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Meningstyranni
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

MENINGSTYRANNI

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest
Tirsdag - 17. november 2009

I Dalane Tidende nr. 132 13. november 2009 hadde eks-redaktør Kjetil Stormark en veldig bra

skrevet kronikk med overskriften "Flertallets meningstyranni". Gaute Bjørnsen fulgte opp i neste

nummer (nr. 133, 16. november 2009) med kronikken "Meningstyranni, mobbing og by- og

bygdedyr".

Begge kronikkene leste jeg grundig og nikket gjenkjennende til innholdet. Det er ikke lett i lille Egersund å

ha en avvikende mening. Det er liten toleranse for dem som har et noe annerledes syn på saker og ting enn

den "gjengse".

Det finnes på små plasser ofte et meningspoliti. De som måtte ha avvikende synspunkter i saker og ting blir "truet" til

taushet eller i det minste oversett, mobbet eller latterliggjort.  Å reise en kritisk stemme mot det aksepterte oppfattes

som politisk ukorrekt og at man er motstander mot endringer, utvikling, nye arbeidsplasser og næringsliv.

Det må være lov til å komme med saklig og konstruktiv kritikk og forvente at de som blir kritisert reagerer på et sivilisert

og dannet vis. Beklageligvis er nok sannheten at det en ofte møter er bruk av maktspråk, ekskludering, ryktemakeri og

andre hersketeknikker. Det er ikke lett å si makteliten imot.  Man møter fort på tøff motstand, motarbeidelse,

baktalelse eller pinlig taushet.

I Egersund kan det virke som om det finnes en del lokale småkonger som har blitt innvilget et slags fritak fra de

allmenne, demokratiske spillereglene. Beklageligvis lever nok bygdedyret eller bygdetrollet bra her i "Okka by" eller i

"Byen med det store hjertet".
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Personlig er jeg enig i følgende sitat fra Gaute sin kronikk: "Det er på tide at byen med det store hjertet og

dalstroka innenfor tar et oppgjør med en primitiv og feig småby- og bygdekultur". Selv sier jeg ja til

meningsmangfold, saklige diskusjoner og debatter hvor utfallet ikke er avgjort på forhånd og hvor primitive

hersketeknikker ikke blir benyttet!

Debatten rundt meningstyranni har forøvrig slik jeg ser det sammenheng med diskusjonen rundt anonymitet som

Dalane Tidende har hatt gående en periode på sine nettsider. Se artikkel og alle kommentarene her (lenke). For å

unngå å bli mobbet, dømt og kritisert kan det være smart i enkelte situasjoner å framstå anonymt. På små steder som

Egersund er ofte hvem som har skrevet og ment noe vel så viktig som selve saken. At fokus på person overskygger sak

er en beklagelig situasjon.
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