
 

Ann Jorun Hillersøy i Klassekampen lørdag 16. juli: 

 

Blokkert – av Støre! 
DEBATTSOSIALE MEDIERAnn Jorun Hillersøy, Bergen16. juli 

Innimellom er det ting som «trender» på sosiale medier. Det ser ut til at en 
trend som har bredt seg i det siste, er å bli blokkert av selveste Jonas Gahr 
Støre. 
Jeg oppdaget her forleden at jeg var blokkert fra hans Facebook-konto, og 
kunne dermed ikke se hva han la ut eller kommentere lenger. Nå tenker du 
kanskje at det er nok en god grunn for det, da har hun sikkert brutt 
ytringsfriheten. Det er bare det at det har jeg ikke. Hadde jeg gjort det, hadde 
jeg ikke gjort noen sak ut av det og iallfall ikke skrevet et leserinnlegg. 
Saken er den at jeg ikke har brukt ukvemsord om ham – jeg har ikke kalt 
ham verken det ene eller andre ved hjelp av fargerike adjektiver. Jeg har heller 
ikke kommet med trusler eller rasistiske utsagn. Jeg har bare vært uenig med 
ham og påpekt min misnøye med politikken, spesielt vindkraftsaken. Jeg har 
påpekt at havvind er for dårlig konsekvensutredet og at både Norges Fiskarlag, 
Birdlife Norge og Norges Miljøvernforbund er imot og advarer kraftig, men at 
likevel så vil de kjøre på. Jeg har påpekt at havvind er dyrt og at det er vi 
strømkunder som både betaler for kablene og for den dyre strømmen. Og jeg 
har spurt om det nå er fiskerne sin tur til å bli overkjørt, slik som lokalsamfunn 
og samene når det gjaldt landvind. Det tåles ikke. Er det dette som er et 
demokrati? 
Det mener iallfall ikke jeg. 
I et demokrati lytter politikerne til folket, det bør være en selvfølge. 
«Jeg vil med dette oppfordre statsministeren om å gjeninnføre 
demokratiet.» 

Om det har blitt mye Motvind for ham de siste månedene, så er det forståelig. 
Folk er rett og slett ikke er fornøyd med regjeringen. En statsminister bør tåle 
det, hvis ikke så har han ikke noe i en statsministerpost å gjøre. 
Nå er det jo ikke statsminister Jonas Gahr Støre selv som sitter og blokkerer. 
Det er nok heller en litt for trigger happy ansatt. 
Jeg begynte å forhøre meg litt rundt, nemlig, og fikk vite at mange andre også 
hadde blitt blokkert og fått kommentarene sine slettet, i saker som omhandlet 
alt fra energipolitikk til pensjonister, barnevern, vindkraft og priser på strøm 
og drivstoff. 
Ja, det er visst nok å bare reagere på innlegg publisert på sida hans for å bli 
blokkert. En av mine Facebook-venner hadde også opplevd å bli blokkert, og 
jeg spurte hvorfor. «Jeg trykket ‘liker’ på et innlegg som lå på Støres side. 
Innlegget var, så langt jeg kan erindre, kun en grei meningsytring,» var svaret 
jeg fikk. 
I et totalitært regime bringes motstemmer til taushet. Det skjer nå også her. 



Jeg vil med dette oppfordre statsministeren om å gjeninnføre demokratiet, 
oppheve diverse blokkeringer på sosiale medier og sende sine PR-rådgivere på 
kurs. For dette er ikke holdbart i et demokrati. 
 

Ann Jorun Hillersøy i Klassekampen 27. juli:  

 

Dialog, kommunikasjonssjef? 

 

DEBATT YTRINGSFRIHET Ann Jorun Hillersøy, Bergen 

 

Takk til kommunikasjonssjefen i Ap, Ingrid Langerud, for svaret på mitt leserinnlegg i 

Klassekampen 16. juli der jeg skriver at Jonas Gahr Støre har blokkert meg fra Facebook. Så 

hyggelig at du faktisk svarer meg og at vi har en dialog! (Opprinnelig skrev jeg "svarer" og 

"dialog" i kursiv, min anmerkning). 

 

Facebook har en rekke fiffige funksjoner. I tillegg til å legge ut og kommentere innlegg, kan 

man også blant annet slette kommentarer og blokkere – funksjoner som alle som har en privat 

konto på Facebook bruker. Men Støres Facebook-profil er ikke privat, den er offentlig. Og det 

er ikke en konto, det er en side som drives av flere ansatte i Arbeiderpartiet. Denne siden 

kjører valgkampkampanjer betalt av Ap og legger ut arrangementer, mest om 

pressekonferanser. Så jeg undres derfor på om de samme reglene som for en privat Facebook-

konto gjelder her? 

 

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB sier til Nettavisen at jussen er uavklart på dette 

feltet, spesielt dersom siden administreres av ansatte ved SMK og fremstår som Støres 

offisielle kontaktflate med velgerne. 

 

Denne Facebook-siden brukes til å gi informasjon til folket, samt å legge ut politiske saker. 

Dette er ikke bilder av familiebesøk og skiturer for et begrenset vennepublikum, det er 

relevant informasjon for hele befolkningen. Og det er en måte Støre har valgt å komme i 

kontakt med folket på. Ja, for det er faktisk helt frivillig å opprette en Facebook-konto eller en 

side. 

 

Det har sine fordeler og det har sine ulemper. Det er klart at mange ønsker å ytre seg på 

Facebook-postene som en statsminister legger ut. Om det er en fordel eller en ulempe kommer 

an på øyet som ser. For en som synes at demokrati og folkestyre er viktig og ikke minst 

ønsker dialog med befolkningen, bør det være positivt. Slik det er nå, kan en som for 

eksempel gjentatte ganger skriver «Nei til vindkraft», «Nei til EU» eller «Ja til makspris på 

strøm» få kommentarene slettet fordi det kategoriseres som spam. Og ikke bare det – brukere 

kan risikere å bli blokkert på livstid fra Facebook-siden, og dermed ikke få mulighet til å 

holde seg oppdatert på det som statsministeren legger ut på Facebook resten av sitt liv. Men 

det ser ut som at Arbeiderpartiet med Støre i spissen setter «levelige kommentarfelt» foran 

ytringsfriheten. De vil altså sile vekk det ubehagelige. Hva som er et «levelig kommentarfelt» 

anser jeg som svært individuelt. Ulike meninger må få lov til å eksistere side om side. 

Samtidig mener jeg at dialog er viktig. Man kan bli gjort oppmerksom på informasjon man 

tidligere ikke hadde, og få utvidet sitt syn og sin kunnskap. Ved å blokkere, fjerner man den 

muligheten. 

 



Uavhengig av hva jussen sier, så vil jeg anmode de som driver Facebook-siden til Støre om å 

slutte å blokkere folk. I stedet kan den modereres. Og jeg vil oppfordre dere til å gå i dialog 

med de som kommenterer, både de som kommer med positive kommentarer og de som 

kommer med negative. Det kommer dere mye lenger med enn hvis dere bare ignorerer, sletter 

og blokkerer. 

 

Fenomenet med blokkering er jo ikke noe nytt. AAP-aksjonens leder, Elisabeth Thoresen, ble 

blokkert av Høyre og av KrFs Kjell Ingolf Ropstad på Facebook. 

 

Jeg minner om at begge blokkeringene ble opphevet. 
 


