt sentrale LO-standpunkt
- Vi vet jo fra f�r at frp er mot landsomfattende tariffavtaler
- frp jobber for forverrringer i arbeidsmilj�loven
- frp er for privatisering og deregulering
- frp for kutt i ledighetstrygd
- ett punkt enige: bruke naturgass
- frp mot at det skal v� garanti for alle under 25 �jobb eller utdanning
- frp mot fors�k med 6 timers dag
- sosial dumping - samme l�nn for utlendinger og nordmenn, frp imot
- for at frp skal f�t�tte fra LO m�e snu 180 grader
- frp har ikke akkurat spilt inn tillit til LO i saken rundt Gerd Liv Valla
- vei h�rer om samr�re og uheldige konstellasjoner
-sjukehusl�nnsordninga 45000 medlemmer LO
- LO og FRP har en del felles standpunkter i n�ngspolitikken: men: frp vil ikke at
staten skal blande seg inn i veldig mange tilfeller hvor LO er for at staten skal
gripe inn
- i 2005 stemte 10% av Los medlemmer FRP. Det kan jo tenkes at
de st�tter innvandringspolitikken til FRP for eksempel, og ikke
fokuserer s�ye p�faglige rettigheter
- jeg mener at et LO-medlem graver sin egen grav ved �temme FRP
- frps politikk vil �delegge hele fagforeningen
-frp jobber for et amerikansk samfunn, stikk i strid med det LO vil

Sp�rsm�- hvorfor er det usannsynlig at FRP f�st�tte av LO?
- hvor vanlig er det at partiene sender s�knad om st�tte?
- hva vil du si til LO-me
26.03.2007 Tabloid
Ekteskap
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WASIM ZAHID
Lege
Zahid er enig med Camilla Stoltenberg om funnene og mener det er grunn til å være
bekymret, men synes ikke det kan forsvares å innføre et forbud mot ekteskap mellom
fettere og kusiner.
- Se på andre ting som er farlige for fostrene. Det er mange skadelige ting som ikke er
ulovlige, det er ikke ulovlig å røyke mens man er gravid, det er ikke ulovlig å drikke alkohol
mens man er gravid og det er ikke ulovlig å bli gravid i høy alder - men alt kan være skadelig
for fosteret.
Av andre eksempler på ting som kanskje burde blitt forbudt trekker Zahid frem fet mat.
Hjerte- og karsykdommer er et av de helsemessig største problemene her i landet, og et
forbud mot fete matvarer ville kanskje spart tusener av menneskeliv, men et slikt forbud vil
vel ingen ha, spør han retorisk
Et forbud mot ekteskap mellom fettere og kusiner vil derfor være som å skyte spurv med
kanon forteller Zahid, det er et for stort og drastisk tiltak i forhold til problemet. I tillegg til at
det vil hindre mange lykkelige ekteskap vil det også ramme kulturelt.
Zahid synes man på dette punktet også skal la folk få ta avgjørelsene selv, men man må være
flinke til å informere om risikoen. Hans erfaring er at nettopp risiko for helse og sykdom er
faktorer som veier tungt når innvandrere tar sine avgjørelser.
Når det gjelder den andre biten av et eventuelt forbud som gjelder tiltak mot tvangsekteskap
understreker Zahid at det ikke er hans spesialfelt, men sier likevel at han ikke har tro på et
slikt forbud som virkemiddel mot tvangsekteskap.
- Tvangsekteskap er en syk handlig som er strengt forbudt, likevel skjer det. Personene som
gjør dette er kriminelle folk og de vil ikke la seg hindre av en slik lov.
Zahid forteller at det er enkelt å forfalske identitet i Pakistan og at det er manglende
folkeregistrering slik at det blir lett å omgå en slik lov for de som ønsker det.
Forslag til spørsmål
- Hvorfor vil du fortsatt at det skal være lov for fettere og kusiner å gifte seg sammen?
- Men det er jo ikke medisinsk uproblematisk å la fettere og kusiner få barn sammen,
hvordan skal man unngå det?
- Kan man sammenligne det å få barn i høy alder med det å la fettere og kusiner få barn
sammen?
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- Hva mener du med at dette er stigmatiserende overfor innvandrergrupper?

PER-WILLY AMUNDSEN
Innvandringspolitisk talsmann, Frp
Summen av positive tiltak ved å forby ekteskap mellom fettere og kusiner, både i forhold til
tvangsekteskap og helsemessig, gjør at Frp ønsker å forby disse ekteskapene.
- Vi er ikke glad i å forby ting i Frp, men ekteskap mellom fettere og kusiner har så mange
bakdeler at det er en enkel avgjørelse, sier Amundsen.
Det helsemessige aspektet er viktig, at det er så mange misdannelser er ikke bra. Amundsen
spør om hvorfor det er så viktig å verne om retten til å akseptere giftemål mellom fettere og
kusiner når man enkelt og greit kan hindre risikoen for mongobarn (mine ord) ved enkelt og
greit å forby det.
Men det viktigste argumentet alene for Frp er kanskje det innvandringspolitiske. De ser en
klar sammenheng mellom giftemål mellom søskenbarn og tvangsekteskap.
- For mange er søskenbarnene nærmest levende visum, sier Amundsen.
Forslag til spørsmål
- Vi ser at ungene til søskenbarn har større risiko for misdannelser, hva synes du da om at
det er lov for fettere og kusiner å gifte seg med hverandre?
- Hvorfor skal man ikke få lov til å gifte seg med den man vil?
- Det er mye annet som er farlig her i landet, hvorfor ikke bare forby alt som er farlig siden
dere vil forby dette?
- Frp er jo generelt sett et parti som er i mot forbud, hvordan kan dere da ønske å forby
ekteskap mellom fettere og kusiner?
RESEARCH
Inngifte i Norge.
Omfang og medisinske konsekvenser
Rapport 2007:2 fra Folkehelseinstituttet.
Tolkning:
Dødfødsel: Når andre risikofaktorer er korrigert for, er risikoen for dødfødsel 63% høyere for
barn av søskenbarn-par enn for barn av ubeslektede foreldre. Risikoen er også forhøyet for
barn av par med uspesifisert slektskap. (Men for barn av tremenninger er det ingen økt risiko
for dødfødsel i forhold til ikke-beslektede).
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Dødsfall i første leveår: Det er forhøyet risiko for dødsfall i første leveår hos alle
kategorierinngiftebarn. Barn av søskenbarn-par har 2,43 ganger så stor sannsynlighet for å
dø i første leveår som barn av ubeslektede par, dvs. en økning i risiko på 143%
Medfødte misdannelser: Inngifte medf økt risiko for medfødte misdannelser, det gjelder ale
slektskapskategorier. Hos barn av søskenbarn er risikoen fordoblet. OBS! Den mangelfulle
registreringen av medfødte tilstander kan imidlertid være en feilkilde her.
Total dødlighet: Barn av søskenbarn har til enhver tid 75% høyere sannsynlighet for å
dø,sammenlignet med barn av ubeslektede foreldre. Dette gjelder fra 1 år til voksen alder
Lovgivning:
Norsk lov tillater ikke ekteskap mellom søsken og mellom foreldre og barn. Ellers ingen
begrensning i forh. til slektskap.
Omfanget av inngifte s.22 (Hele befolkningen:)
Forekomst søskenbarnekteskap: 11 922 = 0,5 %
Omfanget av inngifte s.23 (Norsk-nordmenn:)
Forekomst søskenbarnekteskap: 2529 = 0,1
Omfanget av inngifte s. 24 (Pakistanere, førstegen:)
Forekomst søskenbarnekteskap: 5276 = 43,9
Omfanget av inngifte s. 26 (Pakistanere, etterkommere:)
Forekomst søskenbarnekteskap: 343 = 35,1%
Søskenbarnekteskap, medisinske konsekvenser
TOT:
Det fødes mellom 55 000 og 60 000 barn pr. år i Norge
Risiko for nasjonen sett under ett:
TOT alle fødte barn:
Andelen dødfødte: 0,5% = 295(år 2004)
Andelen spebarnsdød: 0,3% = 185 (år 2004)
Andel misdannelser:2,7% i løpet av de ti siste årene = 1600 (men mange oppdages etter
nyfødtperioden, så tallet er høyere)
Risiko for barn av søskenbarn:
TOT barn av foreldre som er søskenbarn:
Andelen dødfødte:1,63
Andelen spebarnsdød: 2,43
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Medfødte misdannelser:2,0
Risiko for død:1,75
Barn av søskenbarn betegnes som
Tolkning:
Dødfødsel: Når andre risikofaktorer er korrigert for, er risikoen for dødfødsel 63% høyere for
barn av søskenbarn-par enn for barn av ubeslektede foreldre. Risikoen er også forhøyet for
barn av par med uspesifisert slektskap. (Men for barn av tremenninger er det ingen økt risiko
for dødfødsel i forhold til ikke-beslektede).
Spebarnsdød: Det er forhøyet risiko for spebarnsdød hos alle kategorier inngiftebarn
Barn født f.o.m. 1996 - 1. halvår, 2005.
Andelen dødfødte:1,3% = 48 (av 3705 fødte barn av foreldre som er søskenbarn el.
nærmerebeslektet)
Andelen spebarnsdød: 1,0% = 39 (av 3973 fødte barn av foreldre som er søskenbarn el.
nærmere beslektet)
Andel misdannelser:3,9 % = 157 (av 4043 fødte barn av foreldre som er søskenbarn el.
nærmere beslektet)
(Undersøkelsen tar høyde for at andre faktorer enn slektskap kan påvirke utfallet, og har
derfor korrigert for følgende av andre risikofaktorer, hhv:
Mors alder, mors fødselstall, mors utd.nivå og barnets fødselså
27.03.2007 Tabloid
Norge må ha 130.000 nye sykepleiere for å ta unna trykket i helsesektoren de neste ti-årene.
Nå vil Bjarne Håkon Hansen og Erik Solheim rekruttere sykepleiere og helsepersonell fra
fattige U-land.

HEAD2
SV og Senterpartiet vil kriminalisere horekundene. Arbeiderpartiet er på gli.
Opposisjonen har ingen tro på at et forbud vil hjelpe de prostituert
11.04.2007 Tabloid
HEAD1
Tippeligaen har 100 spillere med utenlandsk pass! Betyr det atunge, norske talenter blir
benkeslitere - og mindre interesse for norsk fotball?
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HEAD2
Stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland føler seg trakassert av egen ledelse. Venstreledelsen trakasserer hverandre.
HEAD3
03.05.2007 Tabloid
Tabloid: H�yres landsm�te i helgen m�vare p�m partiet st�opp for det flerkulturelle
Norge, krever SV
19:15:02 - Nestleder B� Vegar Solhjell, SV
19:16:20 - Nestleder Per-Kristian Foss, H
H�yres landsm�te i helgen m�vare p�m partiet st�opp for det
flerkulturelle Norge, krever SVs nestleder som sp�r om H�yre kan
garantere innvandrervennlige ordf�rere i Oslo og Trondheim?
Audun Lysbakken:
Kan ikke komme, B� Vegard Solhjell kan stille.

Lysbakken:
Han angriper H�yre for ikke �a avstand til Frp's innvandrings
og integreringsfiendtlige politikk.

Han sp�r i Dagbladet:
Hvordan skal kan H�yre bidra til et mer mangfoldig samfunn i tospann
med et parti som sprer frykt og fordommer overfor andre mennesker?
Fabian Stang er s�angt den eneste som t�r �nakke h�yt om dette
problemet, han sier at Oslo m�a en innvandringsvennlig ordf�rer.
Tidligere i �ga tidligere stortingsrepresentant for H�yre, Hallgrim Berg ut
boka "Amerikabrevet: Europa i fare" der han hevder at vesten er truet av
muslimske innvandrere, og at tettere b� til USA
er n�dvendig for �indre at radikaliserte islamister skal gj�re Europa til
"Eurabia"
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H�yre tar ikke avstand fra denne bokas fordomsfulle og
fremmedfiendtlige kampskrift.
Lysbakken mener bokas retorikk er lik den som ble brukt
mot j�der f�r krigen og utfordrer H�yre.
H�yre frir til velgere med etnisk minoritetsbakgrunn, men tar ikke
avstand fra stigmatiserende uttalelser mot samme gruppe.
"Er samarbeid med Frp viktigere enn kampen for det mangfoldige
samfunnet? Skal minoriteter betale prisen for H�yres fors�k p� komme
tilbake til makten?

B� Vegar Solhjell, SV
mener:

H�yre har tidligere tatt avstand fra Frps innvandringspolitikk,
men n�ar de kun avstand i uforpliktende fora. Ville derfor
v� betryggende ��re Foss uttale p�V at de kan garantere at det ikke
blir FRP-ordf�rer i de store byene. Det de sier er at de vil
nekte�� med p�n innvandringsfiendtlig ordf�rerkandidat, hvilket ikke
betrygger Solhjell. FRP stiller jo med egnene ordf�rerkandidater, og det
er vanskelig �orutsi hvordan resultatet av valget vil bli, og om det vil
v� FRPs kandidat som blir mest aktuell, eller om FRP krever ordf�re
07.05.2007 Tabloid
Høyre-kommuner skal bli Djupedal-frie soner, proklamerte hissige Høyre-folk på landsmøtet
i helgen. Kunnskapsministeren selv synes Høyre-kritikken er "en ære"
HEAD2
Det er full strid om den tragiske saken i Trondheim der Eugen Obiora mistet livet under
pågripelse. En av politifolkene ble frikjent, de tre andre fikk saken henlagt etter bevisets
stilling
HEAD3
Det kan bli enda dyrere med barn i skolefritidsordningen. Fremskrittspartiet foreslår at
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foreldrene skal ta hele regningen.
- Det er et privat ansvar å få barn, sier partiets skolepolitiske talsman
23.05.2007 Tabloid
Bjarne Håkon Hansen,
- Hva tenker du om anklagene du får fra Jan Lian?
- Hvilket ansvar mener du at du har?
- Hvis en statsråd ikke skal ta ansvar, hvem skal ta ansvar da?
- Har du ført en for liberal innvandringspolitikk? 0
- Hvor mange lignende episoder med asylsøkere som tar uskyldige liv må skje før politikken
blir strammet inn?
- Hvilke tiltak setter du inn for å unngå slike tilfeller?
- Høyre og FrP mener politikken du fører er for liberal, hva sier du til det?
- Hvor mye ansvar bør en statssråd ta?
- Lian sier han reagerte sterkt på innlegget du og Inge Ryan og Trine Skei Grande skrev til
Namdalsavisa, hva synes du om det?
- Hvorfor skrev du innlegget?
- Hvilke konsekvenser mener du at det kan få dersom FRP får det som de vil
i innvandringspolitikken?

- FrPs leder Siv Jensen sier til VG i dag at hun reagerer på at regjeringen fører en for
liberal innvandringspolitikk, hva sier du til det?
- Du sier til Vg i dag at det bare er en mann som kan mann som kan ta ansvaret for Cicilies
død,

Kari Lise Holmberg, Høyre sier:
Har to klare utfordringer til regjeringspartiene:
1) Da Høyre satt i Regjering: et prøveprosjekt med psykoanalyse når asylsøkere kommer til
landet! Det vil ikke de rødgrønne ha - hvorfor ikke?
2) Vi foreslo et prosjekt med innvandre og psykisk helse i år - det stemte regjeringspartiene
mot.
Kari Lise Holmberg, spm
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- Hvor mye ansvar mener du politikerne har for dette drapet?
- Du mener regjeringen fører en for liberal innvandringspolitikk, på hvilken måte?
- Det vi kaller for "Trikkedrapet" skjedde da du og Høyre var i regjering, hvordan kan du
kritisere Bjarne Håkon Hansen med troverdighet?
- Hva mener du Bjarne Håkon Hansen må gjøre for å hindre at slike til skjer igjen?

Per Sandberg, FRP
- Hva tenker du når du hører Jan Lian fortelle?
- Bjarne Håkon Hansen sier at det kun er en mann som er ansvarlig for at barnebarnet Cicilie
er død, hva sier du til det?
- Er det riktig å slå politisk mynt på denne saken?
- Er du ikke redd for at dine uttalelse er med på å skape innvandrerfiendtlighet i Norge?
- Hvilket ansvar har politikerne i denne saken mener du?
- Hvilke tiltak mener du må settes inn for å hindre at slike ting skjer i Norge i dag?
- Hvordan skal man angripe denne saken uten å stigmatisere alle asylsøkere?
MORTEN TJESSEM, Generalsekretær, NOAS
Når det gjelder bestefarens reaksjon har han forståelse for at folk reagerer sterkt etter en
slik opplevelse. Men å ta oppfordringen fra bestefaren på alvor ville betydd radikale
endringer i samfunnet.
At Fremskrittspartiet trykker bestefarens utspill til sitt bryst må de få lov til, men han stiller
spørsmål ved hva de egentlig vil gjøre.
- Vil de stenge grensene? Vil de fengsle asylsøkere mens de får asylsøknaden behandlet?
Hvor langt vil de egentlig gå?, spør Tjessem
Tjessem er skeptisk til at man vil stramme inn rettighetene til grupper som asylsøkere basert
på enkeltsaker. Og han synes det er litt trist at Fremskrittspartiet spiller på slike saker for å
tjene politiske poeng.
- Skulle man fulgt denne teorien burde man kanskje fengslet alle arbeidsledige unge menn
som bruker rus, fordi de er overrepresentert på voldsstatistikken.
Flere har tatt til orde for at man burde teste psyken til asylsøkere bedre ved ankomst. Dette
er et virkemiddel Morten Tjessem ikke har tro på.
- Det er en litt naiv tanke å tro at man vil kunne avdekke hvem som blir drapsmenn og ikke
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ved en forhåndssjekk. Det er et utspill det er enkelt å komme med, men jeg tviler på
effekten, forteller Tjessem

Forslag til spørsmål Morten Tjessem - Hva tenker du om at man stigmatiserer alle
asylsøkere?
- Er det urettferdig overfor asylsøkerne å debattere dem på denne måten nå?
- Mange mener at en psykisk forhåndssjekk av asylsøkere er en god idé. Hva tenker du om
det?
- Kan vi gjøre noe med denne situasjonen, eller må vi bare leve med at asylsøkere vil gjøre
slike ugjerninger fra tid til annen?
- Hvor mye strengere politikk kan vi føre overfor asylsøkerne i landet?

OLAF THOMMESSEN, Nestleder,
spørsmål
- Tror du drap som det vi så eksempel på i Overhalla kunne vært unngått med en strengere
asylpolitikk?
- Hvor mye tror du kulturelle forskjeller mellom nordmenn og utlendinger har å si når disse
drapene blir begått?
- Hva synes du om at Fremskrittspartiet støtter bestefarens utspill?
- Hvis man ikke skal kunne ta opp temaet etter enkeltepisoder, hvordan skal man da få bukt
med problemet?
- En mer liberal innvandringspolitikk, som du står for, vil ikke det nødvendigvis føre til flere
drap som vi har sett?

- Gjør ikke dette til en asylsak
Adresseavisen 11.05.2007
2007-05-11T
Del: Adr-Tabloid Side: 8
OSLO: - Vi er dypt sjokkert over at så tragiske drap kunne hende i vårt nærmiljø. Vi føler sterk
medfølelse med de nærmeste pårørende og med lokalsamfunnet.
Dobbeltdrapet på Skogmo har rystet en hel nasjon. Blant dem som reagerer på det som har
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skjedd er arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og
stortingsrepresentantene Trine Skei Grande (V) og Inge Ryan (SV), begge oppvokst i
Overhalla.
I et felles innlegg i dag gir de uttrykk for sine følelser, samtidig som de advarer mot å gjøre
asylsøkere kollektivt ansvarlig for drap begått av enkeltpersoner.
- Det er ikke ofte at vi som kommer fra tre ulike partier, skriver avisinnlegg i fellesskap. I
denne situasjonen er vi først og fremst sambygdinger. Vi har tenkt mye på Overhalla de siste
dagene, sier Bjarne Håkon Hanssen.
Advarsel
Ministeren og de to stortingsrepresentantene advarer mot å gjøre drapssaken til en asylsak.
- Vi skal være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner i en sak som fortsatt er under
etterforskning. Tragedien er et faktum, men ingen kjenner bakgrunnen og hva som utløste
den. Derfor må vi være veldig forsiktige med å gjøre dette til en asylsak, sier Hanssen.
De tre namdalske rikspolitikerne registrerer at drap begått av asylsøkere ofte begrunnes
med gjerningsmennenes asylbakgrunn og med mulige psykiske problemer. Det er ei holdning
de ikke synes noe om.
- I denne tragiske saken er det ingen offentlig informasjon om at den antatte
gjerningsmannen har vært til psykologisk behandling eller hatt psykiske problemer av noen
art, sier Inge Ryan. - Asylsøkere og deres psykiske helse er ofte et tema i den offentlige
debatten. Det er ei problemstilling vi som politikere også er opptatt av. Asylsøkere har i
utgangspunktet de samme rettighetene når det gjelder helsetjenester som befolkningen for
øvrig. Men det er likevel en vesentlig forskjell, sier Trine Skei Grande. Hun viser til at de
fleste asylsøkerne mangler det sosiale og familiære nettverket som kan være til støtte i
vanskelige situasjoner.
Tiltak er på gang
Arbeids-og inkluderingsministeren viser til at det er iverksatt tiltak når det gjelder
asylsøkeres psykiske helse.
- Det arbeides blant annet med metoder for å kartlegge den psykiske helsa til nyankomne
asylsøkere. Dessuten er kompetansen til dem som jobber ved asylmottak blitt styrket. Det er
også satt i gang tiltak for å fange opp psykisk syke personer som har fått endelig avslag på sin
søknad om opphold i Norge, sier Bjarne Håkon Hanssen. Statsråden understreker samtidig at
det ikke er slik at kriminelle handlinger fører til opphold i Norge.
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- Regelen er at lovbrudd fører til utvisning etter endt soning. Justismyndighetene er opptatt
av å få asylsøkere ut av norske fengsler og til soning i den domfeltes hjemland. Men det er et
problem at en del hjemland nekter retur, sier Hanssen.
Han viser til tilfeller hvor slike utsendinger har skjedd - sjøl om det i utgangspunktet har vært
umulig: - Fra Namsos har vi gjennomført fire-fem hjemsendelser til den kurdiske delen av
Irak.
- Hva med Usbekistan? - Det er et land hvor vi generelt er urolig over utviklinga. Men det er
uansett et forhold som vil ligge et stykke fram i tid når det gjelder denne saken, sier Bjarne
Håkon Hanssen.
EIVIND KVAM ADRESSEAVISEN/NAMDALSAVISA
Sambygdinger, tross ulike partier: - Vi har tenkt mye på Overhalla de siste dagene, sier
Bjarne Håkon Hanssen, Trine Skei Grande og Inge Ryan.

FRA NAMDALSAVISA:
ØCicilies bestefar gir
politikerne ansvaret
Hadde ikke norske politikere ført en feilslått politikk på dette området i en årrekke, ville ikke
dette skjedd, sier Cicilies bestefar - Jan Lian. Han sørger dypt over drapene i Overhalla, og
mener politikerne i siste instans har ansvar for tragedien.
Av TONE AFTRET 74 21 21 36 tone.aftret@namdalsavisa.no
Publisert 22.05.2007 - 08:25 Oppdatert 22.05.2007 - 08:26
Tips en venn om denne saken
Skriv ut denne siden
OVERHALLA: Vårsola lyser opp verandaen på gården Lille Amdal denne maidagen. Jan Lian
kommer ut fra kontoret. Han har forfattet et leserinnlegg som han nå vil offentliggjøre.
Det er et vanskelig tema: Norsk innvandringspolitikk. Lian har mye på hjertet. Det har vært
nødvendig å «skrive av seg» det han har gått og tenkt på etter at barnebarnet på sju år ble
brutalt drept 30. april.
I ettertid gikk politikerne Inge Ryan, Trine Skei Grande og Bjarne Håkon Hanssen ut og
advarte namdalingene mot å skjære alle innvandrere over en kam, mot å
gjøre innvandrerne kollektivt ansvarlig for drapene. Det var et slag i ansiktet på den
sørgende bestefaren, ja, på hele familien.
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- De kunne like gjerne ha kastet stein på oss. Var dette deres kondolansehilsen til oss som
ble rammet? Jeg kan ikke se at det har kommet noen annen hilsen fra dem enn
avisoppslaget. Ellers har vi fått hilsener fra land og strand, sier Jan Lian.
Debatt som de ikke vil ha
Han har fundert på hva som er årsaken til at de tre framstående politikerne fra Namdalen
valgte å gå ut med en kollektiv advarsel til folket i bakkant av et av de verste drap i
norgeshistorien. Omsider har han kommet fram til at han tror det bunner i en redsel. En
frykt for at drapene kan utløse en meningsutveksling om innvandringspolitikken lokalt og
nasjonalt.
- Det tør de ikke. Politikerne vil vite best på det området, de belærer oss mer enn gjerne. De
er imidlertid ikke interessert i å høre hva det norske folk mener om
den innvandringspolitikken som føres, og som vi nå er rammet av, sier Lian.
- Sier du at du holder inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ansvarlig for at Cicilie ble
drept?
- Ja, jeg holder ham ansvarlig som statsråd. Hadde ikke norske politikere ført en feilslått
politikk på området i en årrekke, ville ikke dette skjedd, mener Jan Lian.
Støtten varmer
- Hva følte du og dine da avisinnlegget sto på trykk?
- Det er nesten så jeg syntes synd på dem, at de ikke forstår mer. Samtidig ble vi kraftig
provosert og såret, sier han ærlig.
Helt til i fjor vår bodde Cicilie på gården Lille Amdal der bestefar og bestemor bor. Hun
kjente hver en krok av gården, og når hun kom på besøk, måtte hun «gå over» alt sammen,
hver eneste gang. Jan Lian har gode minner om ei glad småjente som likte å være med på
tur, alene eller i lag med søskenbarna sine. Cicilie var et midtpunkt i familien, alle de andre
ungene ville gjerne være sammen med henne. Og stakk hun ut en tur alene, resulterte det
gjerne i en bukett blomster som hun hadde plukket til bestemor.
- Etter at hun flyttet, kom hun på besøk til oss så å si hver helg. Det blir tomt etter Cicilie, sier
bestefaren tungt og stirrer i gulvet.
- Vi har imidlertid fått veldig god støtte fra folk på alle hold. Det at folk bryr seg varmer,
tilføyer han.
Hvorfor underslå fakta?
I leserinnlegget påpeker Lian at inkluderingsminister Hanssen underslår fakta når han påstår
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at den typiske morder er en nordmann i 30-40-årsalderen. En undersøkelse Statistisk
sentralbyrå gjorde i 1999 viser nemlig at det er dobbelt så høy kriminalitet blant ikkevestlige innvandrere som blant etniske nordmenn.
- Det er Hanssen helt sikkert klar over, men han velger å tie om det, påpeker Lian som ber
statsråden og andre politikere slutte å belære vanlige nordmenn om hva de bør mene.
- I stedet burde de være interessert i å få vite hva den gjengse nordmann mener om
den innvandringspolitikken som føres. Det er bare det at sånt er så fryktelig vanskelig å ta
opp. Sier man noe som er politisk ukorrekt, blir man fort stemplet som rasist, mener Lian
som understreker at det er det norske systemet han selv er ute etter å få gjort noe med.
Ville sette ord på det
- Innvandringspolitikken er helt ute av kontroll. Det har gått så langt og så vidt at både
politikere og politi er livredde for å tråkke enkelte grupperinger på tærne. Det blir feil når
man ukritisk tillater folk fra alle verdenshjørner, og med vidt forskjellig kulturbakgrunn,
komme inn i Norge. Jeg anklager ikke innvandrerne som vil til Norge. Det må være et paradis
for dem som kommer fra utrygge områder av verden, mener han.
Jan Lians agenda er å si ifra, sette ord på det mange mener, men ikke sier fordi det per
definisjon er feil oppfatning å ha. Han mener også det er berettiget å minne politikerne om
at de er satt til å ivareta folks interesser. I det ligger det at de også er pliktige til å sette seg
inn i hva for slags politikk folket vil ha, også på så kontroversielle områder
som innvandringspolitikk.
- Jeg vil at noe skal skje med systemet. Savnet etter Cicilie er stort, men vil bli lettere å bære
dersom jeg føler at hun ikke døde helt forgjeves, sier Jan Lian.
24.05.2007 Tabloid
HEAD1
Gerd Liv Vallas lege går kraftig i rette med Erna Solberg og Bjarne Håkon Hansen. Skammelig
å uttale seg om Vallas sykemelding, sier legen som mener bare han vet hvor syk Valla er.
HEAD2
Kan man kalle en folkegruppe ondskapsfulle mordere, ikke- mennesker og parasitter - uten å
bli dømt for det?
Ja, ny-nazist og Vigrid-leder Tore Tvedt ble frifunnet for sitt angrep på jødene. Men saken
skal prøves for Høyesterett
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John Christian Elden
Harald Stanghelle
Mona Levin
Frode Elgesem
31.05.2007 Tabloid
HEAD1Kokain er det nye folkedopet. Kraftig økning i omfanget, lett å få tak i på trendy
utesteder - og dette gjelder slett ikke bare i Oslo.
HEAD2
Noen tusen illegale innvandrere lever i skjuil her i landet fordi de ellers vil bli sendt ut. Røde
Kors vil hjhelpe dem med det nødvendigste - og møter kritikk fra Fremskrittspartiet
05.06.2007 Tabloid
Ingen aldersgrense for hente-ekteskap her i landet. SV nedkjempet Arbeiderpartiet. Blir det
færre tvangsekteskap etter dette
14.08.2007 Tabloid
I sist veke blei Ali Farah slått ned i Sofienbergparken i Oslo. Ambulansen som var på staden
NEKTA å ta med seg småbarnsfaren. Både politiet og ambulansepersonell har fått voldsom
kritikk fordi dei nekta å ta med seg den hardt skada mannen. I dag meldte regjeringa at den
skal kartlegga rasismen i Norge. Må ein mann ligga att helselaus og ikkje få den hjelpa han
har krav på før styresmaktene reagerer??
Regjeringen skal kartlegge hverdagsrasisme blant oiffentlig ansatte
19:03:22: arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap
19:05:45: innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen, Frp
19:08:26: Akhenaton Oddvar de Leon, Organisasjonen mot offentlig diskriminering
15.08.2007 Tabloid
Kommunevalg 2007: Frp vil endre regelen med at utlendinger som har bodd i Norge i tre år
kan stemme ved lokalvalg - innledning 137.000 utlendinger som ikke har norsk
statsborgerskap, kan stemme ved lokalvalg. Fordi de har bodd her i tre år. Denne 25 år
gamle lovbestemmelsen vil Frp endre.
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27.08.2007 Tabloid
Fremskrittspartiets nye trygd vil gi ca 7500 kr i måneden pr barn til foreldre med barn. Det
blirca 90 000 kr i året. Samtidig forsvinner støtten til barnehager slik at dette må betales
med den nye kontantstøtten og egenandel, totalt ca 105 000 kr mer i året. Tidligere hadde
man også en egenandel på barnehageplass, den blir større nå og ender på ca 8 900 kr mer i
året pr barn.

Forslag til spørsmål, Siv Jensen
- Ved utgangen av fjoråret var det 2,8 millioner inkassosaker her i landet, et tegn på at
mange mennesker ikke har full kontroll på egen økonomi. Hva tror du skjer når disse
menneskene får en sjekk på flere tusen kroner i måneden i valget mellom å ha barn hjemme,
eller i barnehage?
- Vil man ha noen kontroll på at Frp-trygden ikke går til flatskjermer og cabincruisere?
- Sammenlignet med i dag vil dere gjøre det dyrere for de som bruker barnehagetilbudet. Er
det en vinnersak for Fremskrittspartiet?
- Er det et mål for Fremskrittspartiet at markedskreftene skal presse barnehageprisene ned?
- Kontantstøtten har ofte blitt - med rette - beskyldt for å hindre integrering av ikke-vestlige
barn. Men kontantstøtten har bare blitt gitt til barn opp til 2 år, denne støtten gis til barn
opp til 6 år gamle. Hvordan skal dere løse denne utfordringen?
(VIDEOSPM om dette temaet)- Problemet med at Frp-trygden blir eksportert til for eksempel
EU-landet Polen har blitt påpekt av blant annet Per-Willy Amundsen. Samtidig sier Frps Ulf
Leirstein at mangelen på arbeidskraft som trygden deres vil medføre kan dekkes opp ved å
importere den fra EØS-land. Hvordan skal man egentlig tolke disse utsagnene?
- Blir det aktuelt for dere å innføre Frp-trygden før eventuelle velferdslekkasjer til utlandet er
tettet?
- Med alle velferdslekkasjene som EØS-avtalen skaper hadde det kanskje vært best for Frp
om Norge meldte seg ut av EØS?
- SFO er en ordning dere vil la foreldrene finansiere. Hvorfor mener dere at
Skolefritidsordningen ikke er viktig nok til å være et offentlig ansvar?
Forslag til spørsmål, Kristin Halvorsen
- Dette forslaget innebærer å gi mye mer penger til småbarnsfamilier . Hva er så galt med
det?
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- Hvorfor er det galt å tenke helt nytt. Er det bare Sosialistisk Venstreparti som vet hvordan
samfunnets utfordringer skal løses?
- Det koster kanskje mer å ha barn i barnehage, men det gir jo lavtlønte gode muligheter til å
være sammen med barna sine siden det for mange vil lønne seg å ikke jobbe. Er ikke det en
god mulighet for de mindre bemidlede til å få tid med sine barn?
- Dere går i mot dette forslaget blant annet fordi det vil rasere eldreomsorgen, men hvorfor
er det de lavtløntes oppgave å sørge for nok hender i eldreomsorgen?
- Mange steder i samfunnet ser vi at prisene på tjenester går ned når det er fri konkurranse.
Tror du ikke Frps system kan føre til at prisene på barnehageplasser går ned slik at
foreldrene kanskje sitter igjen med mer penger enn før?
- At Frp-trygden kan eksporteres til for eksempel land som Polen må vel solidaritetspartiet
SV være for vel?
29.08.2007 Tabloid
Ambulansesjåførene som nektet å hjelpe Ali Farah slaktes i Helsetilsynets rapport

18:57:25: fylkeslege Petter Schau, Oslo og Akershus
19:00:59: Jon Christian Foss, talsmann for familien til Ali Farah
17.09.2007 Tabloid
arkivbilder fra saken og av innvandrere
18:58:06: religionshistoriker Hanne Nabintu Herland
19:00:46: tidligere leder Aslak Sira Myhre, RV
Omvendt
Rasisme

Er det omvendt rasisme når ambulansepersonell som sviktet på jobb
da Ali Farah ble slått ned må tåle all verdens kritikk, mens ingen
snakker om afrikaneren som faktisk slo? Å kritisere mennesker med
mørk hud offentlig er tabu i Norge.
19.09.2007 Tabloid
Bedrifter skal tvinges til å lage handlingsplan for ansettelser av
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funksjonshemmede og invvandrere
N-DIREKTIV-1909-SFM-TABL
19.09.2007
Godkjent
Aapen

arkivbilder av funksjonshemmede og innvandrere
18:57:12: statssekretær Laila Gustavsen, Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, Ap
18:57:51: direktør arbeidslivspolitikk Sigrun Vågeng, NHO
Direktiv
Rekruttering

Regjeringen vil ha flere funksjonshemmede og innvandrere i jobb. Alle
bedrifter med mer enn femti ansatte skal tvinges til å lage en
handlingsplan for slike ansettelser. Og rapportere resultatet. Alternativet
er å bli hengt ut som en sinke i full offentlighet.
02.10.2007 Tabloid
Tabloid: Del2: Opposisjonen skuffet over trontaledebatten

19:09:53 se 1830
19:10:37 Per Sandberg, Nestformann, Frp
19:12:12 Helga Pedersen, Nestleder, Ap
19:15:37 bildet går i svart
For mens prinsesse Mærta Lois satt i retten, leste faren hennes
trontalen i Stortinget
LYD OPP
Opposisjonen var som ventet skuffet og vonbråten over denne talen
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som er regjeringens signaler om hvilke områder den vil satse spesielt
på i året som kommer. Høyre savnet mer fokus på forskning mens Frp
som ventet er misfornøyd med innvandringspolitikken.
09.10.2007 Tabloid
Behandlingen av utvisningsvedtak mot mulla Krekar startet i Høyesterett i dag
I dag begynte Høyesteretts behandlingen av utvisningsvedtaket mot Mulla Krekar. Mulla
Krekar kom til Norge i 1991. Etter 10 år i Norge fattet myndighetene interesse for den
politisk aktive islamisten. For i 2001 danner Krekar gruppen Ansar Al Islam som ble stemplet
som en terroristorganisjon og treningsleir for Al Qaida.
Da dette ble kjent i 2002 hevdet Krekar at han ikke lenger ledet gruppen. Politiet pågrep og
fengslet Krekar men saken mot ham ble henlagt.
Daværende kommunalminister Erna Solberg besluttet i 2003 at Mullah Krekar var en fare for
rikets sikkerhet og skulle utvises.
I 2005 sa Tingretten at Krekar skulle utvises fra Norge. Vedtaket ble anket. Året etter kom
Lagmannsretten til samme konklusjon.
Utvisningsvedtaket ble anket til Høyesterett og i dag begynte behandlingen av saken
30.10.2007 Tabloid
Muslimsk hijab undergraver norsk demokrati
19:06:36 Bilder av innvandrere og Hege Storhaug
19:07:03 Hege Storhaug, Informasjonsleder, Human Rights Services
19:09:36 Martine Aurdal, Redaktør, Ny Tid
19:11:42 Sara Azmeh Rasmussen, Skribent
19:15:10 Mariam Javed, Styremedlem, Muslimsk Studentsamfunn
Er sløret, altså tildekking av kvinner, den største trusselen mot kvinners
frigjøring og demokratiske frihet? Ja, mener Hege Storhaug som i boken
"Tilslørt. Avslørt" tar et oppgjør med norsk naivisme.

UTGANGSPUNKT FOR SAKEN:
Hege Storhaug har skrevet boken Tilslørt. Avslørt. Med undertittel Et oppgjør
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med norsk naivisme. Storhaug sierat sløret skaper kjønnsapartheid. Tildekking
av jenter forteller at de er annenrangs borgere. Bruken av muslimske
hodeplagg vil undergrave velferdsstaten og demokratiet, mener Storhaug.
14.11.2007 Tabloid
Om kvinnedrap og æresdrap 14. november 2007
Wenche Karlsen
Sylvi Listhaug
Jim Aage Nøttestad
Marie Simonsen
Knut Storberget
Jim Aage Nøttestad
27.11.2007 Tabloid
Man vet ikke hvor mange de er. (pause bilder) Men ifølge organisasjonen Selvhjelp
for innvandrere og flyktninger kan det være mellom 5 og 10 tusen mennesker som
oppholder seg ulovlig i Norge.
Det kan være mennesker som har fått endelig avslag på asylsøknaden og likevel fortsetter å
være i landet. Det kan være mennesker som ikke lenger har gyldig oppholdstillatelse, eller
det kan være folk som kommer hit ulovlig uten å registrere seg.
Felles for de alle er at de lever i skjul og i frykt for å bli oppdaget
Gjennom en artikkelserie har Aftenposten den siste tiden satt fokus på denne
problematikken, men i dag sa Bjarne Håkon Hanssen at han ikke vil gi amnesti til de
menneskene som oppholder seg her ulovlig. Han vil ha dem ut! (40-42sek)
12.12.2007 Tabloid
Arbeidsinnvandring 12. desember 2007
Sigrun Vågeng
Trine Skei Grande
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13.12.2007 Tabloid
NHOs forslag om svingdørspolitikk når det gjelder arbeidsinnvandrere. 13. desember 2007
Øyvind Korsberg
Bård Johansen
Akhtar Chaudhry
Anne Solsvik
17.01.2008 Tabloid
Tabloid: Må muslimske homofile kureres for sin legning?
Imam Daayiee Abdullah, USA gående, halvtotal, forstander Basim Ghozlan,
Det islamske Forbundet gående, halvtotal, Abdullah hilsende på Ghozlan, halvtotal, bilder fra
dokumentaren "Gender me" på skjerm, intervju med Abdullah, supernær, tekstet
19:05:17 Kaltham Alexander Lie, Homofil muslim
19:06:13 Forstander Basim Ghozlan, Det islamske forbundet
19:08:06 Skribent Sara Azmeh Rasmussen
19:11:48 Leder Afshan Rafiq, Høyres forum for mangfold og integrering
28.02.2008 Tabloid
Er nordmenn redde islamisme og kristen fundamentalisme? 28. februar 2008
Muhammad Usman Rana
Hege Storhaug
Sara Azmeh Rasmussen
Hanne Nabintu Herland
Espen Ottosen
07.04.2008 Tabloid
Frp vil stenge grensene for innvandrere fra visse land 7. april 2008
Trine Skei Grande
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Bjarne Håkon Hanssen
Per Willy Amundsen
Bent Høie
16.04.2008 Tabloid
Frykter at Bhatti får heltestatus blant innvandrerungdom 16. april 2008
Aslam Ashan
Johnny Brenna
Gunnar Hultgren
John Olav Egeland
Stein Morten Lier
29.04.2008 Tabloid
Raja mener Frp er fullt av rasister og drittsekker 29. april 2008
Abid Raja
Carl I. Hagen
19.05.2008 Tabloid
Asylpolitikk 19.05.2008
Bjarne Håkon Hanssen
Per Sandberg
Jan-Paul Brekke
Jon Ole Martinsen
02.06.2008 Tabloid
Om rasismedebatt 2. juni 2008
03.06.2008 Tabloid
Tabloid: Bhatti ble i dag frikjent for terrorisme
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18:57:58 - Elden
18:59:40 - Furuholmen
19:05:58 - Bilder fra 1830
19:06:40 - Elisabeth Skarsbø-Moen
19:08:40 - Nina Johnsrud
19:09:58 - Ivar A. Fahsing
19:12:19 - Stein Morten Lier
18.08.2008 Tabloid
Tabloid: Har regjeringen mistet kontrollen på asylpolitikken
18.57.11 vignett og start, arkivbilder fra saken,
18.58:00 Dag Terje Andersen, Arbeids og inkluderingsminister, Ap
18:59:36 butterfly TTE i studio i Oslo og Bjørn Harald Sørensen, Talsmann for naboer til
Kasper Transittmottak, Våler, snakker i mobiltelefon, Sørensen, halvnær,
19:04:37 Siv Jensen, Formann, FrP
19:06:53 Erna Solberg, Leder, H
19:09:54 Trine Skei Grande, Nestleder, V
19:13:50 Trude Ringheim, Kommentator, Dagbladet
03.09.2008 Tabloid
Regjeringen strammer inn i asylpolitikken - SV tok dissens i regjeringen 03.09.2008
Jon Ole Martinsen
Bent Høie
Per Willy Amundsen
Ola Elvestuen
Kristin Halvorsen
Jens Stoltenberg
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10.09.2008 Tabloid
Ingen av de som står på listene til de sikre plassene på Stortinget har minoritetsbakgrunn, er
det et problem? 10.09.2008
Abid Raja
Christian Tybring-Gjedde
09.10.2008 Tabloid
Stortingsrepresentant Saera Kahn har nytta jobbtelefon til å ringe klarsynte og fått
skyhøge rekningar. Trakk seg som kandidat
til stortingsvalet. Konsekvensar for minoritetspolitikarar? 9. oktober 2008
Lillian Johnsen
Arne Strand
Abid Raja
Inger Ellingsen
14.10.2008 Tabloid
Ali Farah-saken: Var det rasisme når Schjenken ikke tok med Ali Farah i ambulanse? 14.
oktober 2008
Ola Melbye Pettersen
Sara A. Rasmussen
Per Willy Amundsen
Asta Busingye Lydersen
09.12.2008 Tabloid
Otto Jespersen beskyldes for jødehets 9. desember 2008
Nils Ketil Andresen
Maja Løvland
Anne Sender
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Kjetil Hasselberg
Terje Sporsem
13.01.2009 Tabloid
Over 200 ungdommer ble forrige uke arrestert ifm opptøyer i Oslo 13. januar 2009
Ahmed Rahali (demonstrant)
Akhenton Oddvar de Leon
Eddie Eidsvåg
Erling Lae
Per-Willy Amundsen
Knut Storberget
14.01.2009 Tabloid
Fører den norske Israeldebatten til jødehat? 14. januar 2009
Anne Sender
Mona Levin
Torstein Dahle
Abid Raja
Inga Marte Thorkildsen
10.02.2009 Tabloid
Debatt om bruk av hijab i politiet 10. februar 2009
Hege Storhaug
Ola Borten Moe
Arne Johannessen
Abid Raja
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Knut Storberget
16.02.2009 Tabloid
Er hijab et politisk symbol eller religiøst plagg? 16. februar 2009
Anne Sofie Roald
Ruken Ulker
Saera Khan
Bushra Ishaq
Ilham Hassan
Rachel Suissa
23.02.2009 Tabloid
Siv Jensen advarte mot snikislamisering av Norge 23. februar 2009
Siv Jensen
Jonas Gahr Støre
25.02.2009 Tabloid
Sterk islamkritikk på FRP si heimeside 25. februar 2009
Regjeringens behandling av hijabsaken
Erna Solberg
Stein Kåre Kristiansen
Hanne Skartveit
Carl I. Hagen
Jens Stoltenberg
18.03.2009 Tabloid
Martin Kolberg mante til kamp mot radikal islam 18. mars 2009
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Martin Kolberg
Muhammed Usman Rana
Siv Jensen
Saera Khan
Abid Raja

Standpunkt (NRK1)
27.08.2002 Standpunkt
Er sløret til de muslimske jentene et tegn på kvinneundertrykking? Eller er det vel så
undertrykkende å kreve at muslimene skal bli akkurat som oss? I kveld tar vi debatten om
kvinnenes stilling i innvandrermiljøene, og spesielt i de muslimske. Unge muslimske jenter
helt ned til 6 år går nå med slør på skolen. Nå kommer et forslag fra innvandrerkvinnene selv
om å forby slør blant barna. Amber KHAN (mv), talskvinne,
World Islamic Mission Nazneen KHAN (mv), høyskolelektor Zahid MUKHTAR (mv), talsmann,
Islamsk Råd Norge Nazia Batool MUKHTAR (mv) Hege STORHAUG (mv), journalist og
forfatter Ingunn YSSEN (mv), direktør, Likestillingssentret Loveleen KUMAR (mv), forfatter og
rådgiver Erna SOLBERG (mv), kommunalminister (H) Bahar MUNZIR (mv), kurdisk
kvinnesakskvinne Jeanette HOLM (mv) Lena LARSEN (mv) Islamsk Råd Norge Sissel ØSTBERG
(mv), førsteamanuensis, Høyskolen i Oslo.
12.11.2002 Standpunkt
Har du blitt mer skeptisk til innvandrere i det siste? I så fall er du ikke alene. Fremmedfrykten
øker - og mange mener det nå har blitt like ille å være for innvandrere som mot. Har
pendelen snudd helt? Hva betyr det i såfall for forholdet mellom oss. Fra snillisme til
rasisme? Debattledere er Jarle Roheim HÅKONSEN (mv) og Christine PRÆSTTUN (mv) Med i
debatten: Olaf THOMMESSEN (mv), Styreleder, Anette Thommessens
Minnefond, Majoran VIVEKANANTHAN (mv), Redaktør, Utrop.no, Per SANDBERG (mv),
Stortingsrepresentant, FrP, Thorbjørn BERNTSEN (mv), Hadia TAJIK (mv), Student, Erna
SOLBERG, Kommunalminister, (H), Akhenaton De LEON (mv), Daglig leder, Organisasjon mot
Offentlig Diskriminering, Kari Beheim KARLSEN (mv), Zeki EMIN (mv).
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06.01.2004 Standpunkt
Kronpronsens nyttårstale der han oppfordret nordmenn til å være mer tolerante overfor
innvandrere og mer glad i forskjellene mellom oss. EA: Kutt fra Kronprins HAAKONs tale (Fra
H.K.H. Kronprinsregentens nyttårstale, sendt 20031231. MAI 3788) Christine PRÆSTTUN
leder debatten, HÅKONSEN tar i mot rekasjoner fra seerne. Seerspørsmål: Har innvandringen
totalt sett vært bra for vår måte å leve på? Med i debatten: Hege STORHAUG (mv),
informasjonsleder, Human Right Services Thomas Hylland ERIKSEN (mv), professor,
Universitetet i Oslo Ane REPPE (mv) Fatima KHALIL (mv) Steinar LEM (mv) Shahzad RANA
(mv), daglig leder, Sharepoint Per Olaf LUNDTEIGEN (mv), gårdbruker Erna SOLBERG (mv),
Kommunal- og regionalminister (H) Carmen PEREIRA (mv),styremedlem. Antirastisk senter
17.08.2004 Standpunkt
Denne sommeren har Carl I Hagen rappet velgere fra Kristelig Folkeparti med sin tydelige
kritikk av islam. Partiet synker på meningsmålingene og det er strid
både om alkoholavgifter og flyktningpolitikk internt i regjeringen. Debatten ledes av
Christine PRÆSTTUN (mv) og Jarle Roheim HÅKONSEN (mv). Seerspørsmål: Er Høyre og
Kristelig Folkeparti for uenige til å regjere sammen? (56 prosent svarte ja) Med i
debatten: Kjell Magne BONDEVIK (mv), statsminister (KrF) Jens STOLTENBERG (mv), leder,
Arbeiderpartiet Kristin HALVORSEN (mv), leder, Sosialistisk Venstreparti Carl I. HAGEN (mv),
formann, Fremskrittspartiet Erna SOLBERG (mv), leder, Høyre Frank AAREBROT (mv),
professor og valgforsker
05.10.2004 Standpunkt
En asylsøker går amok ombord i et fly - og dermed er debatten i gang igjen om hva vi skal
gjøre med asylsøkerne her i landet. Denne gangen gjelder det de med endelig avslag på
søknaden, men som man likevel ikke får sendt hjem. Regjeringen vil sette flere hundre av
disse asylsøkere på gata uten matpenger. Spørsmålet er da om de vil reise hjem etter et sånt
press eller om de vil utgjøre en vel så stor belastning og fare for
samfunnet. Seerspørsmål: Fører Regjeringen en for streng asylpolitikk? (85 prosent svarte
nei). Gisle MELING (mv), leder, Støttegruppen for ureturnerbare flyktninger i Vågan Erna
SOLBERG (mv), kommunal- og regionalminister (H) Carl I. HAGEN (mv), formann,
Fremskrittspartiet Ola Borten MOE (mv), kommunalråd, Trondheim (Sp) Olaf THOMMESSEN
(mv), nestleder, Venstre Rune Berglund STEEN (mv), fagsjef, Norsk organisasjon for
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asylsøkere, NOAS Knut HOLEN (mv), leder, Politiets utlendingsenhet Berthold GRÜNFELD
(mv), psykiater
17.01.2006 Standpunkt
Sosialklienter skal stå opp om morran, sa statsråd Bjarne Håkon Hanssen. De som lever på
trygd og sosialhjelp har sugerør ned i statskassa, sa innvandrertalsmann og Ap-politiker
Aslam Assan. Ta rei sammen - så blir det sikkert folk av deg og, sa skipsreder John Fredriksen
og blafret med en tusenlapp. Medvirkende i debatten: Bjarne Håkon HANSSEN
(mv), arbeids- og inkluderingsminister (Ap) Henning HOLSTAD (mv), leder, Helse- og
sosialkomiteen, Oslo kommune (FrP) Torbjørn Røe ISAKSEN (mv), leder, Unge Høyre Aslam
ASHAN (mv), leder, Ressurssenter for pakistanske barn Gunnar CRAMER (mv), psykiater Lars
SPONHEIM (mv), leder, Venstre Kjell Terje RINGDAL (mv), informasjonsrådgiver, Dinamo
PR Leiv MØRKVED (mv), leder, Velferdsalliansen Bente Marianne SIMONSEN (mv), leder,
Aksjonsgruppen mot sosial nød Vibeke OMBERG
(mv), Magasinet=Oslo Merete Legvold PETTERSEN (mv)
03.10.2006 Standpunkt
Mannen som er siktet for å ha drept sine tre søstre er innlagt på psykiatrisk sykehus. Han er
for syk til å forklare seg, dermed vet vi ikke noe om motivet for trippeldrapet som har rystet
hele Norge. Men man vet at det tidligere har vært vold og tvang i familien, som er
av pakistansk opprinnelse. Stadig flere innvandrerkvinner kontakter hjelpeapparatet for å
unnslippe voldelige forhold, enten fra ektemenn eller fra andre familiemedlemmer. Hvor
omfattende er problemet? Debatt i studio ved paneldeltakerne Gerd FLEISCHER (mv), leder
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Shakeel REHMAN (mv), skribent, Mohammad
Usman RANA (mv), legestudent UiO, og Bjarne Håkon HANSSEN (mv), arbeidsog inkluderingsminister (AP). Innspill fra Athar ALI (mv), leder Norsk Innvandrerforum, Judith
van der WEELE (mv), psykolog Stiftelsen Alternativ til Vold, Saera KHAN
(mv), stortingsrepresentant (AP), og Asghar ALI (mv), statsviter.
09.01.2007 Standpunkt
I mange år har det vært om å gjøre for politikerne å få færrest mulig innvandrere hit til
landet. Men gjelder ikke dette lenger. Norge går så det suser, og i flere deler av arbeidslivet
er det nå mangel på folk. Og politikerne er ikke lenger opptatt av å stenge grensen -
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tvert imot - nå er det om å gjøre å friste arbeidsinnvandrerne til å velge akkurat
Norge. Debatt om arbeidsinnvandring 43'00" Medv: Bjarne Håkon HANSSEN (mv), arbeidsog inkluderingsminister (Ap) Anders FOLKESTAD (mv), leder, UNIO Torbjørn Røe ISAKSEN
(mv), leder, Unge Høyre Bjørn HANSEN (mv), entreprenør Per-Willy AMUNDSEN (mv),
innvandringspolitisk talsmann (FrP) Ottar BROX (mv), professor Jens Petter LUNDE (mv),
malermester Sigrun VÅGENG (mv), direktør, NHO Bjørnar MOXNES (mv), Rød Valgallianse
20.02.2007 Standpunkt
Debatten dreier seg om hvorfor folk ikke klarer å holde sammen i ekteskapet, om det er for
lettvint å skille seg, om det er et mål at ekteskapet skal vare livet ut (til døden skiller oss
ad). Om respekten for ekteskapet er blitt mindre, om årsaker til at det er lettere å velge
skilsmisse enn før. Om dagens krav og forventninger til forelskelse og spenning. Om
påvirkning fra film, såpeserier og samlivsspalter. Om det er så nøye, om ekteskapet er en
viktig institusjon. Om at skilsmissetallene blant innvandrere er lavere enn blant etniske
nordmenn. Om innvandrere tenker annerledes omkring ekteskapet. Om ekteskap er blitt en
foreldet samlivsform, om økonomiske aspekter, om andre samlivsformer bør likestilles med
ekteskapet. Om årsaker folk oppgir som grunn til skilsmisse, om sex er viktig for at
ekteskapet skal holde, osv. Debatt om skilsmisser ved paneldeltakerne Per Arne DAHL
(mv),forfatter og prest i Trefoldighetskirken, Kristin SPITZNOGLE (mv), samlivsekspert,
Elin ØRJASÆTER (mv), bedriftsrådgiver og forfatter, og Anniken HUITFELDT (mv), nestleder
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (AP). Innspill fra Jan-Aage TORP (mv), pastor
Oslokirken, Cecilie KJENSLI (mv), redaktør Cpunktet.no, Usman RANA (mv), legestudent UiO,
May-Helen Molvær GRIMSTAD (mv), leder Familie- og kulturkomiteen (KrF), Trine Skei
GRANDE (mv), nestleder Venstre, og Eva DAHR (mv), filmregissør.
09.10.2007 Standpunkt
Debatten mellom HANSSEN, MOE, Sturla STÅLSETT (mv), generalsekretær Kirkens
Bymisjon, Fakhra SALIMI (mv), leder MIRA-senteret, JENSEN og WILLOCH om det er en skam
at regjeringen ikke har avskaffet fattigdom. Om at barnehagesatsningen ikke hjelper
barnefamilier med skolebarn. Om at antall fattige barn er like høyt som for 10 år siden. Om
mye fattigdom blant innvandrerbarn, innvandrerfamilier (68 prosent av fattige barn i Oslo
er innvandrerbarn). Om mye fokus på kulturell integrering og lite på
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økonomiske forhold. Om faren for å bygge en ny underklasse basert på
etnisitet. Om årsaker til fattigdom henger sammen med arbeidsledighet, m.m.
04.12.2007 Standpunkt
Rundt om i Norge lever små barn og deres foreldre i skjul. Det de frykter mest er at noen, en
kveld som denne, skal banke på døren - og sende dem ut av landet. Det er 10000 illegale
innvandrere i Norge, og det er ikke plass til dem i herberget. Velkommen til Parkteatret.
Debatt om illegale innvandrere i Norge 43'55 Bjarne Håkon HANSSEN (mv), arbeids- og
inkluderingsminister (Ap) Per-Willy AMUNDSEN (mv), innvandringspolitisk talsmann
(Frp) Erna SOLBERG (mv), leder, Høyre Ingrid WIRUM (mv), sjef, Politiets
Utlendingsenhet Bjørg TØRRESDAL (mv), stortingsrepresentant, KrF Trine Skei GRANDE (mv),
nestleder, Venstre Jon Ole MARTINSEN (mv), organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger Trygve NORDBY (mv), generalsekretær, Norges Røde Kors Reza REZAEE
(mv), Ridaya BARAL (mv), Berta WERGELAND (mv) Diar Dinha SADO (mv), asylsøker

Redaksjon EN (NRK1)
16.09.2002 Redaksjon EN
Innslag 2: MULLAH KREKAR 0'13"
Det foregår nå et omfattende internasjonalt spill om mullah Krekar. Siden
torsdag har han sittet arrestert i Nederland. I ettermiddag møtte han sin
norske advokat.
Studio: Veksling mellom splitscreen og helskjerm, hvor JOHANSEN samtaler med
Atle BJURSTRØM (mv) direkte fra Vught i Nederland. Intv. med
Mullah Krekar sin advokat, Brynjar MELING (mv) i Nederland. 3'30"
Studio: JOHANSEN samtaler med politisk redaktør i Aftenposten,
Harald STANGHELLE (mv), generalsekretær i Amnesty International Norge,
Petter EIDE (mv), journalist i "NRK Brennpunkt", Ola FLYUM (mv) og
militærrådgiver i NUPI, Vegard HANSEN (mv) om Krekar-saken. 12'30"
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10.10.2002 Redaksjon EN
Trafficking. Utenlandkse prostituerte i Norge.
Programleder Viggo JOHANSEN (mv) innleder og informerer om dagens tema og
gjester; Avdekning av en brutal verden der jenter blir salgsvare. Jentene
rømmer fra fattigdom, og ender som prostituerte bl.a. i Norge. Import av
jenter er blitt "Big Business" og bakmenn organiserer det hele. Dagens andre
tema er Herborg Kråkeviks forestilling om den franske legenden Edith Piaf.
Innslag 1: Filmen "Lilja 4-ever"
(1'00" MAI 3604)
I filmen "Lilja 4-ever" følger vi 16-åringen Lilja som bor i en skitten
drabantby i det gamle Sovjetunionen. Lilja drømmer om et nytt liv i Vesten.
Når hun forelsker seg i en ung mann som lover henne leilighet og jobb i
Sverige, griper hun sjansen til å komme seg vekk. Men i Sverige er det alt
annet enn et nytt og bedre liv som venter.
AU: Flere klipp fra filmen "Lilja 4-ever", bl.a. Lilja (Oksana AKINSJINA (mv))
banker på dør og sier "Hallä! Hjälp mig! Snälla!", mann låser seg inn i
leiligheten, slår Lilja og sier han vil drepe henne om hun rømmer, truer
henne.
Regi: Lukas Moodysson
Svensk film fra 2002
COPYRIGHT ikke oppgitt - må sjekkes
Studio: JOHANSEN samtaler med Liv JESSEN (mv), leder PRO-senteret, om
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"trafficing", sier man må nyansere bildet når det gjelder handel med kvinner at ikke alle har det slik som filmkarakteren Lilja, at det har vært en gradvis
økning av utenlandske prostituerte til Norge - at halvparten av de prostituerte
i Norge er utenlandske kvinner, at prostiusjonen er mye mer organisert i dag,
at for mange av kvinnene fra Øst-Europa er prostitusjon er måte å overleve på,
og om at bakmennene både er utenlanske og norske. 2'00"
Innslag 2: Horestrøket i Oslo
P: Åsa Vartdal F: Trond Stenersen (1'51" MAI 3635)
De utenlandske prostituerte setter sterkt preg på horestrøket i Oslo. De er
yngre enn de norske jentene og de går ikke på stoff. Det meste av det de
tjener havner i lommene på bakmennene.
Flere kjøreshot omkring i Kvadraturen "horestrøket" i Oslo. Shot prostituerte
i området, sladdet ansikt. Kjøreshot mot havneområdet. Kjøreshot
havneområdet. Shot bygate i Oslo, skilt "Cinemateket" - to personer sees til
venstre i bildet, zoom inn prostituert (sladdet ansikt) og horekunde. Shot den
prostituerte kvinnen går bortover - filmet bakfra. Person med ryggen til
snakker med to jenter med sladdet ansikt. Kort kjøreshot bygate - prostituert
går langs fortauet.
Studio: Debatt rundt stort bord med Odd Einar DØRUM (mv), justisminister
(Venstre), Odd MALME (mv), Assisterende politidirektør Politidirektoratet,
Morten JENTOFT (mv), Utenriksmedarbeider NRK, og JESSEN, om prostitusjon.
11'30"
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21.10.2002 Redaksjon EN
Debatt om asylpolitikk. Kristin Ørmen JOHNSEN (mv), Statssekretær,
Kommunaldepartementet (H) Kristoffer HOVLAND (mv), Fossheim Turisthotell Halvor
FRIHAGEN (mv), Advokatfullmektig Carl I. HAGEN (mv), Formann, FrP
Terje SJEGGESTAD (mv), Direktør, Utlendingsnemnda
Palestinsk kokk og hans familie kastet ut av landet.
07.11.2002 Redaksjon EN
KrF og asyl.
Studio: Debatt KrF og asyl. 18'04"
Statsminister Kjell Magne Bondevik må nå svare på hva som skjedde da
regjeringen for to år siden gjorde om et avslag på en oppholdstillatelse. For
er det vennskapskorrupsjon når en pakistanskfødt KrF-politiker oppnår opphold i
Norge for flere familiemedlemmer?
Carl I. HAGEN (mv), Formann, Frp
Ågot VALLE (mv), Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen (SV)
Odd Einar DØRUM (mv), Justisminister (V)
Jon LILLETUN (mv), Parlamentarisk leder, Kristelig Folkeparti
05.12.2002 Redaksjon EN
Benjamin Hermansen ble knivstukket og drept i fjor. Nå har retten slått fast
at drapet var rasistisk motivert - og straffen for de to dømte ble strengere
nettopp fordi drapet var rasistisk. En hel nasjon engasjerte seg i denne saken
- sammen med Benjamins aller nærmeste.
Omer BHATTI (mv)
Marit HERMANSEN (mv)
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Studio: Debatt rasismedrap. 16'50"
Tor Erling STAFF (mv), Høyesterettsadvokat
Elias MOHAMMED (mv), Leder, Benjamin Hermansens minnefond
Ketil Wendelbo AANENSEN (mv), Nestleder, SOS Rasisme
Manuela RAMIN-OSMUNDSEN (mv), Ass.direktør, UDI
18.12.2002 Redaksjon EN
Studio: Debatt om ytringsfrihet og rasisme. 3'00"
Jødehets og rasistiske utsagn fikk passere i høyesterett. Dommen som frikjente
den tidligere Boot Boys-lederen Terje Sjølie har opprørt mange. Andre mener at
dette må vi tåle i ytringsfrihetens navn.
Mona LEVIN (mv), Kulturjournalist Shabana REHMANØ (mv), Komiker
Jon LILLETUN (mv), Parlamentarisk leder, KrF
Jahn Otto JOHANSEN (mv), Utenrikskommentator, NRK
Henrik LUNDE (mv), Info.sjef, Antirasistisk senter
Petter EIDE (mv), Generalsekretær, Amnesty International Norge
Innslag 1: SJØLIE FRIKJENT I RETTEN 1'23" MAI 3681
P: Hanna Elisabet Thorsen
Bilder fra Expo/Monitor
Terje SJØLIE (mv), tidligere leder i Boot Boys
Tor-Aksel BUSCH (mv), Riksadvokat
Innslag 2: DET MOSAISKE SAMFUNN 1'46" MAI 3676
P: Åsa Vartdal
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At jødehetsen kunne passere i høyesterett har slått hardt ned i det mosaiske
samfunn - der kalles dommen en skandale.
Dina MIDTTUN (mv)
Espen MENDELSOHN (mv)
Ted ASPELUND (mv)
Helene Schøyen PINTZKA (mv)
15.01.2003 Redaksjon EN
Amerikanerne mener Mulla Krekar er en av lederne i en celle innenfor
Al Qaida-nettverket som driver med kjemiske våpen. I dag har vi hørt at USA vil
kreve Mulla Krekar utlevert hvis han ikke blir arrestert i Norge.
Innslag 1: Mulla Krekar intv. 6'58" MAI 3675
P: Viggo Johansen
Viggo JOHANSEN (mv) intv. Mulla KREKAR (mv) i Redaksjon EN-studio.
Studio: Debatt om Mulla Krekar 20'30"
Brynjar MELING (mv), Mulla Krekars advokat i Norge.
Per SANDBERG (mv), Stortingsrepresentant, FrP.
Petter EIDE (mv), Generalsekretær, Amnesty International Norge.
Karsten KLEPSVIK (mv), Pressetalsmann, Utenriksdepartementet.
Gro HOLM (mv), Utenriksredaktør, NRK.
20.01.2003 Redaksjon EN
Tema: Ett år siden kurdiske Fadime ble drept av sin far.
Advokatfirmaet BAHR. Innhold :
Det er ett år siden kurdiske Fadime ble drept av sin far i Uppsala
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i Sverige fordi hun hadde hatt en svensk kjæreste. Dette såkalte
æresdrapet vakte voldsomme reaksjoner, og i dag kom boka "For ærens skyld".
Advokatfirmaet Bahr har lenge vært i hardt vær etter sin befatning med Tore
Tønnes økonomiske forhold. Den som avslørte det hele var høyesterettsadvokat
Thor-Erik Johansen da han gikk til Økokrim med en rekke dokumenter. Johansen er
advokat for direktøren i Bahr som nå har fått sparken.
Innslag 1: FADIME HISTORIE 0'20" MAI 3621
Studio:

THOR-ERIK JOHANSEN, Høysterettsadvokat 6'26"

Studio:

ROLF JOHAN RINGDAL, Styreleder, BAHR. 10'30"

Innslag 2: FADIMES SØSTER 2'40" MAI 3686
P: Kjell Pihlstrøm, Stockholm
SONG L SAHINDAL, Fadimes søster.
Studio:

WIKAN OM ÆRESDRAP, 7'40"
UNNI WIKAN, Forfatter av "For ærens skyld"
HIND DAKTHIL

Innslag 3: WIKAN FÅR BLOMSTER, 0'14" MAI 3630
Studio:

SAMTALE OM ÆRESDRAP
UNNI WIKAN, Forfatter av "For ærens skyld"
HIND DAKTHIL

23.01.2003 Redaksjon EN
Kjøp og salg av fotballspillere
Tema: Kjøp og salg av fotballspillere
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Innhold :
Med jevne mellomrom blir det bråk i fotball-Norge. Ofte blir det slåsskamp
om millioner av kroner når unge talentfulle spillere skal selges.
Det siste eksemplet er Vålerengas Pa-Madou Kah.
PA-MADOU KAH 1'43" MAI 3630
P: Kjersti Brokhaug
Innslag:
PA-MADOU KAH (mv)
KJETIL REKDAL (mv) trener, Vålerenga
GUNNAR MARTIN KJENNER (mv) fotballagent
EA: (19970503) TORE ANDRE FLO (mv)

DEBATT OM KJØP OG SALG AV SPILLERE 26'00"
Studio:
GUNNAR MARTIN KJENNER (mv) advokat og fotballagent
KJETIL REKDAL (mv) trener, Vålerenga
KJETIL SIEM (mv) direktør, Vålerenga
JAN ÅGE FJØRTOFT (mv) tidligere proffspiller
MORGAN ANDERSEN (mv) leder, NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon).
17.02.2003 Redaksjon EN
Tema: Bussdrap / ustabile asylsøkere

I går kveld var sjokkerte passasjerer på Valdres-ekspressen vitne til at
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buss-sjåføren ble stukket ned og drept. Det var et under at sjåføren klarte
å stoppe bussen og hindre en enda større ulykke før han døde.
16-år gamle Benedicte Hauge fra Øvre Årdal var i bussen da sjåføren fikk kniven
i ryggen.
Innslag: PASSASJER BUSS

(1'53") MAI 3643

P: Marianne Rustad Carlsen F: Arne Eithun
Benedicte HAUGE (mv)
Studio: DEBATT BUSSDRAP

(25'44")

P: Viggo Johansen
Trygve NORDBY (mv), direktør, Utlendingsdirektoratet
Berit BERG (mv), seniorforsker, SINTEF
Nora SVEAAS (mv), sjefpsykolog, Psykososialt senter for Flyktninger
Per SANDBERG (mv), stortingsrepresentant (FrP)
Bjarne Håkon HANSSEN (mv), stortingsrepresentant (AP)
10.11.2004 Redaksjon EN
Først om ytringsfrihet i fare.
En kjent muslimsk fundamentalist er arrestert for drapet på nederlandske Theo
van Gogh. Filmskaperen ble drept fordi han hånet islam.
Tc 20:25:45 Ytringsfrihet i fare?
AU: Shots fra filmen "Submission" Regi: Theo van Gogh
Gate; Theo van Gogh ligger drept på gata - skjult under et hvitt teppe.
Theo van GOGH (mv) på filmopptak
211

Drapsstedet med mengder av blomster
Fra van Goghs begravelse, blomstersmykket kiste.
COPYRIGHT (rettighet ikke oppgitt, må sjekkes)
Tc 20:27:47
Studiodebatt:
Abid RAJA (mv), advokat og kriminalitetsforebyggende råd
Shabana REHMAN (mv), skribent
Cathrine LØCHSTØER (mv) direkte fra Haag, Nederland
William NYGAARD (mv), forlagssjef, Aschehoug
Lars GULE (mv), generalsekretær, Human-Etisk Forbund
08.06.2005 Redaksjon EN
Norske politikere har vært naive i sin innvandringspolitikk. Det mener Hege
Storhaug, lederen for Human Rights Watch. Hun mener det er skapt et lite
Pakistan i Norge, og at det er de konservative kreftene i innvandrermiljøene som har
vunnet. Hun får støtte av flere innvandrerkvinner.
Hege STORHAUG (mv), informasjonsleder Human Rights Watch, forklarer hva hun
mener med at den norske innvandringspolitikken har vært blind og bevisstløs.
Om hvordan et velment norsk regelverk får gale konsekvenser ifht likestilling,
likeverd, religionsfrihet og ytringsfrihet. Nevner henteekteskap som eksempel;
etter at innvandringen begynte fra den tredje verden, har familiegjenforeninger
sørget for at førstegenerasjons innvandrere med middelaldersk kvinnesyn på ny
og på ny kan etablere seg i Norge. Hun sier integreringspolitikken har vært en
fiasko. At arrangerte ekteskap foregår i stor stil. Forklarer om dumping av
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barn. Sier det er fritt frem for denne type negative elementer, det får ingen
konsekvenser.
JOHANSEN leder debatten mellom Hege STORHAUG, Samira MUNIR (mv),
bystyrerepresentant Oslo Høyre, Saera KHAN (mv), bystyrerepresentant Oslo AP,
Anne Sofie ROALD (mv), religionshistoriker, Erna SOLBERG (mv), kommunal- og
regionalminister (H), og Heikki HOLMÅS (mv), stortingsrepresentant SV, om
Storhaugs påstander stemmer med virkeligheten, om norske politikere har vært
for naive og stilt for få krav. Om omfanget av arrangerte ekteskap og
tvangsekteskap. Om løsningen er å stanse all form for arrangerte- og
tvangsekteskap. Om krav til integrering, bl.a. norskopplæring. Om hva som er
forskjell på arrangerte ekteskap og tvangsekteskap, om gråsoner mellom de to
ekteskapsformene. Om innvandrerkvinner har makt ifbm. ekteskapsinngåelser for
barna. Om hvordan reell informasjon om innvandrernes liv kan innhentes. Om at
det har utviklet seg et lite, konservativt Pakistan i Norge. Om utstøting av
familien.
JOHANSEN med intro til reportasje.
TC 20:50:16
Innslag: Integrering.
P: Tonje Torsgard F: Elfinn Haug
Innvandrerne skaper parallell-samfunn i det norske samfunnet. De velger å
forholde seg mest til hverandre og føler fortsatt diskrimineringen på kroppen.
Pakistansk mann hos den tyrkiske barbereren på Tøyen: shots nært og tot mannen
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barberes med barberskum og kniv. Intv. Riza NARIN (mv), frisør, om at
innvandrere bruker egne frisørsalonger, mye pga språket og lik tankegang.
Kamera følger voksen muslimsk kvinne, med rød frakk og hvit hijab, som går på
Tøyen blant mange innvandrere. Gateshot Tøyen - ingen etnisk norske.
Somaliske menn samlet på sitt somaliske samlingssted i Hausmanns Gate 31 på
Tøyen. Intv. Said FARAH (mv), leder Somalisk Velferds Forening, om behovet
for et samlingssted, fordi mange ikke får jobb etter utdanningen. Snakker om
hvordan man kan få åpnet opp miljøene, skaffe dem jobb.
TC 20:52:00
Studio: Forts. debatt om hvilket problem det utgjør at utlendinger og
innvandrere lever i parallelle samfunn. Om vanskelig balansegang mellom frihet
og krav. KAHN med avsluttende ord om at det må være lov å være norsk på ulike
måter, i et moderne velferdssamfunn.
JOHANSEN avslutter og takker for seg.
08.07.2005 Redaksjon EN
Samtale om terror, terrorjakt, terrorister og terroraksjoner.
Samtale om terrorjakt, terrorister og terroraksjoner 27'00"
Bjørn HANSEN (mv), utenrikskommentator, NRK
Basim GHOZLAN (mv), forstander, Det islamske forbund
Brynjar LIA (mv), forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt
Unni WIKAN (mv), professor, Sosialantropologi
Terje TORSTEINSON (mv), oberstløytnant, Forsvarets stabsskole
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Jan Espen KRUSE (mv) intv. på direkten fra Washington 3'30"
Innslag: Jørn Holme 1'10" (MAI 4172)
P: Eirik Berg F: Jon Petrusson Red: Alem Zebik
Intv. Jørn HOLME (mv), sjef, Politiets sikkerhetstjeneste
Studio: Samtale om overvåking 17'00"
Åslaug HAGA (mv), leder, Sp
Vidar HELGESEN (mv), statssekretær, UD (H)
Bjørn HANSEN (mv), utenrikskommentator, NRK
Terje TORSTEINSON (mv), oberstløytnant, Forsvarets stabsskole
29.09.2005 Redaksjon EN
Kan Mullah Krekar sendes ut av landet av hensyn til rikets sikkerhet?
Rubrikk : Et nyhetsmagasin med reportasjer og studiogjester. Tema er Mulla
Krekar som tapte saken mot staten. Kan han sendes ut av landet av
hensyn til rikets sikkerhet?
Innhold :
Vignett Redaksjon EN.
TC 20:25:39
Studio: Programleder Viggo JOHANSEN (mv) innleder og informerer om dagens tema;
Mulla Krekar tapte saken mot staten i dag. Oslo Tingrett ga staten rett i at
Krekar kan sendes ut av landet av hensyn til rikets sikkerhet.
TC 20:25:52
Innslag: Dom Mulla Krekar. 2'04" MAI 4177
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P: Erlend Kinner
Staten fikk i Oslo Tingrett i dag medhold i at Mulla Krekar kan sendes ut av
landet. Statens advokat og Krekar var stadig i krangel under rettssaken.
Fra rettssaken i Oslo Tinghus: Nært Mulla KREKAR (mv) uttaler ordene jihad og
hellig krig, avbrytes av statens advokat off som bruker ordene sverdets
jihad. KREKAR reiser seg, går og henter tre bøker, samtidig sier advokaten off
det er Krekars syn på saken han spør etter. KREKAR gir bøkene til advokaten,
sier der er forklaringen på jihad. KREKAR går gjennom svingdøra og ut fra
Tinghuset. Litt slow motion KREKAR går bort fra Tinghuset. Rep off forteller
om Krekars bakgrunn, til:
AU: Avstand utsikt fjellandskap i Nord-Irak, zoom inn mange hus i
fjellskråningen. Fotografi mulla Krekar og to andre menn.
Videoopptak med svært dårlig kvalitet KREKAR taler, via megafon.
Fra rettssaken igjen: Krekars advokat Brynjar MELING (mv) forsvarer Krekar.
EA: Shot fly bortover rullebanen på Oslo Lufthavn Gardermoen 13. januar 2003
(20030113), etter landing. KREKAR omgitt av mange pressefolk går mot
ankomsthallen - mye blitzlys.
KREKAR med ene hånden i bukselommen og papirer i andre går frem og tilbake i
korridor intr. tinghuset (venter). KREKAR med små høretelefoner blar i Koranen
intr. rettssalen, løfter opp Koranen og kysser bokside.
TC 20:27:56
Rundt stort bord, JOHANSEN leder debatten mellom Carl I. HAGEN (mv), formann
216

FrP, og Erna SOLBERG (mv), kommunal- og regionalminister (Høyre), om Krekar bør
og kan sendes på første fly ut av Norge. Om lovverkets restriksjoner ifht
tilbakesendelse.
TC 20:34:55
JOHANSEN informerer om at rettens kjennelse har fått støtte fra
Utlendingsnemnda på mange punkter. Han forts. off om den kanskje mest
alvorlige formuleringen de fikk støtte fra, til: supret sitat "Det kan etter
forvaltningens syn heller ikke utelukkes at saksøkeren selv, noen på hans vegne
eller på hans initiativ, vil kunne begå terrorhandlinger i Norge".
TC 20:35:24
JOHANSEN forts. lede debatten mellom HAGEN, SOLBERG, Harald STANGHELLE (mv),
politisk redaktør Aftenposten, Brynjar MELING (mv), advokat, og Morten Tjessem
(mv), generalsekretær NIAS, om Krekar er en terrorfare, om det er bevis for at
Krekar er en terrorfare, om hvordan en mann som anses som en terrorfare kan gå
fritt rundt i Oslos gater (ikke arresteres). Om at Krekar, som har
flyktningestatus, har brutt og latterliggjort flyktningekonvensjonen ved å
reise tilbake til hjemlandet. Om Krekar burde blitt straffeforfulgt i Norge.
Om Krekar truet Norge med straff dersom han sendes ut av landet (på kanalen
Al Jazeera).
JOHANSEN avslutter og takker for seg.
03.10.2005 Redaksjon EN
Bør muslimske jenter få gå med burka på skolen her i landet eller bør det bli forbudt? Er
hodeplagg en privatsak?
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Hodeplagg. 1'57" MAI 4215
P: Tonje Torsgaard F: Helge Aarrestad
Reportasje om reaksjoner på at jenter møter opp med burka på skolen. Noen
roper om forbud, mens andre mener det er en privatsak. Vi besøker en ung
kvinne som nylig kastet hijaben, men som opplevde at det ikke var så lett.
Flere korte shots som fokuserer på unge muslimske jenter og kvinner med hijab
(slør) som går i gater i bydelen Holmlia i Oslo. Zoom inn Amanda HASHEM (mv),
muslim fra Sudan, som sitter i sofaen i stuen - hun tar av seg sløret. Intv.
HASHEM om negative reaksjoner på at hun har kastet sløret. Mange mener hun
ikke er ordentlig muslim eller dame. Nært HASHEM med babyen på fanget. Forts.
intv. HASHEM som synes norske muslimske kvinner overdriver måten de dekker seg
til på.
AU: Politibil kjører forbi moske i Frankrike - flere muslimer på vei inn i
moskeen. Nært muslimske kvinner med slør og muslimske menn går inn i
moskeen.
COPYRIGHT må sjekkes
Nært HASHEM med babyen. HASHEM om at hijab kan hindre integrering, at det er
ødeleggende for barn. Fokus på tre småpiker med hijab går i gate - fire gutter
like foran dem.
TC 20:36:04
Studio: JOHANSEN leder debatten / samtalen mellom advokat Abid Q. RAJA (mv),
Samira MUNIR (mv), bystyrerepresentant Oslo Høyre, Per SANDNES (mv),
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stortingsrepresentant FrP, og Heikki HOLMÅS (mv), stortingsrepresentant SV,
om burka på skolen, om at muslimske kvinner som kaster hodeplagget ikke
betraktes som muslimske eller gode kvinner, om bruk av slør er frivillig eller
et påbud i islam, om burka / hijab / heldekkende slør bør forbys i norske
skoler, om tilsløringen er ødeleggende for barna, om tilsløring motvirker
integrering, om myndighetene skal ta avgjørelsen evt hvem som skal ta
avgjørelsen (ifht ytrings- og religionsfrihet), osv.
JOHANSEN avslutter og takker for seg.
30.01.2006 Redaksjon EN
Redaktøren av Magazinet som trykte karikaturene av profeten Muhammed angrer
ikke selv om reaksjonene er sterke. Og han får støtte av Carl I. Hagen som
sier Norge har ingenting å beklage. De møter muslimer som mener at tegningene
håner deres religion - og kan føre til økt terror. En frykt også Utenriksdepartementet deler.
TC: 20:25:54
Programlederen Viggo JOHANSEN (mv) intv. Odd Karsten TVEIT (mv) på direkten fra
Gaza.
TC: 20:26:51
AU: Opphisset folkemengde setter fyr på og brenner det norske og det danske
flagget.
TC: 20:27:24
Intv. Odd Karsten TVEIT forts.
TC: 20:28:17 Debatt om reaksjonene etter at Muhammed-karikaturene ble trykket i
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det norske tidsskriftet "Magazinet".
TC: 20:44:05
Intv. Odd Karsten TVEIT på direkten fra Gaza.
TC: 20:44:50
Debattdeltakere:
02.02.2006 Redaksjon EN
Konflikten rundt de omstridte tegningene av profeten Muhammed trappes opp.
Nordmenn i de palestinske områdene blir truet på livet, og Norge stengte i dag
kontoret sitt på vestbredden.
Odd Karsten Tveit i Jerusalem, hvor alvorlig skal vi ta disse truslene ?
Innslag: Rep. on, Odd Karsten TVEIT (mv), rapporterer direkte fra Jerusalem
2'30"
Medvirkende i studiodebatt: 6'13"
Jonas Gahr STØRE (mv), utenriksminister (Ap)
Basim GHOZLAN (mv), forstander i Det Islamske Forbundet
Gunnar STÅLSETT (mv), formann, Det Europeiske religionslederrådet
Laila BOKHARI (mv), forsker, Forsvarets forskningsinstitutt
Kari VOGT (mv), førsteamanuensis, Religionshistorie, UiO
Så skal vi til Danmark der striden rundt Muhammedtegningene også har ført til
politisk strid på hjemmebane.
Og Tove Bjørgaas, hvordan oppfatter danskene det som nå skjer?
Har det ført til økt fremmedhat ? Hvordan har den danske regjeringen taklet
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problemene ? Hva forventer regjeringen at dette møtet kan føre til
Nå ha regjeringen beklaget at Jyllands-Posten trykket tegningene, hvorfor er
ikke det godt nok ?
Innslag: Tove BJØRGAAS (mv) direkte fra Århus, Danmark 3'00"
Studiodebatten forts. 16'36"
Sluttekst.
08.02.2006 Redaksjon EN
Nå sier nesten alle norske medier nei til å publisere karikaturtegningene av profeten
Muhammed. Men bør det norske folk få se disse tegningene for virkelig å forstå hva denne
konflikten handler om? Eller vil det bare føre til mer vold og opptøyer? Forfatterne Anne
Holt og Roy Jakobsen er rykende uenige. De møter også utenriksminister Jonas Gahr Støre.
TC: 20:25:32
Intro programleder Viggo JOHANSEN (mv).
Debatt: Ytringsfrihet / Muhammedbilder
TC: 20:54:25
Takk for i kveld.
Debattdeltakere:
Forfatter, Roy JACOBSEN (mv),
Utenriksminister Jonas Gahr STØRE (mv)
Forfatter, Anne HOLT (mv)
Uid. mann i blå skjorte
Professor Unni WIKAN (mv)
Nyhetsdirektør Gro HOLM (mv)
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09.02.2006 Redaksjon EN
Karikaturene av profeten Muhammed har skapt en spent situasjon også her i
landet. Ødelegger konflikten for arbeidet med å integrere innvandrere i det
norske samfunnet? For også her blir det brent flagg i protest mot tegningene.
TC 20:25:30
Innslag: Unge muslimer om karikaturtegningene 2'10" Mai 4097
P/F: Tormod Strand
Elever setter seg i klasserommet ved Etterstad videregående skole. Intv. Osman
ASLAM (mv), skoleelev, tegningene av Muhammed er blasfemi. Intv. Jallal El
MAZARI (mv), skoleelev, han støtter ikke brenningen av det danske flagget i
skolegården. ASLAM roper og skjeller ut en lærer som har sagt noe
ufordelaktig om Muhammed, han støttes av uid. jente. Nært sinte elever i
skolegården etter at brannalarmen er utløst. ASLAM og flere skriker til Allah.
Intv. ASLAM forts., de tåler ikke at en lærer kaller Muhammed en drittsekk.
Rektor Bjarne ASGRIMPLASS (mv) går inn i skolebygget iført hjelm. Intv.
ASGRIMPLASS, han gjengir lærerens forklaring og konkluderer med at det er en
opphetet stemning på skolen.
TC 20:27:40
Studio: Debatt om integrering av innvandrere. 26'07"
Deltagere i debatten:
Nora KABAL (mv), skoleelev
Ilham HASSAN (mv), presseansvarlig, Somalisk studentforening
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Bjarne Håkon HANSSEN (mv), arbeids- og inkluderingsminister (Ap)
Petter N. MYHRE (mv), formann, Oslo FrP
Signe Marie ANDREASSEN (mv), rektor, Gran skole, Oslo
Hege STORHAUG (mv), informasjonsleder, Human Rights Service
TC 20:42:28
Innslag: Kjell PIHLSTRØM (mv), direkte fra København, svarer på flg. spørsmål:
I Danmark førte tegningene til et oppgjør mellom muslimske ledere og
regjeringen. Er forholdet nå på frysepunktet? Hvordan har konflikten påvirket
forholdet mellom muslimene og den jevne danske? Hva har det ellers ført til,
dette voldsomme søkelyset mot muslimer og andre innvandrere? Vil du dermed si
at konflikten også har ført noe godt med seg ?
TC 20:44:53
Studio: Debatten forts.
06.03.2006 Redaksjon EN
Vi inviterer til to dueller i kveld.
Det blir oppgjør om AKP-MLs betydning - og tidligere partiformann Pål Steigan
møter en sterk utfordrer.
Og etter helgens maktkamp med balltre og kniver i en Oslo-moske - møtes partene hos oss.
Medv. i duell 1:

14'30"

Zahid MUKTHAR (mv), talsmann, Islamsk råd i Norge
Khalid MAHMOOD (mv), politiker, Arbeiderpartiet
Intro til duell 2.
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Filmen "Gymnaslærer Pedersen" har reist en ny debatt om AKP-ML bevegelsen.
Tidligere partiformann Pål Steigan skriver fortsatt om behovet for revolusjon.
Han møter en kraftig utfordrer - etter dette..
Tc 20:41:04 AU: Kutt fra filmen "Gymnaslærer Pedersen" 0'53" MAI 4270 (COPYRIGHT)
P: Marion Solheim Redigering: Ottar Fjellanger
Marion Solheim orienterer off om AKP-ml bevegelsen i Norge til shots fra
spillefilmen.
Tc 20:41:57 Medv. i duell 2: 11'50"
PÅL STEIGAN (mv), tidligere leder, AKP-ml
Arne STRAND (mv), politisk redaktør, Dagsavisen
08.03.2006 Redaksjon EN
Medvirkende i studiodebatten:
Carl I. HAGEN (mv), formann, Frp
Erik SOLHEIM (mv), utviklingsminister, SV
Martin KOLBERG (mv), partisekretær, Ap
Michael TETZSCHNER (mv), leder Oslo Høyre
Fran ROSSAVIK (mv), kommentator, Bergen Tidende
TC 20:25:25
Blir Siv Jensen eller kanskje Carl I. Hagen vår neste statsminister? For
dersom valgresultatet blir som den siste politiske meningsmålingen vil
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Fremskrittspartiet være klart størst med nesten 32 prosent oppslutning.
Partiet som i sin tid startet som en protestbevegelse.
TC 20:25:45
AU: Valgslagord for Anders Langes parti.
COPYRIGHT: Ikke oppgitt
Still, Intr. Saga kino i Oslo. Anders Lange på talerstolen.
Lyd fra talen.
COPYRIGHT: Ikke oppgitt
Sv/hv Anders LANGE (mv).
COPYRIGHT: Ikke oppgitt
EO: Carl I. HAGEN (v) i radiostudio NRK
Sendedato: Ikke oppgitt.
AU? Sv/hv stills Carl I. Hagen på Stortinget
COPYRIGHT: Ikke oppgitt
TC 20:26:30
EO: Valgsending 1979.
Intv. Carl I. HAGEN. Lars-Jacob Krogh intv. off
(bruker høflighetsformen De).
Sendedato: Ikke oppgitt.
AU: Still sv/hv valgplakat for Frp.
EO: Valgturne med Frp. (stum)
Sendedato: Ikke oppgitt.
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Carl I. HAGEN og Siv JENSEN (mv) på partisammenkomst.
Sendedato: Ikke oppgitt
TC 20:27:00
HAGEN om Siv Jensen sin posisjon i partiet. Om hennes rolle i partiets
fremgang. Snakker varmt om partiprogrammet.
TC 20:29:45
KOLBERG om Hagen sine uttalelser om hvordan Frp skal løse mange problemer. Frp
et først og fremst en utfordring for partiet Høyre. Høyresiden er "i
støpeskjea"? Veldig uenig i Frp sin økonomiske politikk.
TC 20:31:36
SOLHEIM om grunnen til Frp sin fremgang.
TC 20:32:42
HAGEN om det han oppfatter som myter som hans konkurrenter og enkelte i media
prøver å skape.
TC 20:34:00
TETZSCHNER om grunnen til den dårlige meningsmålingen til Arbeiderpartiet i
dagens utgave av Bergens Tidende. Debattantene tilkjennegir sine synspunkter og
oppfatninger av grunnen til Frp
sin fremgang og og hvordan de andre partiene plasserer seg i det politiske
landskapet. Debattantene bruker stadig vekk uttykkene "folk flest" og "levere"
når de omtaler sine velgere og hva de har klart å gjennomføre.
TC 20:41:45
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Frank Rossavik, du er med fra Bergen. Du skriver: "Glem Muhammed. Glem Siv.
Frp sin fremgang skyldes vanlige folks opprør mot en nedlatende elite.
Hva mener du med det?"
TC 20:42:03
ROSSAVIK om Muhammedtegningenes effekt og hvorfor partiet er stabilt over 20
prosent. Kulturfellesskap mellom Frp og dets velgere. De andre partiene ser
det som et hovedprosjekt å holde Frp utenfor regjeringssamarbeid.
Debattantene fortsetter om Frp sin plass på høyresiden og hvorfor de tar
velgere fra andre partier. Om mulig regjeringssamarbeid. Om Frp som det nye
Arbeiderpartiet! SOLHEIM bruker uttrykket "fisefin".
15.03.2006 Redaksjon EN
Programleder Viggo JOHANSEN (mv) innleder og informerer om dagens tema;
Arbeiderpartiet har utropt Frp til sin hovedmotstander. Siv Jensen har
utfordret statsminister Jens Stoltenberg til duell.
Studio: rundt stort bord, JOHANSEN samtaler med Jens STOLTENBERG (mv),
statsminister (Ap) og Siv JENSEN (mv), nestleder Fremskrittspartiet, om at FrP
har blitt et stort parti og en sterk motstander for Ap. Duellen er i gang, de
snakker om valgløfter, skattelette, pensjon, eldre, skole, barnehager, helse,
valgfrihet, kommuneøkonomi, velgerne, privatisering, innvandringspolitikk,
tvangsekteskap, og utsendelse av Mulla Krekar. STOLTENBERG sier til JENSEN at
hun må slutte å si at han tar feil når han har helt rett. 28'26"
JOHANSEN avlsutter og takker for seg.
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27.03.2006 Redaksjon EN
Studio: rundt stort bord, JOHANSEN samtaler med Per-Kristian FOSS (mv),
nestleder Høyre, Bjarne Håkon HANSSEN (mv), Arbeids- og inkluderingsminister
(Ap), MORTEN TJESSEM (mv), generalsekretær NOAS og Torstein DAHLE (mv), leder RV, om
det var illojalt av Utlendingsdirektoratet å la kurderne få bli i Norge, noe som var i
mot regjeringens retningslinjer. De snakker om på hvilken måte
det var ulovlig, hvor alvorlig saken er, tillit til praktisering av regler og rettferdighet,
fremgangsmåten til UDI i saken, om å følge politiske instrukser og forskrifter, om norske
myndigheters usikkerhet i behandlingen av kurderne, om forskjellsbehandling mellom
asylsøkere og om eventuelt etterspill og konsekvenser for UDI. 18'00"
29.03.2006 Redaksjon EN
Striden rundt Mohammed-tegningene førte til at statsministeren og regjeringen
beskrev konflikten rundt islam og innvandring som en av de alvorligste i vår
tid. Norges mest omstridte muslim, Mulla Krekar, mener det pågår en krig mot
islam, der vesten tar alle midler i bruk i demokratiets navn. Mulla Krekar er
formelt utvist fra Norge, men vi har likevel bedt han utdype sitt syn. Først
gjennom et intervju vi gjorde i opptak, senere i debatt her i studio.
TC 20:26:08
Innslag: Samtale med Mulla Krekar. 8'43" MAI 4315
Redigert opptak gjort tidligere: JOHANSEN i samtale med Mulla KREKAR
(mv), iført tradisjonell muslimsk drakt med hvit hodeplagg, på arabisk
(?) med norsk tekst. KREKAR forklarer hvorfor han mener det pågår en
krig mot islam fra vesten sin side. De samtaler om moral og religion,
å være trofast mot sin religion og dens skrifter (mener Vesten ikke er
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det), islams fremvekst i Norge og Vesten, Krekar kritisk mot Vesten;
nevner Bush og Rumsfeld, om bruk av terror for å fremme islam, islam
og bruk av våpen, sier Vesten er mot islam men at islam ikke er mot
Vesten.
TC 10:34:47
Studio: JOHANSEN i samtale med KREKAR, Espen OTTOSEN (mv), informasjonsleder
Norsk Luthersk Misjonssamband, Unni WIKAN (mv), professor Sosialantropologi og ZEKI
EMIN (mv), leder Flerkulturelle Akademikere. Det snakkes norsk, Krekar har litt problemer
med å forstå alt. OTTOSEN om situasjonen for muslimer som vil bli kristne og at vesten er
preget av pluralisme og mangfold. EMIN mener Krekars uttalelser om islam og krigerske
holdning ødelegger for andre muslimer og at han har få tilhengere i Norge. WIKAN mener
Krekars ytringer skaper fremmedfrykt, nevner det positive i intervjuet, kritisk til hans syn på
Vesten.
KREKAR med innspill om pluralisme og forskjellige tolkninger av islam, tar frem koranen, om
kristendommen. OTTOSEN med innspill om Krekars ønske om islamsk stat, toleranse overfor
andre religioner. EMIN om at Krekar skaper forakt for Vesten, at islam og Vesten må bygge
broer i stedet for barrierer. WIKAN om at Krekar skaper frykt, uenigheter muslimer i
mellom om tolkninger av islam, om hvilke muslimer Krekar er representativ for. KREKAR
med innspill om at Vesten har ødelagt broen mellom Vesten og islam. JOHANSEN spør om
Krekar støtter
terrorhandlinger - KREKAR svarer først ikke på spørsmålet, snakker om ideologi istedet, men
sier plutselig at terrorhandlingene 11. september 2001 var en naturlig reaksjon mot
Vesten. OTTOSEN om moderate muslimer i vestlig kultur. EMIN om Krekars mislykkede
forsøk på å opprette muslims stat i Nord-Irak, KREKAR med innspill. JOHANSEN spør om
Krekar kommer til å forlate Norge frivillig, KREKAR svarer at han ble utvist for at hans
ideologi ikke er godtatt i Norge men at Norge og Vesten likevel ikke kan stoppe islamsk
ideologi.
JOHANSEN avslutter og takker for seg.
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30.03.2006 Redaksjon EN
Nok en gang har et drap begått av en asylsøker reist problemstillingen hvordan
skal vi forhindre at dette skjer igjen? Har vi ressurser til å hindre at det
skjer igjen? Hva har vi å tilby asylsøkere som sliter med store traumer? Hver
gang vi opplever et slikt drap rykker politikerne ut og sier at dette må vi
gjøre noe med, men blir det gjort nok?
TC 20:25:26
Innslag: Samle asyl. MAI 4285
P: Eirik Berg F: Christian Ziegler Remme
Asylsøkere har begått 10 drap i Norge fra 2000 og frem til i dag. En lege ved
Centrumsklinikken ble drept av asylsøker fra Algerie i går. I Valdres i
februar 2003 ble en bussjåfør stukket ned og drept på Valdresekspressen av en
asylsøker fra Etiopia. Retten mente etiopieren var psykotisk i
gjerningsøyeblikket. Trikkedrapet ved Bislet Bad i Oslo i august 2004 ble
begått av en somalier som var under psykiatrisk behandling - en person døde av
knivstikkene, og fem andre ble skadet. I Bodø september 2004 angrep en
asylsøker pilotene med øks ombord i et fly på vei fra Narvik til Bodø.
EA: Blomster og lys ved inngangen til Centrumsklinikken, der lege Stein
Sjaastad ble drept i går. Shots blomster og lys utenfor klinikken.
Fra Dagsrevyen, sendt 20060330, NNFA 211089/06
EA: Brannvesenets redningsbil 110 parkert foran bussen - politimenn og
brannmenn på åstedet. Zoom inn etiopieren som sitter ved siden av annen
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mann - filmet bakfra.
Opphav ikke oppgitt
EA: Pan fra ambulansepersonell ved båre med skadd, knivstukket person, til
trikken som står ved Bislet Bad - en stor blodflekk og folk ved trikken,
urolig kamera fra stor blodflekk på fortauet til ambulansepersonell triller
skadd person på båre bort fra trikken. To ambulanser foran trikk nr 17 ny båre med skadd person trilles mot ambulansene.
Fra Dagsrevyen, sendt 20040803 ??
EA: Vakt foran Kato-Air flyet på flyplassen i Bodø. Øksen asylsøkeren brukte.
Pansrede politikjøretøy og politi ved ruteflyet Kato-Air flyet på
flyplassen.
Fra Dagsrevyen, sendt 20040929 ??
EA: Ambulansepersonell og politi utenfor Centrumsklinikken som er avsperret.
Intv. pasient Are FJELLSTAD (mv) som mener debatten må dreie seg om
samfunnet, at det ikke må bli en jakt på innvandrere. Blomster og lys
utenfor klinikken, nært hvit rose.
Fra Dagsrevyen, sendt 20060330, NNFA 211089/06
TC 20:26:51
Studio: JOHANSEN snakker med Line EVENSEN (mv), advokat for siktede, om
asylsøkeren som drepte legen ved Centrumsklinikken. Manuela RAMIN-OSMUNDSEN
(mv), direktør Utlendingsdirektoratet, Berthold GRÜNFELD (mv), professor i
psykiatri, Sverre VARVIN (mv), psykiater, Per-Willy AMUNDSEN (mv),
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innvandringspolitisk talsmann FrP, og Morten TJESSEM (mv), generalsekretær
NOAS, deltar i debatten / samtalen om UDIs risikovurderinger på asylsøkerne, om
man klarer fange opp psykisk syke asylsøkere og flyktninger, om norske
psykiatere har kompetanse til å hjelpe denne gruppen - om aggresjonsproblemer
og språkproblemer, om hvordan man "plukker ut" de psykisk syke og de farlige,
om snillistisk innvandringspolitikk, om politikernes ansvar og nye måter å
drive psykiatrisk behandling, om lukkede mottak, m.m.
JOHANSEN avslutter og takker for seg.
05.04.2006 Redaksjon EN
Har Utlendingsdirektoratet handlet i strid med norsk lov og gitt kurdere
opphold i Norge mot regjeringens vilje? Et uavhengig utvalg skal granske
saken. Fremskrittspartiet vil anmelde den tidligere UDI-direktøren til
politiet for tjenesteforsømmelse. Det blir også stilt spørsmål ved rollen
til den nye sjefen, Manuela Ramin-Osmundsen.
TC 20:25:43
Innslag: UDI-direktøren. 2'12" MAI 4311
P: Ida Dahl Nilssen F: Gunnar Sakshaug
Shot intr. gang, dør lukkes. Shots Manuela RAMIN-OSMUNDSEN (mv), direktør
Utlendingsdirektoratet, på kontoret, rydder i papirer og setter seg foran PC.
Rep. on, Ida Dahl NILSSEN ses bakfra, intv. OSMUNDSEN, har lite å si om
kurderne som fikk opphold. Grafikk som viser dokument om saken, utdrag supret
inn, hvor det kommer frem at Osmundsen vet mer om saken enn hun vil si. Intv.
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OSMUNDSEN forts., prøver å forklare hvordan hun ikke kunne vite noe om saken
før et gitt tidspunkt, selv om hun var på et møte om saken før dette
tidspunktet.
TC 20:27:54
Studio: rundt stort bord, JOHANSEN i samtale med Bjarne Håkon HANSSEN (mv),
arbeids- og inkluderingsminister (Ap), Erna SOLBERG (mv), leder Høyre, Per
SANDBERG (mv), parlamentarisk nestleder Fremskrittspartiet, Dagfinn HØYBRÅTEN
(mv), leder Kristelig Folkeparti og Torstein DAHLE (mv), leder Rød
Valgallianse og Thomas Colin ARCHER (mv), generalsekretær Flyktningehjelpen, om
Osmundsens forklaring og opplysninger om saken, Osmundsens rolle i saken,
Hanssens rolle i saken, gransking av saken, politisk klarering av
praksisendringer i forhold til å gi oppholdstillatelse, hemmeligholdelse av
vedtaket om kurderne, tillit mellom forvaltning og politikk, regjeringens og
stortingets rolle i saken, utlendingsparagrafen og asylpolitikk. JOHANSEN
avslutter og takker for seg. 25'50"
15.05.2006 Redaksjon EN
Rene henrettelser, bekyttelsespenger og skyting fra biler. Dette er nå blitt en del av
kriminaliteten i Norge. Hvor hardhendte skal politiet kunne være for å vinne kampen mot
mafiagjengene? Mange er urolige over utviklingen. For scener som dette skjer ikke lenger
bare på film...
AU: Fra den norske spillefilmen "Izzat" - Regi: Ulrik Imtiaz Rolfsen 0'28"
(MAI 4315)

COPYRIGHT

Studio: Debatt om mafia i Oslo 27'48"
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Medvirkende:
Viggo JOHANSEN , debattleder
Jan BØHLER (mv), leder, Oslo Arbeiderparti
Abid Q. RAJA (mv), advokat
Stein Morten LIER (mv), forfatter
Iver STENSRUD (mv), politiinspektør, Seksjon for organisert kriminalitet
Ulrik Imtiaz ROLFSEN (mv), regissør
Knut STORBERGET (mv), justisminister (Ap)
22.05.2006 Redaksjon EN
Ledelsen i Utlendingsdirektoratet (UDI) får knusende kritikk for sin behandling av saken der
nesten 200 kurdere fikk innvilget oppholdstillatelse. Nå krever kritikerne at flere hoder må
rulle. Manuela Ramin-Osmundsen valgte til slutt å trekke seg fra sin stilling som direktør i
UDI.
Studio, stående ved høyt bord, JOHANSEN i samtale med Manuela RAMIN-OSMUNDSEN
(mv), tidligere direktør i UDI, om hvorfor hun trakk seg fra stillingen, hennes
rolle i Utlendingsdirektoratet, etterforskingen av saken, om påstander og
mangel på bevis. JOHANSEN med info om at Osmundsen ikke vil delta i debatten,
men er tilbake senere i sendingen.
TC 20:28:09
Innslag: UDI-kritikk. 1'36" MAI 4279
P: Martin Fjørtoft
UDI fikk skarp kritikk da kommisjonen som har gransket UDI la fram sin rapport
i formiddag. Det er ikke bare ledelsens vurderinger, men også lederkulturen
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som får strykkarakter i granskningrapporten. Shots fra pressekonferanse om
granskingsrapporten, Hans Petter GRAVER (mv), professor og kommisjonsleder,
setter seg ned, blitzregn, folk i salen. GRAVER snakker på pressekonferanse,
om granskingsrapporten. Shots OSMUNDSEN under pressekonferanse.
EA: Shot Trygve NORDBY (mv), Tidligere direktør Utlendingsdirektoratet,
sittende ved et bord, dokumenter liggende på bordet foran seg. Still
Nordby, intv. Nordby over telefon, om kritikken som er rettet ham selv og
UDI. Shot NORDBY sittende med dokumentene, peker og forklarer (taust).
Fra Dagsrevyen, sendt 20060522, NNFA 211142/06
EO?: Grafikk som viser utdrag av rapporten fra granskingskommisjonen for UDI
Shots fra pressekonferansen, GRAVER og Bjarne Håkon HANSSEN (mv), arbeids- og
inkluderingsminister (Ap) ses. Ekstr. Utlendingsdirektoratet (?).
TC 20:29:46
Studio: Rundt stort bord, JOHANSEN i samtale med HANSSEN, Erna SOLBERG (mv),
leder Høyre, Per SANDBERG (mv), parlamentarisk nestleder Fremskrittspartiet,
Morten TJESSEM (mv), generalsekretær NOAS, Liv KJØLSETH (mv),
informasjonsansvarlig Det norske råd for kurdernes rettigheter, om
granskingsrapporten, om at UDI har gått utenfor forskriftenes grenser og inn
på politisk arena, om en eventuell politianmeldelse av Osmundsen, tillit til
UDI, om anmeldelsen av Nordby, om Osmundsens fratredelse som UDI-direktør,
oppsigelser og omplasseringer av UDI-ansatte, Osmundsens tilbud om ny jobb,
oppholdstillatelsen til kurderne, situasjonen for kurderne i Nord-Irak. Flere
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nært OSMUNDSEN under debatten, taus. JOHANSEN avslutter debatten og går fra
bordet. 21'55"
TC 20:51:44
JOHANSEN går bort til OSMUNDSEN som står ved høyt bord, de samtaler om
Osmundsens reaksjon på kritikken, om tjenesteforsømmelse, om
granskingsrapportens innhold, om nytt jobbtilbud. JOHANSEN avslutter og
takker for seg. 1'45"
29.05.2006 Redaksjon EN
Generaloppgjør om asylpolitikk og UDI mellom Høyreleder Erna Solberg og
SVs Heikki Holmaas.
Studio: JOHANSEN styrer duell mellom Erna SOLBERG (mv), leder Høyre, og
Heikki HOLMAAS (mv), stortingsrepresentant (SV). De snakker om Holmaas'
uttalelser om Solbergs manglende handlekraft i asylpolitikken, returnering /
hjemsending av asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden,
tvangshjemsending og Holmaas' politiske kontakt / møter med tidligere
UDI-direktør Trygve Nordby.
JOHANSEN med intro nytt tema; Johan Fredrik Odfjell er foreslått som ny
styreleder i Statoil. Det stilles spørsmål om mannen som selv har en
etterlønnsavtale på 19 år og som også har vært med på å gi flere fallskjermer
til ledere i næringslivet er den riktige mannen for Statoil. Kritiske røster
mener han er en del av grådighetskulturen i næringslivet. 9'43"
Innslag: Odfjell. 1'32" MAI 4304
EA: Intv. Johan Fredrik ODFJELL (mv), næringslivsleder, om sin arbeidsavtale
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med Vesta, timebetaling, arbeidsmengde, fallskjermavtaler etc.
Trolig hentet fra Dagsrevyen, 20060529, NNFA 211149/06
Studio: Rundt stort bord, JOHANSEN leder samtale mellom Amund DJUVE (mv),
sjefredaktør Dagens Næringsliv, Jens ULLTVEIT-MOE (mv), Valgkomiteen Statoil,
Jan BØHLER (mv), stortingsrepresentant Ap og Terje NUSTAD (mv) leder OFS. De
samtaler om Odfjells egnethet som styreleder i Statoil, hvorfor Statoil valgte
av Odfjell som ny styreleder, Odfjells bakgrunn og erfaring, Odfjells avtale
med Vesta, ukultur i næringslivet, oljepolitikk og om regjeringen bør gripe inn
i saken. Sluttekst før JOHANSEN avslutter og takker for seg. 16'08"
21.08.2006 Redaksjon EN
Overvåking av et lands borgere.

Programlederen henvender seg til stortingsrepresentant for Frp, Siv JENSEN
(mv) som mener at norske myndigheter er naive i forhol til terrortruselen.
Lovverket gir ikke norske borgere nok beskyttelse mot terrorisme.
Justisminister Knut STORBERGET (mv), Ap, er helt uenig med Jensen.
Regjeringen gjør en stor innsats i forhold til å avdekke terrorforsøk.
TC 20:34:56
Progamlederen spør Laila BOKHARI (mv), forsker ved Forsvarets
forskningsinstiutt, spesialt på terror, i studio i London om frykten for
terror er overdrevet? Hun repliserer at det er et vanskelig spørsmål . Om
de nylig avslørte terrorplanene, og de mistenkte personene. Om internetts og
medienes rolle. Senorrådgiver, Datatilsynet, Guro SLETTEMARK (mv) om
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overvåkingsmetoder.
TC 20:38:09
Seniorrådgiver, Datatilsynet, Guro SLETTEMARK (mv) om overvåkingsmetoder.
Filosof og forfatter Lars Fr. H. SVENDSEN (mv) om terrorfrykten og om den er
overdrevet. Mediene medvirker til frykt, myndighetene er mer tilbakeholdne.
Siv JENSEN om økt antall terrorhandlinger. STORBERGET om at overvåkingen er
begrenset, og den skal kunne kontrolleres. Om datalagring. JENSEN om
romavlytting. Knut Magnus BERGE(mv) fra studio i Berlin om terroralarmen
som gikk i Tyskland sist lørdag. SVENDSEN om tiltak mot terror.
23.08.2006 Redaksjon EN
Nok et gjengmedlem er skutt i Oslo - hvordan skal vi få stoppet gjengoppgjørene?
Innslag: Gjengvold
P: Martin Fjørtoft F: Elfinn Haug Redigerer: Dag Robert Johansen
To bevæpnete politi på ved til vakt med Ullevål sykehus.
EA: Politi ved åstedet for skuddrama på Grorud i Oslo.
Intv. Finn ABRAHAMSEN, politiinspektør, Oslo politidistrikt
EA: Flyscene fra bebyggelse på Grorud (mye regn på helikoptervindu)
Ambulansepersonale frakter bort skutt og såret mann på Aker Brygge.
Studio: Debatt om gjengvold 14'30"
Ingelin KILLENGREEN politidirektør
Jan BØHLER stortingsrepresentant (Ap)
Khalid MAHMOOD generalsekretær, Pakistansk org. Norge
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28.08.2006 Redaksjon EN
Hvor stor er terrorfaren og hvilke miljøer overvåkes? Viggo JOHANSEN intv. sjef, Politiets
sikkerhetstjeneste, Jørn HOLME (mv).
Hvor stor er terrorfaren og hvilke miljøer overvåkes?
Viggo JOHANSEN intv. sjef, Politiets sikkerhetstjeneste, Jørn HOLME (mv).
Intervju, ikke debatt. Ikke relevant
30.08.2006 Redaksjon EN
Seksåringer kan ikke kan norsk når de begynner på skolen. Innvandrere er uten jobb. Har vi
mislykkes med integreringspolitikken? Og hvem har skylda for det?
nnslag: Integrering 1'34" (MAI 4215)
P: Eirik Berg Redigering: Kristina Skamsar
Reporter orienterer off til shots: hjemmeværende Afshan RADIQ (mv) leker med
sin lille datter Arina, møtevirksomhet med Karita BEKKEMELLEM (tumt), kort
glimt fra skoleklasse, jobbsøkerkurs for voksne innvandrere, fra skyteepisoden
på Aker Brygge (skadet hentes til sykebil), mann liggende på gaten etter
voldsepisode i Lillestrøm, RAFIQ og datteren i sofa, blar i bok.
20:27:11 - Studiodiskusjon:
Libe RIEBER-MOHN (mv), statssekretær, Arbeids- og inkluderingsdep. (Ap)
Tommy SHARIF (mv), direktør, Sharif Dekksenter
Afshan RAFIQ (mv), Høyre
Odd Einar DØRUM (mv), Venstre
Nils CHRISTIE (mv), professor i kriminologi
Abid Q. RAJA (mv), advokat

239

21.09.2006 Redaksjon EN
Tema: Tvangsekteskap. Medv.: Olaf THOMMESSEN (mv), nestleder, Venstre
Karita BEKKEMELLEM (mv), barne- og likestillingsminister (Ap) Hege STORHAUG (mv),
Human Rights Service Afshan RAFIQ (mv), Høyre Asghar ALI (mv), statsviter Terje
BJØRANGER (mv), leder, UDIs kompetanseteam mot tvangsekteskap
Innslag: Tvangsgifte 1'13"
P: Tonje Bergmo F: Morten Vaagø
Hvert år kommer det henvendelser fra fem-seks hundre unge innvandrere som
frykter for å bli tvangsgiftet. Vi har møtt en av dem, en norsk-pakistansk
gutt.
Intv. anonymisert gutt på institusjon, han vil leve sitt liv, han ønsker å
gifte seg med kjæresten og gjøre det beste ut av fremtiden.
02.10.2006 Redaksjon EN
Trippeldrapet på tre pakistanske søstre har sjokkert hele Norge. Mannen som er siktet for
drapet er deres egen bror. Vi spør derfor: Er minoritetskvinner mer utsatt for vold enn
andre?
TC: 20:25:30
Intv. fra Oslo sentrum Terje KRISTIANSEN (mv), politiinspektør, Oslo
Politidistrikt, om hva de vet nå i kveld om dette trippeldrapet, når siktede
kan avhøres.
TC: 20:26:41
EA: Venner og naboer samlet utenfor boligen til de drepte på Kaldbakken,
blomster og lys utenfor. Vidar SKAGEN (mv), intv.
Fra Dagsrevyen, s. 20061002, NNFA 211275/06
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TC: 20:27:14
AU: Politi tar seg inn i huset i går kveld, mørke shots. Den siktede broren
legges i bakken av politiet.
Bilder fra TVNorge
TC: 20:27:56
EA: Paal Berg HELLAND (mv), Bistandsadvokat, intv., om det problemfylte
ekteskapet til den eldste søsteren, som var arrangert bl.a. av faren og
broren.
Fra Dagsrevyen, s. 20061002, NNFA 211275/06
TC: 20:28:27
EA: Ekstr. Groruddalen ungdomsskole, der den yngste jenta var elev. Trygve
RAVN (mv), Rektor, Groruddalen Ungdomsskole, intv. Ekstr. huset der
drapene fant sted.
Fra Dagsrevyen, s. 20061002, NNFA 211275/06
Debattanter i studio:
Noman MUBASHIR (mv), journalist, NRK
Saera KHAN (mv), stortingsrepresentant (Ap)
Fakhra SALIMI (mv), leder, MIRA-senteret
Afshan RAFIQ (mv), Høyre
05.10.2006 Redaksjon EN
Lar vi oss skremme av islamistene ett år etter at Muhammed-tegningene
ble publisert? Operaforestillinger blir avlyst, og kunstverk tas ned for ikke å provosere. Er vi
blitt så redde for å krenke muslimer og deres tro at ytringsfriheten står i fare?
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Innslag: Sensur i Den Tyske Opera 2'24"
P: Eirik Berg
AU? Kort fra forestilling. Ekstr. operaen. Fra pressekonferanse med Kirstin
HARMS (mv), direktør, Den Tyske Opera.
AU? Zoom ut sladdet forside av Jyllandsposten.
EA: To shots fra Magazinets redaksjonslokaler.
AU: Shots fra demonstrasjoner i Midtøsten, det norske flagg brennes.
AU: Utenriksminister Jonas Gahr STØRE (mv) på CNN.
EO: Europakart.
AU: Paven i ankommer auditorium, foreleser, nevner et sitat der Muhammed blir
nevnt.
AU: Shot fra demonstrasjon i Midtøsten, dukke brennes.
AU? Ekstr. Deutsche Oper i Berlin.
AU: Pressekonferanse med Angela MERKEL (mv), forbundskansler, Tyskland.
TC 20:28:31
Studio: Intervju med Anne B. RAGDE (mv) i Trondheim, delvis split screen med
JOHANSEN i Oslo. RAGDE mener detter er alvorlig for ytringsfriheten.
TC 20:29:45
Debatt i studio med:
Zahid MUKHTAR (mv), tidl. talsmann, Islamsk råd.
Lars GULE (mv), Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid, HiO
Herman WILLIS (mv), forfatter
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Torkel BREKKE (mv), religionsforsker, Universitet i Oslo
Vebjørn HORSFJORD (mv), ass. generalsekretær, Mellomkirkelig råd
RAGDE deltar i debatten.
22.11.2006 Redaksjon EN
Mulla Krekar kan utvises fra Norge, har to rettsinstanser fastslått. Men vil det noen gang
være trygt nok å sende ham tilbake til Irak. Nei, mener advokaten hans. I dag ville ikke
Mulla Krekar selv komme i studio selv om han har vært frittalende nok tidligere.
EA: Mulla KREKAR (mv) om at vesten har innført krig mot islam, det er krig mot
islam som sivilisasjon, ytre ting som imamenes hodeplagg, skjegg, utseende.
Vesten tør ikke å si at de fører krig mot islam.
TC: 20:26:18
Debattanter i studio:
Per SANDBERG (mv), nestformann, FrP
Olaf THOMMESEN (mv), nestleder, Venstre
Erna SOLBERG (mv), leder, Høyre
Morten TJESSEM (mv), generalsekretær, NOAS
På telefon fra Stavanger: Arvid SJØDIN (mv), advokat for Mulla Krekar
Ashraf AL-KHADRA (mv), korrespondent, Al Arabiya TV
TC: 20:50:22
EA: Fra pressekonferanse, Bjarne Håkon HANSSEN (mv), arbeids- og
inkluderingsminister (Ap), uttaler seg om hva som ville skje hvis Krekar
ble sendt hjem i morgen.
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05.02.2007 Redaksjon EN
Carl I Hagen vil bruke tvang mot foreldre som ikke sørger for at barna lærer norsk. De skal
miste barnetrygd, kontantstøtte og sosialhjelp. SV protesterer høylytt. Velkommen til
kveldens to politiske dueller: Duell 1: Krav til innvandrere? 17'00 medv. Carl I. HAGEN
(mv), stortingrepresentant (FrP) og Rolf REIKVAM (mv), stortingsrepresentant (SV)
22.02.2007 Redaksjon EN
Islam er på frammarsj. Målet til det militante islam er verdensherredømme. Første etappe er
å presse Europa til å bli et Eurabia. Slik presenterer høyrepolitiker og historiker Hallgrim Berg
sin nye bok. Debatt om islamisering.
Innslag: Europa i fare 1'07" (MAI 4464)
P: Eirik Berg
EA: Eirik Berg off; gir en presentasjon av Hallgrim BERG med
illustrerende arkivkutt
Bokomslag "Amerika-brevet: Europa i fare"

Studiodebatt om islamisering 27'08"
Hallgrim BERG (mv), forfatter og historiker
Sigurd SKIRBEKK (mv), professor i sosiologi, UiO
Carl I. HAGEN (mv), Stortingets visepresident (FrP)
Basim GHOZLAN (mv), forstander, Det Islamske Forbundet
Inga Marte THORKILDSEN (mv), stortingsrepresentant (SV)
Olaf THOMMESSEN (mv), nestleder, Venstre
Kodet
26.02.2007 Redaksjon EN
Men først til to kvinner som kommentatorene mener flørter åpenlyst om
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regjeringsamarbeid - Erna Solberg og Siv Jensen. I følge ukebrevet Mandag Morgen er
begge nå villige til å kompromisse i flere store konfliktsaker.
Debattdeltakere:
Erna SOLBERG (mv), leder, H
Siv JENSEN (mv), leder, Frp
Erna SOLBERG om regjeringssamarbeid med Frp. En solid og god ikke-sosialistisk regjering
må innbefatte bl.a. Frp. Det må en prosess til for at V og Krf kan godta regjeringssamarbeid
med Frp. Siv JENSEN om hva slags samarbeid hun ser for seg. Skuffet over V og Krf. Viktigst
å la velgerne få avgjøre. Stortingets sammensetning får danne grunnlaget for samarbeid
etter et valg. Velgerne trekker ut mot ytterkantene av det politiske bildet, det er ikke
så veldig mange igjen i midten. Ser for seg hva som skjer på grunnlag av valgets utfall i
2009. De ikke-sosialistiske partiene samarbeider allerede på mange områder.
SOLBERG om at det utvikles felles politikk på mange områder. Om Høyrestrekker seg lengre
enn før for å tilby et alternativ til den rød-grønne regjeringen og at det må kompromisses
samme hvem man sitter i regjering med. Om H kan bruke mer oljepenger? Alle regjeringer
fremover kommer til bruke mer oljepenger. Det er forskjell på bruken av oljepenger. Er
tilhenger av handlingsregelen.
JENSEN om at Høyre sitt statsbudsjett var bare symbolsk. Debatten rundt
handlingsregelen blir litt meningsløs fordi alle regjeringer som har sittet handlingsrgelen ble
innført, har brutt den. Bør erstattes av noen kjøreregler i økonomien. Anvende oljepengene
til fordel for dem som lever i dag. Enige om åredusere offentlig sektor og dermed spare
penger, og å redusere skatte- og avgiftstrykket.
SOLBERG om Frp sin innvandringspolitikk. Enighet om streng
asylpolitikk. JENSEN om at hun ikke har noe mandat til å forhandle bort
partiets innvandringspolitikk. Overhodet ikke interessert i å åpne opp for en mer liberal
asylpolitikk. Arbeidsinnvandring stiller seg noe annerledes. Ved integrering skal det stilles
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krav og vi skal gi muligheter. Saksbehandlingstiden til asylsaker må ned. Konsekvent
utsending ved avslag.

SOLBERG om Høyre sin miljøprofil og samarbeidet med Frp. JENSEN er kritisk Kyoto-avtalen
fordi de landene som forurenser mest står utenfor den. SOLBERG om Høyre og et samarbeid
med Frp dersom Frp er dobbelt så stort som Høyre. Om det kommer an på størrelsen på
partiet når spørsmålet om hvilket parti som skal ha statsministerposten skal
avgjøres. JENSEN om statsminsterspørsmålet. Det er velgerne som skal avgjøre valgets
vinner.
23.04.2007 Redaksjon EN
Regjeringen vil forby kjøp av sex for å bekjempe prostitusjon. Men vil bøter
eller fengsel for horekunder føre til at sextrafikken blir borte, eller vil virksomheten bare gå
under jorda, og bli hardere og mer kriminell? Jentene er engstelig for at virksomheten går
under jorda, og at den vil bli hardere og mer kriminell med dem selv som tapere
Gitte, prostituert, som holdes anonym, ses i silhuett. Gitte
tror situasjonen for gateprostituerte vil bli farligere og at jentene som
jobber innendørs vil bli mer avhengig av bakmannen. Fordi mange av de vanlige kundene vil
forsvinne, vil noen forsvinne inn. Tror ingen vil slutte som prostituerte. De forts. snakke om
tiltak som kan hjelpe, hun nevner attføring, økonomisk eller juridisk rådgivning, få hjelp til
starte firma, nedsatt skatt. Hun forklarer hvorfor de ikke kan ringe politiet ved vanskelige
kunder dersom kjøpsforbudet trer i kraft. Løsningen blir da at jentene skaffer seg
bakmenn eller torpedoer.
TC 20:30:20
JOHANSEN takker gjesten, reiser seg og går bort til politikerne som sitter
rundt stort bord. JOHANSEN leder debatten mellom Jan BØHLER (mv), leder Oslo AP, og Liv
JESSEN (mv), leder Pro Sentret, om kriminalisering av sexkjøp. Om det blir farligere for
prostituerte med et lovforbud mot kjøp av sex, om et lovforbud vil bedre situasjonen for de
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vel 700 nigerianske prostituerte i Oslo. Om markedet vil bli mindre med lovforbud og om
forbudet hjelper jentene. Om det å ta bakmennene er bedre løsning. De er sterkt uenig
Fra APs landsmøte i går, 22. april 2007 (20070422):
En svært skuffet og irritert Liv JESSEN i foajeen sier "FAN!" og klapper ett klapp med
hendene før hun legger dem bakpå ryggen. Janni WINTHERBAUER (mv), leder Prostituertes
interesseorganisasjon PION, som står ved siden av JESSEN rister på hodet og sukker
tungt. Fra landsmøtesalen deravstemningen er ferdig (AP har vedtatt forbud mot kjøp av
sex): Statsminister Jens STOLTENBERG (mv), Hill-Marta SOLBERG (mv), parlamentarisk leder
AP, og Martin KOLBERG (mv), partisekretær AP, som sitter på første rad samt hele salen
klapper over vedtaket. Pan bakover deltagerne under håndsopprekning med røde lapper 2/3 av delegatene gikk inn for forslaget. Tot møtesalen mens Thorbjørn Jagland off sier
avstemningen er avsluttet, at mindretallsforslaget er vedtatt. Nært Knut STORBERGET (mv),
justisminister, legger finger på haken mens jubel bryter løs
off. Zoom ut STOLTENBERG, SOLBERG og KOLBERG på første rad i møtesalen. I korridor
utenfor intv. WINTHERBAUER, sier hun og alle jentene er veldig skuffet. Grafikk
meningsmåling (folkemeningsmåling) "Er du for kriminalisering av horekunder" (36 prosent
nei, 13 usikker, 51 ja). Nært beina på to gateprostituerte i miniskjørt og høye støvletter, ene
kledd i sort, hun andre i hvitt. Biler kjører forbi beina på jenta i svarte klær. Zoom ut jenta i
svart står og venter ved parkerte biler. Fra APs landsmøte igjen: Fokus på Jan BØHLER i salen,
Bjarne Håkon HANSSEN (mv) sitter på raden foran ham. Tot delegatene på
landsmøtet. STOLTENBERG på talerstolen snakker om utarbeidelsen av nytt lovforslag. Sier
justisministeren straks skal igangsette lovarbeidet. Shot utenriksminister Jonas Gahr STØRE
(mv) og STORBERGET sitter ved siden av hverandre.
TC 20:37:17
JOHANSEN forts. lede debatten mellom justisminister Knut STORBERGET, Sylvi
LISTHAUG (mv), byråd for velferd og sosiale tjenester Oslo (FrP), Rita SLETNER (mv), tidligere
statssekretær (Venstre), og Dagrun ERIKSEN (mv), 1. nestleder KrF, om forbud mot kjøp av
seksuelle tjenester. Om når loven evt. kan iverksettes, om at jentene selv skal høres og at
det er vanskelige beslutninger som skal tas. Om andre tiltak i forhold til
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menneskehandel. Om konsekvensene ved et forbud. Om sosiale problemer kan
løses vha straffeloven, om at prostituerte plager folk i Oslos hovedgate Karl Johan, om
fokuset er jentenes vel eller at de skal være ute av syne.
JOHANSEN avslutter og takker for seg.
09.05.2007 Redaksjon EN
Storstilte politirazziaer både i Norge og Brasil har preget nyhetsbildet i dag. 25 personer ble
pågrepet og politiet har beslaglagt eiendommer i Brasil og verdier både i Norge og Brasil. De
mener dette handler om omfattende hvitvasking og organisert kriminalitet med røtter i
gjengmiljøer i Norge.
Innslag: Gjengaksjon i Natal. 1'40" MAI 4483
P: Eirik Berg
MAI4483-090507-DR
Reportasje om feriebyen Natal, Brasil, der nordmenn kjøper og selger
leiligheter i stor stil. I morges gikk brasiliansk politi til aksjon mot
nordmenn mistenkt for hvitvasking av penger. Aksjonen ble gjennomført i
samarbeid med norsk politi, 10 personer, blant dem 3 nordmenn, ble arrestert. Verdier for
300 millioner er beslaglagt. Samtidig arresterte norsk politi medlemmer av B-gjengen, vel 80
politimenn aksjonerte, og 15 personer ble innbrakt. Flere er siktet for hvitvasking av penger,
penger trolig tjent på narkotikasalg. Shot utsikt idyllisk sandstrand i Natal, Brasil - lettskyet
himmel, sommer og sol, høy palme på stranden, kun tre personer på stranden,
påkledde. Kort shot ekstr. ferieleiligheter. Fire korte shots brasiliansk politi aksjonerer mot
nordmenn (ankommer leilighetsanlegg). Litt lowshot høyblokk mot lyseblå klar
himmel. Tre shots politiet aksjonerer inne i leilighet: ringer på dør,
går inn, undersøker dokument og datautstyr. Intv. Romulo BERREDO (mv),
Operasjonsleder Føderalt politi, sier aksjonen skal forhindre stedet blir et attraktivt sted for
kriminelle fra andre land.
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Shot norsk politi fører gjengmedlem fra B-gjengen (ansiktet sladdet) ut fra hus på
Furuset. Shot gruppe politimenn fra beredskapsstyrken går ned plenen utenfor
huset. Shot den arresterte går inn i politibilen, politimann holder bildøren åpen, zoom ut
annet arrestert gjengmedlem går mot og inn i politibilen.
Intv. Eirik JENSEN (mv), aksjonsleder Oslo politidistrikt, om politiaksjonen. Korridor med
celledører i fengsel i Natal, nært gitterport med hengelås. Intv. Geir KAVLIE (mv),
statsadvokat Økokrim, om mistanker om hvitvasking og skatteundragelse.
Zoom ut to brasilianske politimenn går på stranden i Natal.
TC 20:27:18
Veksling mellom JOHANSEN i studio som intv. rep off Christian Steffensen i
Natal, om noe nytt har skjedd i kveld (2 nye arrestasjoner), om hvilken type
beslag som er gjort (dokumenter, PC-er, våpen, kontanter, biler, eiendommer),
om verdien av dette (300 millioner kr), om aksjonen i Brasil er avsluttet.
Still Christian Steffensen. 1'40"
TC 20:28:59
Studio: Rundt stort bord, JOHANSEN snakker med Iver STENSRUD (mv),
politiinspektør Oslo politidistrikt, om politiaksjonene i Brasil og Norge, om
hvordan saken ble etterforsket og om samarbeidet med brasiliansk politi, om
store verdier i omløp, om det pakistanske miljøet / gjengmiljøet i Oslo - 6
personer fra en pakistansk familie er arrestert, om familien og andre
involverte. Om hvordan politiet forsøker knekke gjengmiljøene. Om Brasil har
vært frihavn for norske kriminelle.
JOHANSEN snakker med Vidar Lind IVERSEN (mv), advokat som hittil vært advokat
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for og representert de 6 pakistanske brødrene og nå er advokat for lederen av B-gjengen, om
familien og miljøet.
JOHANSEN snakker med justisminister Knut STORBERGET (mv), AP, om tre store
utfordringer i kriminalitetbildet: menneskehandel, vold mot kvinner og
barn, gjengkriminaliteten. Om viktigheten av å stanse pengestrømmene, om behovet
for internasjonalt samarbeid.
JOHANSEN leder debatten mellom Jan BØHLER (mv), leder Oslo AP, Arne
JOHANNESSEN (mv), leder Politiets Fellesforbund, Inger-Lise LIEN (mv), forsker
NKVTS, STORBERGET, IVERSEN og STENSRUD om viktigheten av å bekjempe
gjengkriminalitet og organisert kriminalitet. Om aksjoner mot gjengmiljøer er heksejakt. Om
at mye av vinningskriminaliteten i Norge er organisert. Om hvordan slike gjenger
er bygget opp; grupper av brødre (A-gjengen, B-gjengen, Young Guns), om
gjengene er farlig, om at enkelte gjengmedlemmer får heltestatus. Om hvordan forebygge
gjengkriminalitet, osv.
31.05.2007 Redaksjon EN
Et nyhetsmagasin med reportasjer og studiogjester. Tema er asylsøkere og nødhjelp. Er det
riktig å gi nødhjelp til innvandrere som oppholder seg ulovlig her i landet? Røde Kors vil
hjelpe disse selv om det kan være i strid med norsk lov.
Studio: Programleder Viggo JOHANSEN (mv) innleder og informerer om dagens tema;
Er det riktig å gi nødhjelp til innvandrere som oppholder seg ulovlig her i
landet? Ifølge politiet er det snakk om flere titusener, mange av dem lever i
stor nød, og disse vil Norges Røde Kors hjelpe selv om det kan være i strid med
norsk lov. FrP mener hjelpeorganisasjonen undergraver politiets arbeid. Men
bør ikke trengende få mat og husrom selv om de er her ulovlig?
Rundt stort bord, JOHANSEN leder debatten mellom Trygve G. NORDBY (mv),
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generalsekretær Norges Røde Kors, Per-Willy AMUNDSEN (mv), innvandringspolitisk
talsmann FrP, Libe RIEBER-MOHN (mv), statssekretær Arbeids- og
inkluderingsdepartementet (AP), Kari Lise HOLMBERG (mv), stortingsrepresentant
Høyre, og Olaf THOMMESSEN (mv), nestleder Venstre, om asylsøkere og nødhjelp
(humanitær hjelp). Om hvilken hjelp Norges Røde Kors tilbyr ulovlige
innvandrere. Om hvordan de hjalp afghanerne som streiket. Om Røde Kors med
dette undergraver norsk innvandringspolitikk, om innvandringspolitikk og
saksbehandlingstid, om omfattende immigrasjon i verden, osv.
07.06.2007 Redaksjon EN
Tema er FrPs nye innvandringspolitikk. Partiet har samarbeidet nært med Hege Storhaug i
Human Right Watch i sitt arbeid med rapporten. Reaksjonene har ikke latt vente på seg;
statsråden kaller rapporten panikk-artet og andre snakker om ren rasisme og
apartheidpolitikk.
Studio: Programleder Viggo JOHANSEN (mv) innleder og informerer om dagens tema; I dag la
FrP fram sin innvandrerrapport der de krever langt strengere tiltak for å begrense
innvandringen til Norge. Partiet mener innvandringspolitikken har vært totalt feilslått.
TC 20:25:21
Innslag: FrP-rapport. 0'45" MAI 4492
P: Kjell Einar Skrede F: Erik Vold
Nå skal FrPs ras på meningsmålingene stoppes, og innvandringsspørsmål har
alltid vært en velgermagnet.
Tre shots representantene i møtesal der innvandringsspørsmål ertema. Nært
Per-Willy AMUNDSEN (mv), innvandringspolitisk talsmann FrP, taler til
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forsamlingen. Sier årsaken til den feilslåtte integreringspolitikken erden sosialdemokratiske
velferdsstaten!!. FrP-rapporten "Rapport - Juni 2007" ligger på bord. Noen viktige punkter
fra rapporten på 62 punkter som skal utfordre regjeringen supres: 24 års grense for å hente
ektefelle, språktest av 4-åringer, kommunene skal kunne nekte å ta i mot asylsøkere, penger
kontant ved å si fra seg retten til å være i Norge. Glimt nært AMUNDSEN holder
rapporten. FrPs logo + for folk flest på storskjerm.
TC 20:26:07
Rundt stort bord, JOHANSEN leder debatten mellom Bjarne Håkon HANSSEN (mv), Arbeidsog inkluderingsminister (AP), Per-Willy AMUNDSEN, innvandringspolitisk talsmann FrP,
Usman RANA (mv), leder Muslimsk Studentsamfunn, Hege STORHAUG (mv), leder Human
Rights Watch, Bård Vegar SOLHJELL (mv), nestleder SV, og Sara Azmeh RASMUSSEN (mv),
debattredaktør UTROP, om FrP-rapporten og konsekvenser av FrPs innvandringspolitikk. Om
politikken er kald og det at den ikke stimulerer til mangfold. Om at Norge ville stoppet opp
uten innvandrerne. Om politikken er gjennomsyret av fremmedfiendtlighet. Om FrP ønsker
lovfestet splittelse og forskjellsbehandling basert på etnisitet og nasjonalitet. Om
integrering. Om islams kvinnesyn, om kvinneundertrykking, omskjæring,
tvangsekteskap osv. Om hvordan sikre muslimske kvinner rettigheter. Om
rapporten er en skjerping av FrPs innvandringspolitikk, m.m.
13.06.2007 Redaksjon EN
Slipper politiet for lett unna ansvaret når folk dør under arrestasjoner? Siden 2003 har tre
menn blitt kvalt ifbm. at de ble pågrepet av politiet. En av sakene har først nå blitt offentlig
kjent, og den vekker debatt.
En rusmisbruker som slo seg vrang på Ansgar hotell, ble for 3 år siden
arrestert av syv politimenn. 44-åringen døde av kvelning, trolig pga en foret hette som ble
bundet rundt hodet hans. Først i går fikk offentligheten vite at politiet fikk foretaksstraff for
måten de gikk frem på. Nigerianeren Eugene Obiora døde i september 2006 etter en
pågripelse i Trondheim. Saken mot politiet ble henlagt, noe som førte til et sterkt folkelig
engasjement med
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krav om at tjenestemennene som var med på pågripelsen måtte straffes.
Lowshot ekstr. Ansgar hotell i Oslo, zoom inn skjerm på ett av vinduene. Tot ekstr. Ansgar
Hotell, med stillaser foran første etasje. Tosiders avisreportasje med tittel "Politiet kvalte
mann med anorakkhette". Intv.Knut ROGNLIE (mv), leder Advokatforeningens
menneskerettighetsutvalg. Sier det er meget uheldig offentligheten ikke har fått vite om
saken før nå, at det muligens er flere lignende saker.
EA: Sv/hv still av Eugene Obiora som døde under pågripelsen.
EA: To shots mange demonstranter samlet, med plakat "Justice is not blind in
Norway" og gule anti-rassisme-plakater.
Opphav ikke oppgitt
Intv. Ingelin KILLENGREEN (mv), politidirektør, om at politiet tar kritikken på
alvor. Sier de har igangsatt gjennomgang av hver enkelt sak. På gata intv. Tor Erling STAFF
(mv), høyesterettsadvokat, som tror det er mange flereslike saker samt at det er mange
saker offentligheten ikke får kjennskap til.
TC 20:27:10
Rundt stort bord, JOHANSEN leder debatten mellom Tor Erling STAFF ), høyesterettsadvokat,
Olav Gunnar BALLO (mv), stortingsrepresentant SV, Knut KALLERUD (mv), førstestatsadvokat
hos
Riksadvokaten, og Curt A. LIER (mv), leder PolitiembetsmennenesLandsforening, om
politimetoder og politivold, om mørketall og om mye er unnlatt offentligheten. Om hvordan
politiet håndterte saken der 44-åringen døde. BALLO mener det minner om
fangebehandlingen- og transporten på Guantanamo-basen. Arne JOHANNESSEN (mv), som
deltar i debatten fra Molde, reagerer sterkt på uttalelsen, og sier det er svært grovt og et
voldsomt overtramp å sammenligne med Guantanamo. Også LIER reagerer sterkt på
sammenligningen med Guantanamo. Debatten forts. om foretaksboten
politietfikk pga måten transporten ble gjort på, om hvorfor saken ikke kom ut
i offentligheten, om hvorfor ingen av de syv politimennene ble stilt til ansvar. Om
253

kameraderi innen politiet, om innvandrere behandles hardere av politiet enn etniske
nordmenn, om norsk politi har et rasismeproblem, om politiet utsettes for en
folkedomstol. Om at politiets spesialenhet SFEO henlegger de fleste
sakene, m.m.
17.09.2007 Redaksjon EN
Vi spør om hvor grensene går for ytringsfriheten ?
Lar vi oss skremme til taushet ?
EA: Lars Vilks 1'30" (Mai 4535)
P: Eirik Berg
Eirik Berg orienterer off.
Lars VILKS (mv) ved PC, lytter til tale (arabisk?). Intv.
Intv. VILKS (mv) sier han ser seg over skuldrene og låser ytterdøren.
Shot avisredaksjon til Nerikes Allehanda med redaktør i bildet, opptøyer i
gaten utenfor avislokalene og brenning av dukke i Karachi, Pakistan
Intv. VILKS forts., PC-skjerm, VILKS prater i telefon.
Tc 20:26:58
Studio: Duell
Medv.:
Vebjørn SELBEKK (mv), redaktør, Magazinet
Asghar ALI (mv), nestleder, Islamsk Råd
Med direkte fra Stockholm: Maria SCHOTTENIUS (mv), kulturredaktør,
Dagens Nyheter, om hvorfor avisen trykte Vilks muhammedkarrikaturer.
Kuriosa (Tc 20:33:47 Kamera kommer kjørende inn i bildet - raskt billedskift.)
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Tc 20:38:54
Innslag: Tilbakeblikk 1'30" (MAI 4534)
Sammenredigert avisoppslag, voldsomme opptøyer, skadeverk og brannstifting.
(Rettigheter ikke oppgitt)
Tc 20:29:28
Studio: Debatt om Muhammedtegningene 14'15"
Medv.:
Unni WIKAN (mv), professor i sosialantropologi
Vebjørn SELBEKK (mv), redaktør, Magazinet
Asghar ALI (mv), nestleder, Islamsk Råd
Per Edgar KOKKVOLD (mv), generalsekretær, Norsk Presseforbund
26.09.2007 Redaksjon EN
Mange norske muslimer føler seg overvåket, mistenkt for å være
terrorister. Overvåkingsjef Jørn Holme svarer på anklagene.
Mange norske muslimer føler at de blir overvåket helt
uten grunn. I kveld stilte sjefen for politiets sikkerhetstjeneste på et
debattmøte i Oslo for å svare på anklagene.
Innslag: Overvåking 1'05" (MAI 4536)
P: Elisabeth R. Jakobsen F: Arild Sandsvik
Shots fra møtet i muslimsk studentsamfunn - på podiet Abid Q. RAJA, Knut
STORBERGET og Jørn HOLME.
Intv. Nafis IQBAL (mv) om overvåking (blir veldig vag når hun skal beskrive
hvordan de merker at de blir overvåket).
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Studio: Debatt om muslimer og overvåking 13'44"
Jørn HOLME (mv), sjef for Politiets sikkerhetstjeneste
Usman RANA (mv), leder, Muslimsk studentersamfunn
Abid Q. RAJA (mv), advokat
29.11.2007 Redaksjon EN
Duellbord, tema æresdrap og strafferabatt. 12'47"
JOHANSEN, høyesterettsadvokat Tor Erling STAFF (mv) og Hege STORHAUG (mv),
informasjonsleder Human Rights Watch, står ved lite rundt bord.
JOHANSEN innleder ved å sitere fra boka, "ved konedrap bør den patriarkalske
bakgrunnen gi strafferabatt når denne bakgrunnen ligger til grunn for
handlingen" (sitat). STAFF forklarer hva han mener med strafferabatt for
æresdrap, er en plikthandling ikke en viljeshandling. Om rabatten som bør
ligge på 3-4 år. Understreker han ikke oppfordrer til drap, men til
rettferdighet overfor den domfelte.
STORHAUG reagerer sterkt på Staffs utsagn, synes det er håpløst og blirlei
seg på vegne av kvinner det rammer. Tolker det som at Norge skal kopiere
lovverk i den muslimske verden. Mener æresdrapene er overlagte drap.
Diskusjon mellom STAFF og STORHAUG om æresdrap og straff, om Staff flørter med Sharialovgivningen, om Staff opptrer mer som en imam enn en advokat, om hva
som ligger i æresbegrepet. Om hva Staff mener med at krisesentrene er farlig,
om det er en menneskerett ha samvær med barna (jfr vold). Om Staffs syn
"feminismen er en av de største forbannelser som har rammet vårt samfunn"
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18.02.2008 Redaksjon EN
Debatt om Kosovo. Studio: JOHANSEN og Boris MAKSIMOVIV (mv), kosovoserber og leder
Serbisk Forening i Norge, Daut HAXHAJ (mv), kosovoalbaner og leder
Norgesavdelingen Kosovos demokratiske forbund, Sylo TARAKU (mv), kosovoalbaner og
avdelingsleder NOAS, og Juva KOSANOVIC (mv), serber og Soon Consulting AS, sitter rundt
stort bord. Diskusjonen innledes med at Boris MAKSIMOVIV takker JOHANSEN og NRK for
at serberne endelig får sjansen til å si sin mening om Kosovo-konflikten. Sier NRK siden 1999
ikke hatt har kosovoserbere i studio. Kaller det stort framskritt for norske
medier. Forklarer Warsinskis informasjon om Kosovos historie er feil, bl.a var Kosovo del av
Serbia i mer enn 1000 år, Serbia okkuperte ikke Kosovo i 1912, osv. Forklarer hvorfor han er
motstander av at Kosovo blir egen stat, hvorfor han som serber ikke kan bo i Kosovo. Daut
HAXHAJ takker først for norsk og internasjonal støtte ifbm løsrivelsen, forklarer så hvorfor
han mener løsrivelsen åpner en ny dør for Kosovo. Diskusjonen dreier seg deretter om
Kosovo kan bli et land for både tyrkere, kosovoalbanere og kosovoserbere. Om hvor viktig
det er at Kosovo er blitt fritt, om behovet for avklaring rundt Kosovos status, om samarbeid
og konflikter med Serbia. Juva KOSANOVIC argumenterer mot at Kosovo bør være egen stat,
trekker inn Jugoslavia og at kosovoalbanerne startet prosessen med å rive ned landet
Jugoslavia i 1981. De forts. om faren for ny konflikt på Balkan, om frykt og mistillit
mellom serberer og kosovoalbanere.
Ikke relevant
28.02.2008 Redaksjon EN
Brukes nordiske land som base for finansiering av terrorisme? I dag ble 6 pågrepet i en
samordnet aksjon i Oslo og Stockholm.
Innslag: Terror Oslo (MAI 4640). 1'31"
P: Eirik Berg F: Peder Bergholt
EA: Shots politi legger esker med bevis inn i bil.
Hentet fra?
Intv. Anne Karoline Bakken STAFF (mv), politiadvokat, Politiets
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sikkerhetstjeneste.
EA: Ekstr. internett cafe på Grønland i Oslo. Nært lapp på dør: "closed
today".
Hentet fra?
EA: Shots politi triller tralle med bevis.
Hentet fra?
Intv. Jama AHMED (mv).
Studio: Debatt om terror. 10'26"
Medv.:
Bashe MUSSE (mv), Somalisk Nettverk i Norge, om sterke reaksjoner fra det
somaliske miljøet, sammenlikner med politirassia fra 2001, om Hawala. Harald
STANGHELLE (mv), politisk redaktør, Aftenposten, om at PST har en vanskelig
oppgave foran seg. Tore BJØRGO (mv), professor, Politihøgskolen, om
finansiering av terror. Stig Jarle HANSEN (mv), forsker, Internasjonal avd.
NIBR, om Al-Shabab. Bent Sofus TRANØY (mv), 1. amanuensis, UiO / forsker,
FAFO, om at det er vanskelig å bevise at pengeoverføringer går til terror.
JOHANSEN med intro: PST mistenker altså at somaliere i Norge har overført
penger til et terrornettverk i hjemlandet.
Innslag: Hawala (MAI 4615). 1'52"
P: Peter Svaar F: Gunnar Sakshaug
AU: Shots Al-Shabab
COPYRIGHT bilder fra YouTube
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Intv. Cindy HORST (mv), forsker, PRIO, om penger som sendes gjennom Hawala og
at disse er livsviktige for mange.
AU: Shots Al-Shabab
COPYRIGHT bilder fra YouTube
Iselin NORDENHAUG (mv), vitenskapelig assistens, UIB, med fra Bergen. 1'20"
Om hva de arresterte mistenkes for, om hvordan norske myndigheter jobber mot
terror.
Debatt om terror forts. 7'41"
Berit REKAA (mv), med fra Stockholm, om de arresterte i Stockholm.
Debatt om terror forts. 2'50"
10.03.2008 Redaksjon EN
Polske arbeidere jobber for ulovlig lav lønn og stues sammen 70 personer i
samme hus. Er dette bare toppen av isfjellet?
Teknisk feil, bildet av JOHANSEN blir stående noen sekunder ekstra før
vignetten kommer.
Vignett, 0'15"
Innslag: Sosial dumping. 2'01" MAI 4604
P: Eirik Berg F: Geirr Larsen
Gruppe med polske bygningsarbeidere intr. lokalene der de bor. Harald
LANGEMYHR (mv), byggemester, ber polakk som snakker litt norsk om å snakke med de
misfornøyde polakkene. Flere shots intr. huset de har bodd i, svært dårlig standard. Zoom
ut ekstr. huset. Intv. Jonas BALS (mv), ombudsmann, Oslo
Bygningsarbeiderforening, om de dårlige arbeidsforholdene til de polske
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arbeiderne. Intv. LANGEMYHR, forklarer seg om saken. Innimellom vises shots polakker
reiser hjem, intv. flere uid polske menn, ingen ønsker å jobbe for Langemyhr mer.
JOHANSEN leder debatt i studio med: Sverre A. LARSSEN (mv), adm. dir.,
Byggenæringens Landsforening, Per SKAU (mv), sekretær Fellesforbundet, Ørnulf HALMRAST
(mv), regiondirektør Arbeidstilsynet i Oslo, Beth HARTMANN (mv),
partisekretær Rødt, Magda FILONOWICZ (mv), markedsansvarlig Polsk Kurssenter, og Bjarne
Håkon HANSSEN (mv), arbeids- og inkluderingsminister (Ap). Debatten dreier seg om
arbeidsinnvandring, polsk arbeidskraft, dårlige arbeidsforhold, arbeidstilsynet,
bygningsarbeidere, positive sider ved arbeidsinnvandring, tiltak for at norske regler og lov
skal overholdes, FILONOWICZ med morsomt eksempel på misforståelse pga.
språkproblemer, tvilsomme arbeidskontrakter, svart arbeid, sosial dumping. JOHANSEN
avslutter og takker for nå.
31.03.2008 Redaksjon EN
Påtalemyndighetens utfordring er å bevise at Bhatti sto bak planlagt terror og ikke bare kom
med tomt prat. Høyre vil gi skattelette for husvask, hagearbeid og pass av barn. Det
provoserer de rød-grønne.
Vignett, 0'15"
Intro:
Bhatti nekter konsekvent at han står bak terrorvirksomhet.
Innslag: Norsk terror 1'14" (MAI 4629)
P: Kjell Einar Skrede Redigerer: Christian Ziegler Remme
Arfan BHATTI i lusekofte i rettssalen.
EA: Ekstr. synagogen i Oslo.
EA: Ekstr. USAs ambassade i Oslo.
Pause i rettssalen, vi ser BHATTI i samtale med advokater.
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EA: Intv. Arfan BHATTI (mv), når han slipper ut igjen, vil han være stemplet
som terrorist uansett om han blir frifunnet for forholdet eller ikke.
EO: BHATTI og fengselsbetjent går ned korridor.
Studiodebatt 15'00"
Medv.:
Harald STANDHELLE (mv), redaktør, Aftenposten
Harald STABELL (mv), advokat
Heidi HANSEN (mv), reporter NRK
07.04.2008 Redaksjon EN
Fremskrittspartiet vil stenge nesten alle innvandrere ute - og bare slippe inn 100 asylsøkere i
året. Alle de andre partiene har i dag tatt avstand fra Forslaget. Intro. utlendingsloven
Fremskrittspartiet vil stenge nesten alle innvandrere ute - og bare slippe inn
100 asylsøkere i året. Alle de andre partiene har i dag tatt avstand fra
forslaget:
Innslag: Utlendingsloven 1'42" (MAI 4630)
P: Kjell Einar Skrede F: Peder Bergholt
Skrede orienterer off. til shots Per-Willy AMUNDSEN (mv) i Stortingets
vandrehall (stumt). Intv. Per-Willy AMUNDSEN on, kaller dem lykkejegere som
misbruker norsk asylordning. Student Ilam HASSAN (mv) fra Somalia,
kommenterer.
Debatt: FRP og utlendingsloven 15'58"
Bjarne Håkon HANSSEN (mv), arbeids- og inkluderingsminister (Ap)
Per-Willy AMUNDSEN (mv), innvandringspolitisk talsmann, (FrP)
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Trine Skei GRANDE (mv), nestleder, Venstre
Bent HØIE (mv), stortingsrepresentant (H)
Avslutning
09.04.2008 Redaksjon EN
Sigøynerkrig - det er tydeligvis en kamp om penger og makt. Hva ligger bak spør vi bl.a. en
sigøynerleder.
Innslag: Sigøynere 1'44" (MAI 4582)
P: Anja Strønen
Rep. orienterer off til shots av boligblokken på Bjølsen (Badebakken) hvor
skyteepisoden fant sted. Blokka og parkeringsplassen..
Nært to kniver på asfalten, hurtig tilt opp til politi ved stoppet bil,
ambulansefolk i aksjon, mann på båre fraktes vekk.
Shots oppklaringsmøte hos sigøynerfamilie.
Erik JANSEN (mv), ber politiet gripe inn og ta de kriminelle.
Alberto LUND (mv) ønsker hevn.
Alex "Dolla" KAROLI (mv) intv. på gata, vil la politiet gjøre sin jobb.
Debatt: Sigøynerkrig 5'55"
Finn ABRAHAMSEN (mv), tidligere overbetjent, Oslo politidistrikt
Sylvi LISTHAUG (mv), byråd for veldferd og sosiale tjenester, Oslo (FrP)
Gerd FLEISCHER (mv), leder, Selvhjelp til innvandrere og flyktninger
Gabriel Werner JOHANSEN (mv), president, Romanes & Romanifolkets
landsforbund
Harald MEDBØE (mv), forfatter og fotograf
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AU: Seks + fem fargestills av sigøynere i Romania
COPYRIGHT Harald Medbøe
Debatten forts. 20'28"
17.04.2008 Redaksjon EN
Norge gir opp å få til en avtale med Irak om å sende Krekar tilbake. Og advokatene hans
vurderer å få omgjort utvisningsvedtaket. Det er etter møter i EU at statsråd Bjarne Håkon
Hanssen har konkludert med at Krekar ikke kan sendes tilbake til Nord-Irak. Selv om norsk
høyesterett har slått fast at det ER rettslig grunnlag for å utvise Krekar.
Debatt

6'53"

Bjarne Håkon HANSEN (mv), arbeids- og inkluderingsminister, Ap
Per SANDBERG (mv), nestformann, FrP
21.05.2008 Redaksjon EN
Programleder Viggo JOHANSEN foran storskjerm: "Ja, nå foregår det en
beinhard drakamp om norsk asylpolitikk. Bruken av teltleir er omstridt."
Vignett Redaksjon EN 0'15"
Innslag: Teltleir for asylsøkere 1'02" (MAI 4619)
P: Kjell Einar Skrede
Rep. orienterer off om saken til shots av Bjarne Håkon HANSSEN (mv) i
Stortinget.
Synk intv. Bjørg TØRRESDAL (mv), stortingsrepresentant (KrF), vil ikke ha
flyktningeleir i Norge. Synk Marianne MARTHINSEN (mv), stortingsrepresentant
(Ap).
Rep. videre off til strekk aylmottak.
Debatt: 27'20"
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Bjarne Håkon HANSSEN, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)
Trine Skei GRANDE (mv), nestleder, Venstre
Per-Willy AMUNDSEN (mv), innvandringspolitisk talsmann, FrP
Rolf REIKVAM (mv), innvandringspolitisk talsmann, SV
Ina TIN (mv), kommunikasjonssjef, Amnesty International
Agnar KAARBØ (mv), kommunikasjonsdirektør, Utlendingsdirektoratet
03.06.2008 Redaksjon EN
Ja, tegningen som Adresseavisen har trykket skaper debatt. Islamsk Råd i Norge mener det
er en tegning av profeten Muhammed og opplever den som krenkende.
Vignett
Adresseavisen har trykket en tegning som mange muslimer har latt seg provosere av idag.
Det skal vi komme tilbake til. Men først - retten mener at Arfhan Batti ikke er
terrorist. Idag falt dommen:
Innslag: Arfan Bhatti dømt 1'27" (MAI 4636)
P: Anja Strønen Redigerer: Lars Thomas Nordby
Reporter Anja Strønen orienterer off til
Dokumentmapper, kort Arfan BHATTI i retten.
Dommer og meddommere tar plass. Ekstr. synagogen i Oslo med skuddskader.
BHATTI i rettssalen, smiler og vinker til noen i salen (utenfor bildet)
Intv. John Christian ELDEN (mv), forsvarer, sier det er en grundig dom, og er glad for
frifinnelse for terroranklager.
Kristian NICOLAISEN (mv), aktor, sier det er en grundig og ryddig beskrevet
dom.
Fra Stavern: Jørn HOLME (mv), sjef, Politiets sikkerhetstjeneste kommenterer
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dommen i intv. med Viggo JOHANSEN (dels split screen) 4'33"
Studio: Debatt om Bhatti-dommen 10'44"
Øystein STORRVIK (mv), forsvarer
Heidi HANSEN (mv), krimreporter, NRK
Jan Arild ELLINGSEN (mv), justispolitisk talsmann, FrP
Vi skal skifte tema. For idag trykket Adresseavisen en tegning som provoserer mange
muslimer - de mener det er en tegning av profeten Muhammed:
Innslag: Muhammed-tegning
P: Eva Laukøy
Jan O. HENRIKSEN avistegner, på jobb, nært han tegner øyne. Intv. HENRIKSEN Det blas i
avisen, deler av tegningen vises.
Advokat Abid Q. RAJA (mv), på gata i Trondheim, sier det ikke er tvil omdet skal forestille
profeten Muhammed.
Laila BOKHARI (mv), forsker, Forsvarets forskningsinstitutt, sier tegningener å helle bensin på
bålet.
Studio: Samtale om karikaturtegningene 9'33"
Jan O. HENRIKSEN (mv) / Jan Olav HENRIKSEN (mv) tegner.
Sier at som tegning av profeten Muhammed er den meningsløs ogtåpelig. Tar avstand fra
de danske profettegningene.
Shoaib SULTAN (mv), generalsekretær, Islamsk råd iNorge Slutt
01.09.2008 Redaksjon EN
En fordobling av antall asylsøkere i forhold til fjoråret. Prislappen kan bli seks milliarder
kroner i år hvis tendensen fortsetter. Rundt omkring i landet pågår aksjoner fra innbyggere
som ikke vil ha asylmottak i sin kommune. Trine Skei GRANDE (mv), nestleder, (V) Bjørn
NOME (mv), ordfører, Fyresdal kommune (Sp) Anita ORLUND (mv), ordfører, Skedsmo
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kommune (Ap) Helge ROALD (mv), sosialsjef, Vadsø kommune Per-Willy AMUNDSEN (mv),
innvandringspolitisk talsmann, Fremskrittspartiet Arild Stokkan GRANDE (mv),
innvandringspolitisk talsmann (Ap) Audun LYSBAKKEN (mv), nestleder, (SV) Direkte fra
Trondheim: Øyvind FRICH (mv), kommunestyrerepresentant, Dovre (Ap)
03.09.2008 Redaksjon EN
I dag la regjeringen fram en innstramning av asylpolitikken. SV er uenige i over halvparten av
tiltakene - og taler sin egen regjering midt imot.
Debatt asylpolitikk 20'00"
Jens STOLTENBERG (mv), statsminister (Ap)
Per-Willy AMUNDSEN (mv), innvandringspolitisk talsmann, Fremskrittspartiet
Kristin HALVORSEN (mv), finansminister (SV)
Bent HØIE (mv), innvandringspolitisk talsmann, Høyre
Overgang til Del 2
Nå skal vi få høre hva som skjedde på bakrommet. Fra kommentariatet.
Debatt Del 2 7'20"
Magnus TAKVAM (mv), politisk kommentator, NRK
Trine EILERTSEN (mv), politisk redaktør, Bergens Tidende
Arne STRAND (mv), politisk redaktør, Dagsavisen
08.09.2008 Redaksjon EN
Viggo JOHANSEN (mv) intro.:
Siv Jensen mener norsk asylpolitikk er ute av kontroll. I et intervju med TV 2 sa hun at
innvandrere misbruker trygdesystemet, og barna deres blirslått og omskåret.
Studiosamtale med Siv JENSEN (mv), formann, FrP og Kristin HALVORSEN (mv),
finansminister, SV 28'00"

266

10.11.2008 Redaksjon EN
Den glemte krisen i Rwanda. Skal Norge ta inn flere flyktniger?
https://tv.nrk.no/serie/redaksjon-en/2008/NNFA32031508/avspiller
18.11.2008 Redaksjon EN
Mange frykter at Stortinget kan bli hvitt. For i nominasjonskampene som nå
pågår i flere politiske partiet - er det politikerne med innvandrerbakgrunn som ryker ut.
Debatt: Hvitt Storting etter 2009? 28'17"
Afshan RAFIQ (mv), Høyrepolitiker
Akhtar CHAUDHRY (mv), stortingsrepresentant (SV)
Amir PAYAN (mv), Hordaland SV
Anniken HUITFELDT (mv), barne- og likestillingsminister (Ap)
Khalid MAHMOOD (mv), Oslo Arbeiderparti
Mazyar KESHVARI (mv), kommunalråd, Oslo FrP
Direkte fra Oslo Galleri: Geir HELLJESEN (mv)
Abid Q RAJA (mv), kandidat for Venstre
Debatt forts.
Avslutning
Og i Oslo Arbeiderparti kom Hadja Tajik inn på ...6. plass, mens Jonas Gahr Støre ble
nominert inn på 4. plass.
09.12.2008 Redaksjon EN
Viggo JOHANSEN (mv) intro. til programmet
Knallhard maktkamp i Oslo SV avgjøres i kveld. Hvem vinner - Heikki Holmås
eller Akthar Chaudry? Begge har mobilisert slik at salen nå er stappfull av
SV-medlemmer.
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Debatt om nominasjon 27'54"
Innslag: Anders MAGNUS (mv) rapporterer direkte og intv.
kandidatene Akhtar CHAUDRY (mv) og Heikki HOLMÅS (mv)
Debatt i studio:
Kyrre NAKKIM (mv), politisk redaktør, NRK
Hanne Marthe NARUD (mv), professor i statsvitenskap, UiO
Arne STRAND (mv), politisk redaktør, Dagsavisen
Khalid MAHMOOD (mv), bystyrerepresentant (Ap)

Brød og Sirkus (NRK2)
20.09.2003 Brød og Sirkus
Islam – vår fiende? Fundamentalistene blant oss. Sigurd SKIRBEKK (mv), professor i
sosiologi, UiO
OLSEN presenterer debattant og muslim Fatima KHALIL (mv) - samtale

Hege STORHAUG (mv), Human Rights Service, og Nina DESSAU (mv).
Sosiologidebatt 30'30"
OLSEN: Er vi nordmenn dumsnille? Misforstått humanisme når vi importerer så
mange utlendinger at det norske samfunn kan ta skade av det?
Dette er til debatt blant folk som ikke bare tilhører høyresiden;
Innlegg fra salen ( leder av islamsk kvinnegruppe i Tr.heim og student ved
NTNU).
ebatt forts. 37'43"
OLSEN presenterer flere gjester:
Levi FRAGELL (mv), spesialrådgiver, Human-Etisk Forbund
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Ivar KRISTIANSLUND (mv), formann, Kristen Framtid
Trond Ali LINSTAD (mv), Urtehagen Stiftelse
SKIRBEKK nevner følgende bøker:
"Hvorfor jeg ikke er muslim" (forfatter ble ikke nevnt)
"Why I am not a Christian" (av Bertram Russell / Bertrand Russell?)
Trond Ali LINSTAD leser Lukas 19, 27
15.12.2004 Brød og Sirkus
Verdinøytral jul, intoleransens tid, islamsk råd og Zahid Mukthar. Et av innslagene har med
Gule, Sæøe, Mukthar og Mjøs hvor de snakke om intoleransens tid.
nnslag nr.: 9 Duell: verdinøytral jul
Produksjonmåte Innslag: Studio
Innslaglengde: 1500
Innslagbeskrivelse: Lars Gule vs.Anita Apelthun Sæle + Hallaråker
Innslag nr.: 13 Knut intro Mukhtar
Produksjonmåte Innslag: Studio
Innslaglengde: 0030
Innslag nr.: 14 Entré Zahid Mukthar (leder Islamsk råd)
Produksjonmåte Innslag: Studio
Innslaglengde: 0030
Innslag nr.: 15 I STOLEN: Zahid Mukthar
Produksjonmåte Innslag: Studio
Innslaglengde: 1000
Innslag nr.: 16 Entré Ole Danbolt Mjøs (leder Nobelkomitéen)
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Produksjonmåte Innslag: Studio
Innslaglengde: 0030
Innslag nr.: 17 Prat m/ Ole Danbolt
(Ond må verden ennå være)
Produksjonmåte Innslag: Studio
Innslaglengde: 0500
Innslag nr.: 18 Åpent panel om intoleransens tid
Produksjonmåte Innslag: Studio
Innslaglengde: 3000
Innslagbeskrivelse: Gule, Sæle, Mukthar og Mjøs
Entré Ole Danbolt Mjøs (leder Nobelkomitéen) Zahid Mukthar (leder Islamsk
råd) Anita Apelthun Sæle Lars Gule
12.01.2005 Brød og Sirkus
Programleder Knut Olsen markerer at nasjonen Norge fyller
hundre år. En debatt om den norske nasjonalfølelsen og vårt forhold til Europa, verden og
oss selv. Debatten sendes på direkten fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
Gjester: Thorbjørn JAGLAND (mv), Berthold GRÜNFELD (mv), Abid Q RAJA (mv),
Kristin HALVORSEN (mv), Jan PETERSEN (mv), Erling SANDMO (mv),
Astrid Nøklebye HEIBERG (mv), Heming OLAUSSEN (mv)
Vi og de fremmede:
Entré Berthold GRÜNFELD Abid Q. RAJA (Dirmus fanfare) 0'15"
Debatt 22'00"
GRÜNFELD, RAJA, JAGLAND, HALVORSEN, PETERSEN og OLAUSSEN.
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30.11.2005 Brød og Sirkus
Duell om innvandring, filmen Izzat og debatt med temaet hvem skal tilpasse seg hvem?
60 prosent av nordmennene mener at integreringa er mislykket ..
Del 1: Duell Tema: Innvandring

22'40"

Siv JENSEN (mv), parlamentarisk leder, Frp
Libe RIEBER-MOHN (mv), statssekr. Arbeids- og sosialdepartementet, AP
Med fra første rekke Torstein HOLEN
Knut OLSEN intro filmen "Izzat" 0'32"
Knut intro filmen "Izzat": Kritikerne kaller dette årets beste film. En
gangsterfilm. Laget av en norsk-pakistaner som har et budskap.
AU: "IZZAT"

1'48"

COPYRIGHT Regi: Ulrik Imtiaz Rolfsen
Tre gutter er innkalt til rektors kontor og utvises fra skolen, en mor,
som ikke kan norsk, skriver under i den tro at sønnen har fått gode
karakterer.
Knut OLSEN og Ulrik Imtiaz ROLFSEN (mv) prater om filmen. 10'35"
AU: Kutt fra "Izzat" 1'07"
Sønn kommer hjem om natten, må levere fra seg nøklene, moren protesterer
COPYRIGHT Regi: Ulrik Imtiaz Rolfsen
Samtale forts.
Del 2: Debatt Tema: Hvem skal tilpasse seg hvem? 28'32"
Shasad RANA (mv) og Masoome SOBUT (mv)
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SOBUT har sluttet å gå med hijab, men sier at for mange muslimske jenter er
hijab en nøkkel for å komme ut og for å kunne ta seg en utdanning.
Forsvarer hijab, sier det er et religiøst valg.
Shasad RANA utdyper sin avisinnlegg om at innvandrerne sjøl har mye av skylda
for stigmatiseringen.
EA: Kutt fra "Rana i rennafart" - han går i mål 0'30"
NRK
Etter hvert tar Knut inn resten av panelet - Siv JENSEN og Liebe RIEBER-MOHN
15.03.2006 Brød og Sikrus
Sivilisasjonens kamp: Er islam en trussel mot Europa?
Direktesendt debattprogram fra Kultursenteret ISAK i Trondheim, 20060315
Programleder er Knut OLSEN (mv
Knut OLSEN (mv) ønsker velkommen til ISAK, og temaet er
Sivilisasjonens kamp: Er islam en trussel mot Europa?
Intro Selbekk.
Applaus / entré Vebjørn SELBEKK (mv), redaktør, Magazinet.
Kort samtale.
Knut OLSEN intro tegneren Jan O. Henriksen
OLSEN + Jan O: Kort samtale om at det denne helga åpner en
karikaturtegneutstilling i Drøbak...
AU: Viser to karikaturtegninger i kamera.
Tittel: Karikaturtegninger
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Beskrivelse: Jan O. viste til sammen 6 karikaturtegninger ang islamtemaet.
Han satt og tegnet gjennom hele sendinga.
COPYRIGHT Jan O.
OLSEN intro Raymond Johansen
Entré Raymond JOHANSEN (mv), statssekretær, Utenriksdepartementet
Samtale JOHANSEN, OLSEN og Vebjørn SELBEKK

Totalt 11'40"

Islamdebatt 25'55"
OLSEN ønsker to nye gjester velkommen
Entre og applaus Asghar ALI (mv), statsviter, og
Mahmood AMIRY-MOGHADDAM (mv), iransk menneskerettighetsforkjemper
Også med i debatten: JOHANSEN, OLSEN og SELBEKK
Avsluttes med Knut som introduserer Erlend Ropstad, live fra scenen med band
Berit Lånke / Anne B. Ragde 25'03"
OLSEN intro de to neste gjestene: Berit LÅNKE (mv), prest i Den norske kirke,
og Anne B. RAGDE (mv), forfatter
Samtale om ytringsfrihet og kulturkollisjon

Landstinget (TV2)
16.04.2008 Landstinget
Første sending, fra Eidsvol
Bilder fra Eidsvoll, Eidsvollbygningen, illustrasjonsbilder
Irene Svenstad spør om inntekten til bøndene
20:03:55 - Finansminister Kristin Halvorsen, SV
20:05:20 - Teatersjef Bjarte Hjelmeland
20:05:40 - Astrid Gunnestad
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20:05:56 - Formann Siv Jensen, Frp
20:08:20 - Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Ap
20:11:10 - Johan Blakkisrud: - Min mor har mistet jobben, min far er sykmeldt og dama slo
opp på søndag, så jeg lurer på: Hva skal jeg egentlig gjøre nå?, debatt om lokalsykehuset,
Stensby
20:16:38 - Torstein Ove?
20:19:55 - Inger Louise Hegbom: Frp svikter kulturNorge fullstendig, ifm operaåpningen
20:22:45 - Stine Engan Pedersen: Hvorfor skal innvandrere bruke sine flagg og festdrakter 17.
mai.
20:23:20 - 20:30:10 - Reklamepause
20:30:30 - Stine Engan Pedersen: Hvorfor skal innvandrere bruke sine flagg og festdrakter 17.
mai.
20:35:12 - Innspill om esperanto, mann, innvandrerkvinne med innspill
20:37:20 - Knut Bakkehaug om eventuell OL-boikott, spørsmål til Støre
20:40:45 - Mann om Tibet/Kina, arrestert med gul t-skjorte
20:44:40 - Bjørn Toftnes: Om miljøet, til Jensen
20:48:15 - Lars Halvor Stokkstad, spørsmål til Jensen om miljø og drivhuseffekten
28.05.2008 Landstinget
Spørsmål
1.Karin Danielsen , 70 år
Snøscooter skal nesten total forbys. Hva ville båtfolket i Sør -Norge
ha sagttil likenende restriksjoner på båtlivet?
2.Karin Johnsen,
Bønn til TV2 sine værdamer. Kunne dere fløtta de pene hodan vekk fra øst Finnmark så vi får
se kas vær vi får? PlIS :O)
3.Luba Kuzovnikova, 31
Hvor lenge skal Russland representeres negativt på norsk TV? De eneste positive nyheter fra
Russland er de som har nordmenn i bilde. Alle andre om Russland er ganske nedlatende.
4.. Otto Strand, Vadsø 58
Hvilke rett har regjeringa til å frata noen barn retten itl å ha både ei mor og en far?
5.TEASE Willy Komeros, 47
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Hvorfor øker på prisene på mat og øl? Det blir jo bare mer smugling!
6. Simon Tivilov, 64
I Murmansk skal man bruke ca. 60 mlrd. Kroner til. veie. I Norsk transport plan brukes
ingenting til veier i Sør-varanger. Hvor er nordområde-satsningen?
7. Jon Birger Løvik 24
Hva konkret blir gjort for å forenkle byråkratiet for utenlandsskarbeidskraft? Måtte sende
hjem to stk. i dag.
5.TEASE Willy Komeros, 47
Hvorfor øker på prisene på mat og øl? Det blir jo bare mer smugling!
8.Astri Sneve Martinussen, 16
Vil Høyre fortsatt vurdere å inngå et samarbeid med Frp, dersom de ikke endre sin
klimapolitikk og erkjenner at klimaendringene er menneskeskapte?
9.Inger Bednarczyk, 53
Skal det legges til et ekstra fag på skolene sørpå sånn at folk der foår mer kjennskap til oss
her i Finnmark?
10 . Eidth V. Randa, 65
Veistandaren på RV885. Veien er så dårlig at øye- og tannprotesne må legges i bomull i
11.Eskil Dahl Oluaasen, 17
Hvordan skal dere som politkere løse bemanning og rekruteringsproblemet hos politet i
Finnmark?
10.09.2008 Landstinget
fra Stamsund i Lofoten
20:00:33: Intro
20:00:50: Arill Riise, programleder, snakkende på Hurtigrutekaia i Lofoten
20:01:12: Illustrasjonsbilder Stamsund, Lofoten
20:02:12: Riise presenterer panelet: Helga Pedersen, fiskeri- og kystminister, AP, Kurt
Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund, Kine Hellebust, kulturarbeider, Kultura, Siv
Jensen, formann, Frp,
20:03:08: Hermod Larsen stiller spørsmål om oljeutvinning, Jensen svarer
20:03:58: Magnus Eilertsen stiller spørsmål om oljeutvinning, Pedersen svarer, Hellebust
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kommenterer
20:07:41: Stian Grundstad stiller spørsmål om oljeutvinning, Pedersen svarer, Oddekalv
kommenterer, uidentifisert person kommenterer, Jensen kommenterer, Pedersen
kommenterer, Oddekalv kommenterer, Hellebust kommenterer, Jensen kommenterer
20:14:20: Ståle Gjerstad stiller spørsmål om skolevesenet, Oddekalv svarer, Hellebust svarer,
Jensen svarer
20:16:48: Liv Eva Sørensen stiller spørsmål om skole, Jensen svarer, Pedersen kommenterer
Johnny Finstad, ordfører, Vestvågøy, stiller spørsmål om kommuneøkonomi, Pedersen
svarer, Jensen kommenterer, Gjerstad kommenterer
20:29:39: Kirsten Salvik stiller spørsmål om asylpolitikk, Pedersen svarer
20:30:48: Vilde Juliussen stiller spørsmål om nye asylregler, Pedersen svarer, Jensen
kommenterer, Hellebust kommenterer, Oddekalv kommenterer
20:37:57: Larsen stiller spørsmål om asylpolitikk, Pedersen svarer, Hellebust kommenterer,
Jensen kommenterer, uidentifisert person kommenterer
20:42:03: Inger Anne Hansen stiller spørsmål om Hurtigruten, Oddekalv svarer, Pedersen
svarer, Hellebust kommenterer, Jensen kommenterer
20:46:15: Uidentifisert person stiller spørsmål om Hurtigruten, Pedersen svarer, Oddekalv
kommenterer
20:48:18: Bjørn Hugo Bendiksen stiller spørsmål om hvalfangst, Jensen svarer, Oddekalv
kommenterer, pedersen kommenterer
20:51:02: Butterfly Riise og Pål T. Jørgensen i studio
01.10.2008 Landstinget
Landstinget: Om bl.a. finanskrisen, rovdyr og asylpolitikk
Namsos: Noen bilder av Namsos, glimt fra musikk, trelastindustrien
20:03:50 - Ståle Busch
20:04:10 - Inga Marte Thorkildsen, SV
20:05:40 - Per Sandberg, Frp
20:09:05 - Finn Schjøll
20:09:39 - Malene Imre
20:11:10 - Trine Grung
20:18:10 - Kvinne
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20:30:05 - Ordfører Morten Stene, Ap
20:36:30 - Ellinor Marita Nåmjo?
20:41:10 - Mann med skjegg
20:43:42 - Ung kvinne
20:44:55 - Ung kvinnleg sauebonde
20:46:37 - Anne Strøm Bjøru
26.11.2008 Landstinget
Er alkoholavgiftene for høge?
Svinesund: Helse- og sosialminister Bjarne Håkon Hansen, Ap
20:04:20 - Eli Engum Hagen
20:05:06 - Leder Dagfinn Høybråten, KrF
20:07:11 - Professor ved Norges idrettshøgskole Jorunn Sundgot-Borgen
20:09:50 - Tom Pettersen, Frelsesarmeen
20:15:05 - Per Ola Lindahl
20:18:18 - Morten Rølling
20:27:55 - Anne Mari Rommund Hansen
20:32:52 - Torhild Johnsen
20:34:52 - Jane Lindahl
20:37:41 - Ung kvinne
20:39:10 - Farget kvinne i blått
20:43:00 - Willy Kjerag?
20:43:45 - Anne Mette Pettersen
20:48:40 - Kurt Sverre Ørås

Debatten (NRK1)
21.01.2010 Debatten
Direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo med publikum i salen. Programleder: Atle
Bjurstrøm.
Overskrift

Debatten – Moralpolitiet
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Kristin Clemet; Siv jensen; Heikki Holmås; Amal Aden; Usman Rana; Basim
Medvirkende Ghozlan; Lavleen Kaur; Bushra Isaq; Steinar Berthelsen; Gullbjørg Ledang;
Monika Berge; Osmund Kaldheim; Stig Berge Matthiesen
Stedibildet

Litteraturhuset

Rubrikk

Direktesendt debatt fra Debatten; programleder Atle Bjurstrøm

Beskrivelse

Moralpolitiet blir mer synlig i Norge, er det rasismen eller moralpolitiet som er
verst?

09.09.2010 Debatten
Direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo med publikum i salen. Programleder: Erik
Wold.
debatt om innvandring og integrering med blant andre Christian Tybring Gjedde, Jan Bøhler,
Yousuf Gihlani, Audun Lysbakken og lærer Unni Helland Gihlani og Helland er Drammenbaserte
25.11.2010 Debatten
Direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo med publikum i salen. Programleder: Erik
Wold.
(Om organisert kriminalitet i Norge – debatten grenser opp mot flerkulturell ungdom – med
blant andre Hans Halvorsen, Per Sandberg, Jan Bøhler, Heidi Ysen og Ulrik Imtiaz Rolfsen)
16.12.2010 Debatten
Direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo med publikum i salen. Programleder: Erik Wold.

(Om terrorfrykt i det norske samfunnet og hvordan dette påvirker muslimske miljøer etter
terroraksjon i Islams navn i Stockholm – med blant andre Knut Storberget, Erna Solberg, Siv
Jensen, Abid Raja, Ola Borten Moe og Asgar Ali)
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13.01.2011 Debatten
Marie Ameli-saken. Burde hun bli sendt tilbake til Russland? Vi tar debatten med disse
deltakerne: Per Willy Pedersen, Pål Lønseth, Karl Erik Schjøtt-Pedersen, Trine Skei Grande,
Trond Helleland, Heikki Holmås og Jon Peder Egenæs. Programleder Erik Wold.
20.01.2011 Debatten
Kveldens sending tar for seg Asylpolitikk etter Marie Ameli saken. Deltakere i kveldens
debatt er: Jonas Gahr Støre, Inger Lise Hansen, Trygve Hegnar, Per Sandberg, Helge
Haugland Byfuglien, Svein Dragnes, Vigdis Vevstad, Bizualem Anagaw Beza og Fozia
Butt. Programleder Erik Wold.
10.02.2011 Debatten
Jonas Gahr Støre foreslår forbud mot eksteskap mellom søskenbarn. På denne måten
ønsker han å stramme inn på integreringspolitikken. Dagens deltagere i debatten er; Erna
Solberg, Jonas Gahr Støre, Ahtar Ali, Siv Jensen, Trine Skei Grande, Ulrik Imtiaz Rolfsen,
Ingvild Heier, Sunniva Ørstavik og Amir Tauqir Chaudry. Programleder Erik Wold.
05.05.2011 Debatten
Terrorfryktsprer seg. Vi tar den store debatten om drapet på Osama bin Laden. Hva skjedde
egentlig i Abbottabad natt til mandag? Og har vi fått en tryggere verden nå når al-Qaidas
ubestridte overhode er drept? Norske forhold diskuteres. Annen gen.invandrere ca. 13. min.
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201105/NNFA51050511/avspiller
19.01.2012 Debatten
Rubrikk: Trusselvideo på nettet skaper terrorfrykt og uro. Hvem skal vi være mest redde for isalmister eller høyreekstreme? Har politiet kontroll med terrorfaren? Direktesendt
debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo.
Panel:
Abid Raja, vara stortingsrepresentant Venstre
Akhtar Chaudhry, medlem Stortingets 22. juli-komite
Per Sandberg, leder Justiskomiteen
Mehtab Afsar, generalsekretær Islamsk Råd Norge
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Vebjørn Selbekk, Sjefredaktør Dagen
Ayesha Wolasmal, journalist
Publikumspanel:
Fahad Qureshi, leder Islam Net
Louiza Louhibi
Roger Andresen, visepolitimester og ordenssjef Oslo Politidistrikt
Anders Romarheim, forsker Institutt for forsvarsstudier
Magnus Takvam, politisk kommentator NRK
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201201/NNFA51011912/avspiller
15.03.2012 Debatten
Rubrikk: Hvorfor blir det bråk og opprør når asylbarn og etiopiske asylsøkere kastes ut?
Regjeringen gjør jo bare det flertallet av politikere og velgere vil. Direktesendt
debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo. Programleder Erik Wold.
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201203/NNFA51031512/avspiller
01.11.2012 Debatten
Rubrikk: Hva har gått galt når fredelige norske muslimer blir
ekstremister? Hvem har skylda hvis terroren er kommet nærmere Norge,
slik Fremskrittspartiet påstår. Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo.
Programleder Erik Wold.
Audun Lysbakken, Siv Jensen, Metab Afshar, Kadra Yusuf, Jonas
Gahr Støre, Nina Johnsrud, Jon Fitje, Hege Storhaug, Tor Bach
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201211/NNFA51110112/avspiller
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10.01.2013 Debatten
Rubrikk: Skal norge være et kristent land? Hva er norsk kultur -og er den truet av
innvandringen? Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo. Programleder er Erik
Wold.
Jonas Gahr Støre, Mina Adampour, Sturla Stålsett, Ole Christian
Kvarme, Jenny Klinge, Arnulf Kolstad, Marie Simonsen, Valgerd Svarstad
Haugland, Siv Jensen, John
Hustad https://tv.nrk.no/serie/debatten/201301/NNFA51011013/avspiller
14.02.2013 Debatten
Sju år gamle Nathan er asylbarn og årets bergenser - han kan snart bli kastet ut av landet.
Men bergenspolitikerne gjør opprør mot regjeringen og forlanger amnesti. Direktesendt
debattprogram fra Litteraturhuset i Bergen. Programleder er Erik Wold.
Pål. K Lønseth,, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande, Hilde
Magnusson, Frøy Gudbrandsen, Snorre Skjevrak, Aina Heldal Bøe, Trude
Drevland https://tv.nrk.no/serie/debatten/201302/NNFA51021413/avspiller
11.04.2013 Debatten
Senterpartiet vil ha Norge ut av Schengenavtalen for å stanse utenlandske kriminelle på
grensen. Arbeiderpartiet tror det vil bli folkeopprør her i Østfold hvis vi må begynne å stå i
passkø for å reise til Sverige. Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i
Fredrikstad. Programleder er Erik Wold.Sandra Borch, Per Sandberg, Ingjerd Schou, Svein
Roald Hansen,
Geir Mo, Pål Nielsen, Tommy Brøske, Per Inge Bjerknes, Bjarne
Kvam https://tv.nrk.no/serie/debatten/201304/NNFA51041113/avspiller
02.05.2013 Debatten
Politiet og politikerne frykter tidenes tiggersommer, og krangler om forbud eller ikke forbud.
Hva ER løsningen på tiggerproblemet? Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i
Oslo. Programleder er Erik Wold.
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Stian Berger Røsland Sigve Bolstad Skei Grande Trine Bjønnulv Evenrud Bjørn Erik Kristiansen
Carl I. Hagen Grete Faremo Daniel Caldararu Gunnar Larssen
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201305/NNFA51050213/avspiller
13.06.2013 Debatten
Frp vil ha færre innvandrere og strengere asylpolitikk - urealistisk og umennesklig advarer
regjeringen - hva ER sant og usant om flyktninger og asylsøkere? Direktesendt
debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo. Programleder er Erik Wold
Michael Tetzschner, Inga Marte Thorkildsen, Grete Faremo, Per
Sandberg, Bashe Musse, Ann-Magrit Austenå, Dagrun Eriksen, Guri Melby
Prosjektleder: Arnhild Myklebust Eggen https://tv.nrk.no/serie/debatten/201306
19.09.2013 Debatten
Er Fremskrittspartiet høyrepopulistisk og innvandringsfiendtlig eller ikke? Full krangel om
regjeringspartner FrP og Norges omdømme. Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset
i Oslo. Programleder er Erik Wold.
Martin Kolberg, Audun Lysbakken, Kristian Norheim, Trond
Helleland, Bjørn Lindahl, Marie Simonsen, Kristin Clemet, Frank
Aarebrot https://tv.nrk.no/serie/debatten/201309/NNFA51091913/avspiller
07.11.2013 Debatten
Drapene på Valdresekspressen ryster oss, ti år etter det første. Hvordan kunne det være
mulig - igjen? Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo. Programleder er Erik
Wold.
Anders Anundsen, Inge Johan Kirketeig, Solhild Bøland, Helga
Pedersen, Arild Ingar Lægreid, Ann-Magrit Austenå, Steinar Ness, Aina
Basilier Vaage, Svein Arne Hansen, Trine Skei Grande
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201311/NNFA51110713/avspiller

282

28.08.2014 Debatten
Om Islam og ekstremisme. Muslimar i Norge tok klar avstand frå ekstremismen ved å
demonstrere. Kan det stanse radikale tankar i eit ungt sinn? Direktesendt debattprogram
med programleder Ingunn Solheim.
Cecilie Hellestveit, Yousuf Gilani, Bushra Ishaq, Linda
Alzaghari, Nadeem Shad, Methab Afsar, Qasim Ali, Hadia Tajik, Mazyar
Keshvari, Ikhlaque Chan, Abid Q Raja https://tv.nrk.no/serie/debatten/201408
18.09.2014 Debatten
Sverige bur seg på å ta i mot nesten 80.000 flyktningar og held fast på
at hjartedøra skal vere open. Norge bur seg på at 11 000 kan
komme. Liknar norsk flyktningepolitikk meir på Sverigedemokratane sin, enn vi likar å
tru? Direktesendt debattprogram med programleder Ingunn Solheim.
Stefan Hegglund, Snorre Valen, Kristian Norheim, Björn Söder,
Björn Lindahl, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Helge Lund, Marius Holm,
Trine Skei Grande, Tomas Hylland
Eriksen https://tv.nrk.no/serie/debatten/201409/NNFA51091814/avspiller
06.11.2014 Debatten
Norske soldater mot IS. Norge sender soldatar til kampen mot terrorgruppa IS - og PST
varslar om terrorfare på norsk jord det neste året frå nettopp IS. Kva risiko tek vi?
Bushra Ishaq https://tv.nrk.no/serie/debatten/201411/NNFA51110614/avspiller
29.01.2015 Debatten
Menneskerettigheter. Framstegspartiet og regjeringa har strekt lova så langt det er mulig i
Krekar-saka. Eller: Bør vi utfordre menneskerettane for å få gjort meir?
Jon Wessel-Aas Magnus Takvam Bjørn Eidsvoll Iselin Nybø Morten Kinander Mads Andenæs
Per Sandberg Hadia Tajik Bjørn Eidsvoll Trine Eilertsen Lars Akerhaug Lars Gule
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201501/NNFA51012915/avspiller
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26.02.2015 Debatten
Den store debatten om integrering og innvandrere. Partia kranglar om det fargerike
fellesskapet. Og unge med utanlandske namn slit med å bli kalla inn på jobbintervju. Kva er
framtidas topp-poltikarar si løysing.
Kristian Tonning Riise Bernt Aardal Ingrid Ophaug Dahl Kristian Tonning Riise Bjørn-Kristian
Svendsrud Nicholas Wilkinson Erling Laugsand Emil Andre Erstad Tord Hustveit Tord Hustveit
Anne Britt Djuve Linn-Elise Øhn Mehlen Linn-Elise Øhn Mehlen Mani Hussaini Bjørn-Kristian
Svendsrud https://tv.nrk.no/serie/debatten/201502/NNFA51022615/avspiller
23.04.2015 Debatten
Båtflyktninger Guten kryssa det vårkalde Middelhavet med topplua på. Armane til den
greske bestefaren kom for seint. Vi har ikkje fleire unnskuldingar - vi må gjere noko, seier EU.
Først denne veka svarte Norge og sender eit skip. Direktesendt debattprogram med
programleder Ingunn Solheim. Sylo Taraku Anders Anundsen Vigdis Vevstad Sylo Taraku
Glad Pedersen Bård Jon Hustad Rolf-Arne Kurthi Tuva Raanes Bogsnes Christian Remøy Jon
Hustad Jan-Paul Brekke Hege Moe Eriksen
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201504/NNFA51042315/avspiller
09.04.2015 Debatten
Asyl og flyktningepolitikk. Asylborna er ikkje så mange, men har kraft til å true eit heilt
regjeringssamarbeid. Millionar av menneske på flukt frå krig og naud i Syria har ikkje same
krafta. Det må vi rett og slett ta ein debatt om. Direktesendt debattprogram med
programleder Ingunn Solheim.
Eirik Sivertsen Margreth Olin Anders Anundsen Ann-Magritt Austenå Gro Skartveit Jan
Egeland Britt Karin Rotmo Erna Solberg Jonas Gahr Støre Arild Humlen Knut Arild Hareide
Audun Lysbakken Ann-Magritt Austenå Frode Forfang
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201504/NNFA51040915/avspiller
19.11.2015 Debatten
Radikalisering. Paris-terroren viste at unge folk ofrar livet i ein kamp mot vesten. Til alle som
skuldar på religionen islam, har norske Deeyah Khan eit svar: Ja og kva så? Først når vi
forstår at det er vår ungdom - våre tenåringar - kan vi hindre at det skjer igjen. Henrik Syse
Thomas Hegghammer Audun Lysbakken Adib Waez Åsne Seierstad Mohammad Usman Rana
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Deeyah Kahn Alexander Myhren Jon Fitje Hoffmann Kristian Tonning Riise Per Sandberg
Kristian Tonning Riisehttps://tv.nrk.no/serie/debatten/201511/NNFA51111915/avspiller
12.11.2015 Debatten
Norsk asylpolitikk, nye flyktningsstrømmer, og grensekontroll.
Det er berre ein ting det handlar om no: Kva bør Norge gjere med asylsøkjarstraumen?
Utanriksministeren seier han jobbar døgnet rundt, regjeringa lanserer tiltak etter tiltak - vår
oppgåve er å la folk diskutere om vi er på rett veg. Direktesendt debattprogram med
programleder Ingunn Solhei
Bård Vegard Solhjell Mari Seilskjær Børge Brende Hanne Skartveit Rune Berglund Steen
Grete Brochmann Hanne Skartveit Rune Berglund Steen Cecilie Hellestveit Anders Anundsen
Ulf Sverdrup
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201511/NNFA51111215/avspiller
05.11.2015 Debatten
Når den einaste overnattingsplassen i kommunen blir til flyktningmottak. Når folk ikkje føler
ein har kontroll på kva som skjer. Kva det kostar. Kva det krevjer. Når det å hjelpe blir
vanskeleg. Då må vi snakke om det. Erna Solberg Roy Standal Helge Eide Marianne Sandahl
Bjorøy Frida Melvær Hanne C. S. Iversen Marianne Sandahl Bjorøy Frode Forfang Jonas Gahr
Støre Rune Rafaelsen Knut Arild Hareide
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201511/NNFA51110515/avspiller
21.01.2016 Debatten
Asylutsendingene. 6 dagar etter at Norge fekk nye, strenge reglar, stansa asylstraumen heilt
opp ved Storskog. Denne veka blei fleire sett på bussen tilbake til Russland. Biskopen meiner
vi utset born for det samme som Anne Frank, Sylvi Listhaug meiner dette er måten å vere
rettferdig på. Direktesendt debattprogram med programleder Ingunn Solheim.
Lene Wetteland Jon Peder Egenæs Olav Øygard Halvor Frihagen Trine Eilertsen Audun
Lysbakken Trine Skei Grande Frøy Gudbrandsen Helga Pedersen Rune Rafaelsen Sylvi
Listhaug Ove Vanebo https://tv.nrk.no/serie/debatten/201601/NNFA51012116/avspiller
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31.03.2016 Debatten
Etter Brussel-terror. Vi skal bekjempe terror, seier politikarane. Men det går ikkje, seier den
tidlegare spionsjefen i det norske forsvaret. Han er med hos oss, og hevdar dei som er unge i
dag må bu seg på tiår med terror i Norge og Europa. Innvandringsstopp, multikulturalisme,
innvandringspolitikk https://tv.nrk.no/serie/debatten/201603/NNFA51033116/avspiller
29.09.2016 Debatten
Videotrusler og Nikab. Abid Raja ble truet på livet etter en debatt om nikab, og politiet
startet etterforskning. Men skal vi ta trusler fra ekstreme islamister på alvor? I kveldens
sending er temaet ekstrem islamisme, bruken av hodeplagg og religionens plass i samfunnet.
Direktesendt debattprogram med programleder Ingunn Solheim. Jonas Gahr Støre Maryam
Trine Skogen Æsæl Manouchehri Bård Vegar Solhjell Linn Firdaous Nikkerud Usman Rana Jon
Fitje Hoffmann Erlend Ofte Arntsen Leyla Hasic Knut Arild Hareide Lars Gule Kristin Clemet
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201609/NNFA51092916/avspiller
08.12.2016 Debatten
Innvandring og EØS. Innvandring blir heftig diskutert. Men kva ER eigentleg skilnaden på
Arbeiderpartiet og Frp i innvandringspolitikken? Direktesendt debattprogram med
programleder Ingunn Solheim. Jan Bøhler Sandberg Per Hanne Skartveit Sylvi Listhaug
Elisabeth Aspaker Trygve Slagsvold Vedum Jens Ulltveit Moe Eirik Løkke Hadia Tajik
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201612/NNFA51120816/avspiller
19.1.2017 Debatten
Tilbakekalling av statsborgerskap. Han laug om kor han er frå, meiner UDI. Løgner skal aldri
lønne seg. Men utan rett til å jobbe, må bioingeniøren få penger frå staten. Kven tapar mest
då? Direktesendt debattprogram med programleder Ingunn Solheim. Mani Husseini Mahad
Abid Mahamud Leo Ajkic Frode Forfang Mazyar Keshvari Adele Matheson Mestad Arild
Humlen Gunnar Stavrum Knut Arild Hareide
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201701/NNFA51011917/avspiller
16.02.2017 Debatten
Innvandring og velferdsordninger. Flyktningar skal i arbeid, slik at innvandringa ikkje blir eit
problem. Det er politikarar og ekspertar si oppskrift. Er den realistisk? Tino Sanandaji Bjarne
Brøndbo Anniken Hauglie Nancy Herz Grete Brochmann Jørgen Skavlan Marianne
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Marthinsen Mathilde Fasting Yousef Hadaoui Lars Akerhaug Erling Holmøy
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201702/NNFA51021617/avspiller
19.10.2017 Debatten
Æreskultur, skam og sosial kontroll. Med Unni Vikan bl.a. Saroea Cathrine Lise Unni Wikan
Hadia Tajik Nancy Herz Shurika Hansen Lena Larsen Sylvi Listhaug Ingvild Heier Sumaya Jirde
Ali Bushra Ishaq Arvid Heiberg
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201710/NNFA51101917/avspiller
09.11.2017 Debatten
Oktoberbarna og asylpolitikk.
Hadia Tajik Ove Vanebo Sylvi Listhaug Karin Andersen Lars Nehru Sand Frode Forfang Anne
Grethe Klæbo Hamid - Grethe Fossum Jörg Lange Sveinung Rotevatn
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201711/NNFA51110917/avspiller
18.01.2018 Debatten
Ny regjering. Korleis skal Erna og Jonas gjere det trygt for unge å drive politikk? Og blir
innvandringspolitikken strengare eller rausare? Sju partileiarar om den nye
regjeringsplattformen. Direktesendt debattprogram med programleder Ingunn Solheim.
Knut Arild Hareide Siv Jensen Trine Skei Grande Erna Solberg Kirsti Bergstø Trygve Slagsvold
Vedum Jonas Gahr Støre
13.09.2018 Debatten
Raja mot Listhaug og migrasjonsutvalget. -jeg frykter ikke svenske tilstander, jeg frykter
"Sylvi-tilstander", sier Venstres Abid Raja. Raja møter frykten ansikt til ansikt i Debatten.
Arbeiderpartiet lover en mer rettferdig innvandringspolitikk, men vil ikke svare på hvor
mange som skal få bli i Norge. Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik
Solvang. Karin Andersen Masud Gharahkhani Abid Q Raja Janne Haaland Matlary Lindis
Hurum Jan-Paul Brekke Sylvi Listhaug Henrik Asheim Sidsel Wold
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201809/NNFA51091318/avspiller
15.11.2018 Debatten
Hva visste hjemmefronten? Samtale om rase og rasisme. Kunne flere norske jøder blitt
reddet under andre verdenskrig? Ny bok hevder at hjemmefronten på forhånd ble varslet
om deportasjonene av jødene. Det er strid om hvorvidt krigshistorien bør skrives om.
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Torgeir Skorgen Linda Tinuke Strandmyr Marte Michelet Mats Tangestuen Frode Færøy Ervin
Kohn
29.11.2018 Debatten
Migrasjonsavtale. Om 11 dager reiser en norsk statssekretær til Marrakech. Der skal hun
forplikte Norge til en såkalt ikke-bindende FN-plattform om migrasjon, som ikke får en
eneste følge for innvandringen til Norge, hevder regjeringen. Og hvorfor sier da land etter
land nei, og hvorfor er det gatekamper om avtalen? Sondre Hansmark Rita Karlsen Henriette
Westhrin Anne Balke Staver Mari Holm Lønseth Preben Dimmen Jon Helgheim
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201811/NNFA51112918/avspiller
05.03.2019 Debatten
Skal barn av IS-kvinner hentes hjem? Et større svik enn deres kan man knapt utføre: med
viten og vilje forlot kvinnene Norge, og meldte seg til tjeneste for terrororganisajonen IS. Nå
er kalifatet falt, kvinnene sitter der med norske barn, og nå ber de Norge om å komme og
hente dem hjem. Hva gjør vi? Heidi Wittrup Djup Thomas Hegghammer Jon Helgheim Abid
Q Raja Kristin Nesse Thue Gerd Fleicher
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201903/NNFA51030519/avspiller
25.04.2019 Debatten
Boikott av Resett. I kveld møtes motpolene i Debatten. De som mener Resett er et nettsted
for dem som ikke syns innvandring er en berikelse, de som er lei av at vi i de etablerte
mediene later som at det går bra med det multikulturelle Norge - og de på den andre siden,
som mener Resett er et millionærfinansiert rasistisk kloakkanlegg. Per-Willy Amundsen
Kjersti Thorbjørnsrud Sofie Rana Vebjørn K. Selbekk Sveinung Rotevatn Lars Akerhaug
Christopher Pahle Harald Klungtveit
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201904/NNFA51042519/avspiller
28.05.2019 Debatten
Partilederdebatt. Det har vært valg i EU, og nå skal de utforme lover og regler for Norge. EU
bestemmer at bulgarske unger som aldri har vært i Norge skal ha norsk kontantstøtte, og EU
bestemmer hvordan røykvarsleren din skal se ut. Hvorfor foretrekker de norske partilederne
at EU bestemmer over oss? https://tv.nrk.no/serie/debatten/201905
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26.11.2019 Debatten
Koranbrenning.
I loven står det at ytringsfrihet bør finne sted, det inkluderer å sette fyr på koranen. Men
politiet har fått beskjed om å gripe inn for å hindre nettopp det. Har politidirektøren brutt
loven og hva gjør eventuelt justisministeren med det?
https://tv.nrk.no/serie/debatten/201911/NNFA51112619/avspiller

289

