
Søk...

ANNONSE

(/COMPONENT/BANNERS/CLICK/515)

Norsk koronasertifikat i dag –

apartheid i morgen
YTRING

Jan Ole Bjørnholt og Erik Larsen (/skribenter?id=995)
20 februar 2022 20:22

 (/)

https://ksu.no/component/banners/click/515
https://ksu.no/skribenter?id=995
https://ksu.no/


Koronasertifikat på mobilen viser om du er vaksinert med «rødt eller grønt lys». Det viser vaksineringsstatus, om du er frisk fra smitte og testresultater. Foto:
Stian Lysberg Solum / NTB

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Kjære medborgere av Norge. Regjeringen har nå ute på høring et forslag til
endringer og forlengelse av reglene for koronasertifikat. 

Se: Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-
koronasertifikat/id2900763/)

Forslaget, som er lagt frem av regjeringen ved Helse- og Sosial departementet gjør oss skremt, eitrende forbannet og
vantro. Dette er tiltak som ikke har noe å gjøre i et fritt og demokratisk land som Norge.

 Tiltakene som er foreslått strider med departementets intensjon, som i følge Ingvild Kjerkol (Ap), Helse- og
omsorgsminister er:

«Helse- og omsorgs departementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og
omsorgstjenester.»

I lys av denne intensjonen, fremstår forslaget fullstendig absurd, som argument for innføring av et koronasertifikat.  Vi
frykter at vårt demokrati, bygget på likeverd, solidaritet og frihet nå står i fare.  Begrunnelsen bak forslaget, legges på
medisinske og samfunnsmessige årsaker. Nå som den såkalte pandemien er i ferd med å brenne ut, fremstår forslaget
urasjonelt og panisk tenkt. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/


Det burde uansett ventes med endringsforslag, til etter at man har fått gjort en bred og grundig analyse av alle de
samfunnsmessige sidene og konsekvensene knyttet til håndteringen av denne pandemien.  Siden det er stor tvil omkring
mange av tiltakenes hensiktsmessighet, legitimitet og effekt. Det må hensyntas både det rent medisinske, samt også alle de
øvrige samfunnsmessige belastninger og konsekvenser som følge av disse tiltakene. Liv har gått tapt på grunn av
belastningen disse tiltakene har hatt på nordmenns psykiske helse. 

Et kost/ nytte regnskap må gjøres. 

Dødeligheten av denne pandemien ser ut til å være lavere enn årlige sesonginfluensaer, der ingen ekstraordinære tiltak ble
igangsatt. Hva må til for at grunnlovsfestede rettigheter og vanlige demokratiske prosesser skal kunne settes tilside av våre
folkevalgte og embetsverket? Det hverken kan eller skal være så enkelt og uklart som dette lovendringsforslaget legger opp
til.

Gettofisering er prøvd før, med svært uetiske og uheldige utfall. 

Et koronasertifikat slik det er fremmet, vil være et konstitusjonelt brudd med våre grunnleggende demokratiske rettigheter
og en trussel mot vår individuell frihet. 

Innføringen av koronasertifikat vil kunne medføre en ny type arbeidskontrakt som inkluderer pålagt vaksinering for å
beholde jobben, eller få tilgang til nyansettelse. Dette vil være et brudd med nåværende samfunnskontrakt framforhandlet
av trepartssamarbeidet. 

I høringen legges det frem forslag som fører til at du kan tape lønn, eller bli oppsagt dersom du ikke lar deg vaksinere. Din
arbeidsgiver vil derav også kunne implementere din helsestatus til sin forsvarlighetsvurdering av arbeidsplass. 

Dette er et røveri av vår selvbestemmelse og rett til informert samtykke vedrørende medisinsk behandling av egen
kropp.  Vi håper at folk innser rekkevidden og konsekvensene om høringensforslagets tekst blir implementert og
gjennomført som lov. Frivilligheten til medisinsk behandling vil med dette være sterkt truet.

Vi mener forslaget bryter med god sosialdemokratisk ånd og de verdier som vårt samfunn er tuftet på, deriblant
medmenneskelighet, solidaritet og nestekjærlighet. I tillegg vil høringsforslaget sannsynliggjøre et varig pålagt
kundeforhold til legemiddelindustrien gjennom arbeidsgiver, legitimert av staten.

Her bør alarmen gå for noen og enhver. Stortinget skal behandle og gjøre vedtak etter at høringsfristen går ut 4. mars 2022. 

Derfor er det viktig at alle appellerer til stortingspolitikerne, våre folkevalgte. Nå må våre folkevalgte vise at de er tilliten
verdig i et demokrati. 

 Vi mener at koronasertifikatet og dets innhold i seg selv gir grunn for et mistillitsforslag. Dette til tross for at regjeringen er
delegert kriselovshåndtering.  Et sted må man sette ned foten. 

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER ANNONSEN

Budskapet vårt er at folk må våkne. Nå! Ellers sover vi oss inn i et Norge som vi egentlig ikke ønsker– et segregerende og
ulikhetsbasert Norge. 

Bør vi og må vi nå i all hast godta det? Svaret er selvfølgelig: NEI!

Velferdsstaten og våre mest grunnleggende borgerrettigheter er truet. Samfunnsrettigheter vi i Norge har tatt for gitt, de
som har vært en del av vårt flotte demokrati sitt varemerke, meislet inn i vårt grunnfjell. Arven vi har tatt for gitt fra Eidsvoll
1814 og vår frie nasjon Norge. Våre beskyttende ord fra grunnloven er under angrep og har vært det lenge. Våre forfedre
kjempet med tap av liv under krigsårenes kvelende og frihetsberøvende frykt regime. 



  FORRIGE (/ARTIKLER/LESERINNLEGG/112276-BEDRIFTERS-OG-INSTITUSJONERS-HEMMELIGHOLD-HVORDAN-REAGERER-MYNDIGHETENE)

NESTE   (/ARTIKLER/LESERINNLEGG/112267-STROMGILDET-VIKTIGE-IMPORTINNTEKTER-ELLER-TUNG-SKATTLEGGING-AV-NORSKE-INNBYGGERE)

Våre forfedre og mødre vant den gang. Nok engang må vi stå opp og kjempe for våre rettigheter, frihet og demokrati. Det er
nå det gjelder. Bli med å hegne om vår frihet for våre etterkommere.

Koronasertifikatet handler ikke bare om frihet til helsevalg, men også til bevegelsefrihet uten å måtte legitimere seg i tråd
med grunnlovsparagraf 106. Grunnloven § 106 fastslår retten til bevegelsesfrihet.

Det viktigste er å huske på at den som er vaksinert i dag, som vi med to doser, vil bli fratatt koronasertifikatet og dermed
regnes som uvaksinert i morgen. Vaksinene har en varighet på 270 dager ifølge EU. Vi blir som levende QR koder å regne, lik
en vare med best før dato. Hvis vi ikke tar neste, hva kan skje da?

Da får du plutselig ikke gå på jobb. Din bevegelsesfrihet innskrenkes. Ditt barn får ikke gå på skole.

Du blir utelukket fra familiesammenkomster du tidligere har tatt som en selvfølge. Det har vi sett mange eksempler på de
siste 2 årene. Et eksempel er ved begravelser og på sykehus. Der de nærmeste ikke har fått være med sine kjære når de er
syke, skal dø, eller begraves. Hjerteskjærende.

Slik kan vi ikke ha det. En stor skam! Du får plutselig ikke gå ut av huset ditt. Dette skjer allerede i andre land med innført
koronasertifikat. Ditt barn og deg selv kan bli offer for tvangsvaksinering slik det fremkommer av høringsforslaget. 

Sykt!

Vi gjentar, når den siste dosens varighet ifølge myndighetene er definert utgått, er du igjen å regne som uvaksinert. Da blir
du et mulig offer for sertifikatets retningslinjer. Såfremt du ikke umiddelbart får satt enda en dose. Du skjønner tegninga.

Dette har vi harselert om å være helt fjernt fra oss, i stil med land vi normalt ikke identifiserer oss med. Diktaturer med
sosiale kontrollsystem. Men, med regjeringens forslag så skal brått dette innføres i Norge? Ja, les forslaget! Dette handler
ikke om uvaksinerte eller vaksinerte. 

Det handler om noe langt viktigere, essensielt og grunnleggende for Norges befolkning. Mine og dine individuelle
rettigheter samt våre barns rett til frihet i fremtiden. 

Sertifikatet fremstår som et forsøk på å innføre overvåkingskapitalisme - der noen få globale selskaper skal tjene store
penger på dette. Det er uvirkelig for oss å lese forslagene/endringene slik de fremstår. La det være sagt:

Ja, vi elsker dette landet...med de tusen frie hjem...som løfter drømmer om en ny fremtid på vår jord. Vi vil sammen med
dere fortsatt hegne om Norges demokratiske rettigheter i tråd med Eidsvollsforsamlingens idealer og ånd. 

Takk for oppmerksomheten. 

Av: Erik Larsen og Jan Ole Bjørnholt

Sist oppdatert mandag 21. februar 2022 00:03
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Bli den første til å kommentere.
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SISTE KOMMENTARER
Terje Sundsbø
30 minutter siden — Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?
comment_id=1191)

@Audun Karlstrøm Beklager – her kommer punkt 1:1. Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- ...

Audun Karlstrøm
2 timer siden — Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?
comment_id=1190)

@Terje Sundsbø Jeg må snart begynne å ta meg betalt for bruken av denne oppstillingen av målene.....som JEG har laget! Har du ...

Alf Helge Fevaag
2 timer siden — Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?
comment_id=1189)

@Terje Sundsbø Les tidligere kommentarer! ;) 

Terje Sundsbø
2 timer siden — Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?
comment_id=1188)

@Alf Helge Fevaag Det jeg sier er at over 62% stemte på partier som er for Møreaksen. Disse partiene har forpliktet seg til ...

Terje Sundsbø
2 timer siden — Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?
comment_id=1187)
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https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?comment_id=1189
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?comment_id=1188
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?comment_id=1187
https://ksu.no/artikler/nordmorsbilder/112283-vinter-ved-atlanterhavsveien-20220221
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112282-sp-topp-med-kloyvd-tunge
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112282-sp-topp-med-kloyvd-tunge


@Audun Karlstrøm Du bør lese denne: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112225-en-omkamp-om-opplysningstidenDer
(https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112225-en-omkamp-om-opplysningstidenDer) vil du se at det er årevis siden SVV ble omorganisert. Det er ikke kontoret ...

Terje G. Finnøy
2 timer siden — Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane?
comment_id=1186)

@Terje Sundsbø Du fyller på med misledende informasjon i ren MA stil! Flertallet av befolkningen i fylket er i mot MA! Det ...

MEST KOMMENTERT
1  Norge går med dundrande underskot, Erna! 67  (/artikler/leserinnlegg/107892-norge-gar-med-dundrande-underskot-erna#comment)

2  Når vil Molde stoppe Møreaksen? 47  (/artikler/leserinnlegg/107688-nar-vil-molde-stoppe-moreaksen#comment)

3  Kryssing av Romsdalsfjorden – «Har du forstått oppgava?» 38  (/artikler/leserinnlegg/107420-kryssing-av-romsdalsfjorden-har-du-forstatt-

oppgava#comment)

4  Møreaksen: Hvem kan man stole på? 36  (/artikler/leserinnlegg/108342-moreaksen-hvem-kan-man-stole-pa#comment)

5  Nye 100 år med fogderistrid 35  (/artikler/leserinnlegg/111972-nye-100-ar-med-fogderistrid#comment)

6  Juks, maktmisbruk og korrupsjon 30  (/artikler/leserinnlegg/108987-juks-maktmisbruk-og-korrupsjon#comment)

7  Når skal Møreaksen bygges? 29  (/artikler/leserinnlegg/107070-nar-skal-moreaksen-bygges#comment)

8  Reiseliv og regiontilhørighet – 10 gode grunner til å forbli i Møre og Romsdal 28  (/artikler/leserinnlegg/109708-reiseliv-og-regiontilhorighet-10-gode-

grunner-til-a-forbli-i-more-og-romsdal#comment)

9  E39 gjennom Møre og Romsdal 24  (/artikler/leserinnlegg/111697-e39-gjennom-more-og-romsdal#comment)

10  Sylvi Listhaug tramper i eget minefelt 21  (/artikler/leserinnlegg/107800-sylvi-listhaug-tramper-i-eget-minefelt#comment)

11  Romsdalsaksen sparer fylket 21  (/artikler/leserinnlegg/107986-romsdalsaksen-sparer-fylket#comment)

12  Fortsatt ferger eller undersjøisk tunnel? 21  (/artikler/leserinnlegg/109688-fortsatt-ferger-eller-undersjoisk-tunnel-20210907#comment)

13  Sunnmøre på rett vei 20  (/artikler/leserinnlegg/111955-sunnmore-pa-rett-vei#comment)

14  Sikkerhet og kostnader 18  (/artikler/leserinnlegg/107660-sikkerhet-og-kostnader#comment)

15  Møreaksen, målinger og faglig grunnlag 18  (/artikler/leserinnlegg/107997-moreaksen-malinger-og-faglig-grunnlag#comment)

16  Stortingsplass – koste hva det koste vil! 16  (/artikler/leserinnlegg/109345-stortingsplass-koste-hva-det-koste-vil#comment)

17  Hemmelige Statens Vegvesen 15  (/artikler/leserinnlegg/109731-hemmelige-statens-vegvesen#comment)

18  Møreaksen eller ingenting 14  (/artikler/leserinnlegg/107427-moreaksen-eller-ingenting#comment)

Populære emner

Sykehussaken (/sykehussaken)    Vindkraft (/vindkraft)    Regionsutredning–Trøndelag (/nordmore-til-trondelag)   

Energi, kabler og klima (/energi-kabler-klima)    Fergereform (/fergereform)   

Møreaksen vs Romsdalsaksen (/moreaksen-romsdalsaksen)

ANNONSE

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112225-en-omkamp-om-opplysningstidenDer
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https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/107800-sylvi-listhaug-tramper-i-eget-minefelt#comment
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/107986-romsdalsaksen-sparer-fylket#comment
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/109688-fortsatt-ferger-eller-undersjoisk-tunnel-20210907#comment
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/111955-sunnmore-pa-rett-vei#comment
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/107660-sikkerhet-og-kostnader#comment
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https://ksu.no/moreaksen-romsdalsaksen


Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

I dag
 08:30 Friluftsskole i Kristiansund i vinterferien 2022!
 Kong Harald V

I morgen
 Friluftsskole i Kristiansund i vinterferien 2022!
 10:00 Fotballskole med KBK
 14:00 Miniseminar: Video i markedsføring

Torsdag 24. februar
 12:00 Smykkelaging for barn

Fredag 25. februar
 19:30 Bjørn Tomren – 90 minutter du aldri får igjen // Sunndal kulturhus

Lørdag 26. februar
 21:30 Stargazer - Kulturfabrikken

Søndag 27. februar
 12:00 Afternoon tea 12 og 26 feb.(12.feb FULLT)

Mandag 28. februar
 Fastelavn
 12:00 Søndagslunsj med Barnas Turlag & Barnas Røde Kors

TRYKK HER FOR Å LEGGE TIL ARRANGEMENT (/NYTT-ARRANGEMENT)

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer (/hva-skjer).

ANNONSE

MEST LEST (SISTE FIRE DAGER)

https://ksu.no/nytt-arrangement
https://ksu.no/hva-skjer


Norsk koronasertifikat i dag – apartheid i morgen (/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-
koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen)

Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-
lengst-mogeleg-med-samferdslepengane)

(/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen)

(/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane)

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane


«Fiskebank» av Smøla i gang med årets sildefiske (/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-
smola-i-gang-med-arets-sildefiske)

Kinas behov for brød, soya, mais og gass er enormt (/artikler/kronikk/112255-kinas-
behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt)

(/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-smola-i-gang-med-arets-sildefiske)

(/artikler/kronikk/112255-kinas-behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt)

https://ksu.no/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-smola-i-gang-med-arets-sildefiske
https://ksu.no/artikler/kronikk/112255-kinas-behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-smola-i-gang-med-arets-sildefiske
https://ksu.no/artikler/kronikk/112255-kinas-behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt


Bedri�ers og institusjoners hemmelighold – hvordan reagerer myndighetene?
(/artikler/leserinnlegg/112276-bedri�ers-og-institusjoners-hemmelighold-hvordan-
reagerer-myndighetene)

(/artikler/leserinnlegg/112276-bedrifters-og-institusjoners-hemmelighold-hvordan-reagerer-myndighetene)

(/artikler/lokalhistorie/112259-framnaes-flaggskipet-i-sundbatflatens-historie)

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112276-bedrifters-og-institusjoners-hemmelighold-hvordan-reagerer-myndighetene
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112276-bedrifters-og-institusjoners-hemmelighold-hvordan-reagerer-myndighetene
https://ksu.no/artikler/lokalhistorie/112259-framnaes-flaggskipet-i-sundbatflatens-historie


«Framnæs» - flaggskipet i Sundbåtflåtens historie (/artikler/lokalhistorie/112259-
framnaes-flaggskipet-i-sundbatflatens-historie)

Frp snur: Redder omstridt oljefelt (/artikler/ksu-no/112237-frp-snur-redder-omstridt-
oljefelt-20220217)

(/artikler/ksu-no/112237-frp-snur-redder-omstridt-oljefelt-20220217)

https://ksu.no/artikler/lokalhistorie/112259-framnaes-flaggskipet-i-sundbatflatens-historie
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112237-frp-snur-redder-omstridt-oljefelt-20220217
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112237-frp-snur-redder-omstridt-oljefelt-20220217
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112241-stenger-for-parkering-i-hollendergata


MEST LEST (SISTE 30 DAGER)

Stenger for parkering i Hollendergata (/artikler/ksu-no/112241-stenger-for-parkering-i-
hollendergata)

Tre cruiseskip til Kristiansund lørdag (/artikler/ksu-no/112253-tre-cruiseskip-til-
kristiansund-lordag)

(/artikler/ksu-no/112241-stenger-for-parkering-i-hollendergata)

(/artikler/ksu-no/112253-tre-cruiseskip-til-kristiansund-lordag)

https://ksu.no/artikler/ksu-no/112241-stenger-for-parkering-i-hollendergata
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112253-tre-cruiseskip-til-kristiansund-lordag
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112241-stenger-for-parkering-i-hollendergata
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112253-tre-cruiseskip-til-kristiansund-lordag


Minibåten som hadde drevet over Atlanteren, funnet i ettermiddag (/artikler/ksu-
no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag)

Norwea og Energi Norge avviser fortsatt NVEs analyser! (/artikler/kronikk/111930-norwea-
og-energi-norge-avviser-fortsatt-nves-analyser)

(/artikler/ksu-no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag)

(/artikler/kronikk/111930-norwea-og-energi-norge-avviser-fortsatt-nves-analyser)

https://ksu.no/artikler/ksu-no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag
https://ksu.no/artikler/kronikk/111930-norwea-og-energi-norge-avviser-fortsatt-nves-analyser
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag
https://ksu.no/artikler/kronikk/111930-norwea-og-energi-norge-avviser-fortsatt-nves-analyser


Minibåt gjennom havstrømmer – fra USA til Smøla på 462 dager (/artikler/ksu-no/112012-
minibat-gjennom-havstrommer-fra-usa-til-smola-pa-462-dager)

Norwea og Energi Norge med kommersiell agenda! (/artikler/kronikk/112041-norwea-og-
energi-norge-med-kommersiell-agenda)

(/artikler/ksu-no/112012-minibat-gjennom-havstrommer-fra-usa-til-smola-pa-462-dager)

(/artikler/kronikk/112041-norwea-og-energi-norge-med-kommersiell-agenda)

https://ksu.no/artikler/ksu-no/112012-minibat-gjennom-havstrommer-fra-usa-til-smola-pa-462-dager
https://ksu.no/artikler/kronikk/112041-norwea-og-energi-norge-med-kommersiell-agenda
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112012-minibat-gjennom-havstrommer-fra-usa-til-smola-pa-462-dager
https://ksu.no/artikler/kronikk/112041-norwea-og-energi-norge-med-kommersiell-agenda


Nye 100 år med fogderistrid (/artikler/leserinnlegg/111972-nye-100-ar-med-fogderistrid)

Norsk koronasertifikat i dag – apartheid i morgen (/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-
koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen)

(/artikler/leserinnlegg/111972-nye-100-ar-med-fogderistrid)

(/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen)

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/111972-nye-100-ar-med-fogderistrid
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/111972-nye-100-ar-med-fogderistrid
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112275-norsk-koronasertifikat-i-dag-apartheid-i-morgen


VÅRE UTVALGTE

Vi må nå lengst mogeleg med samferdslepengane (/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-
lengst-mogeleg-med-samferdslepengane)

(/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane)

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112299-vi-ma-na-lengst-mogeleg-med-samferdslepengane


Sp-topp med «kløyvd tunge» (/artikler/leserinnlegg/112282-sp-topp-med-kloyvd-tunge)

Strømgildet? Viktige importinntekter eller tung skattlegging av norske innbyggere?
(/artikler/leserinnlegg/112267-stromgildet-viktige-importinntekter-eller-tung-
skattlegging-av-norske-innbyggere)

(/artikler/leserinnlegg/112282-sp-topp-med-kloyvd-tunge)

(/artikler/leserinnlegg/112267-stromgildet-viktige-importinntekter-eller-tung-skattlegging-av-norske-innbyggere)

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112282-sp-topp-med-kloyvd-tunge
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112267-stromgildet-viktige-importinntekter-eller-tung-skattlegging-av-norske-innbyggere
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112282-sp-topp-med-kloyvd-tunge
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112267-stromgildet-viktige-importinntekter-eller-tung-skattlegging-av-norske-innbyggere


Hagefugltelling og betraktninger fra en hage i Aure (/artikler/kronikk/112256-
hagefugltelling-og-betraktninger-fra-en-hage-i-aure)

«Fiskebank» av Smøla i gang med årets sildefiske (/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-
smola-i-gang-med-arets-sildefiske)

(/artikler/kronikk/112256-hagefugltelling-og-betraktninger-fra-en-hage-i-aure)

(/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-smola-i-gang-med-arets-sildefiske)

https://ksu.no/artikler/kronikk/112256-hagefugltelling-og-betraktninger-fra-en-hage-i-aure
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-smola-i-gang-med-arets-sildefiske
https://ksu.no/artikler/kronikk/112256-hagefugltelling-og-betraktninger-fra-en-hage-i-aure
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112261-fiskebank-av-smola-i-gang-med-arets-sildefiske


Skretting og fabrikksjef Aslak Bjørshol – en av hjørnesteinsbedri�ene på Averøy
(/artikler/ksu-no/112228-skretting-og-fabrikksjef-aslak-bjorshol-en-av-
hjornesteinsbedri�ene-pa-averoy)

(/artikler/ksu-no/112228-skretting-og-fabrikksjef-aslak-bjorshol-en-av-hjornesteinsbedriftene-pa-averoy)

(/artikler/kronikk/112255-kinas-behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt)

https://ksu.no/artikler/ksu-no/112228-skretting-og-fabrikksjef-aslak-bjorshol-en-av-hjornesteinsbedriftene-pa-averoy
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112228-skretting-og-fabrikksjef-aslak-bjorshol-en-av-hjornesteinsbedriftene-pa-averoy
https://ksu.no/artikler/kronikk/112255-kinas-behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt


Kinas behov for brød, soya, mais og gass er enormt (/artikler/kronikk/112255-kinas-
behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt)

Støtten til å elektrifisere sokkelen slår sprekker! (/artikler/leserinnlegg/112205-stotten-til-
a-elektrifisere-sokkelen-slar-sprekker)

(/artikler/leserinnlegg/112205-stotten-til-a-elektrifisere-sokkelen-slar-sprekker)

https://ksu.no/artikler/kronikk/112255-kinas-behov-for-brod-soya-mais-og-gass-er-enormt
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112205-stotten-til-a-elektrifisere-sokkelen-slar-sprekker
https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112205-stotten-til-a-elektrifisere-sokkelen-slar-sprekker
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112163-geoff-tate-til-kulturfabrikken-i-2023-30th-anniversary-of-empire


MEST LEST (SISTE 90 DAGER)

Geoff Tate til Kulturfabrikken i 2023 – 30th Anniversary of Empire (/artikler/ksu-
no/112163-geoff-tate-til-kulturfabrikken-i-2023-30th-anniversary-of-empire)

(/artikler/ksu-no/112163-geoff-tate-til-kulturfabrikken-i-2023-30th-anniversary-of-empire)

https://ksu.no/artikler/ksu-no/112163-geoff-tate-til-kulturfabrikken-i-2023-30th-anniversary-of-empire
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112163-geoff-tate-til-kulturfabrikken-i-2023-30th-anniversary-of-empire


Manipulerende journalistikk fra NRK (/artikler/kronikk/111798-manipulerende-
journalistikk-fra-nrk)

Minibåten som hadde drevet over Atlanteren, funnet i ettermiddag (/artikler/ksu-
no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag)

(/artikler/kronikk/111798-manipulerende-journalistikk-fra-nrk)

(/artikler/ksu-no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag)

https://ksu.no/artikler/kronikk/111798-manipulerende-journalistikk-fra-nrk
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag
https://ksu.no/artikler/kronikk/111798-manipulerende-journalistikk-fra-nrk
https://ksu.no/artikler/ksu-no/112017-minibaten-som-hadde-drevet-over-atlanteren-funnet-i-ettermiddag


Å taumkjøre statsministeren med elektrosjokk er verre enn staurbæring for Sp
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INNLOGGING

LOGG INN

Leserinnlegg eller tips: tips@ksu.no (mailto:tips@ksu.no) – Kjøp annonseplass: annonse@ksu.no (mailto:annonse@ksu.no?
subject=Annonsering%20på%20KSU.NO) – Generell kontakt: post@ksu.no (mailto:post@ksu.no?subject=Kontakt%20KSU.NO)

Alt stoff som leveres til KSU.NO evalueres av redaksjonen som forbeholder seg retten til å forkorte innsendt tekst. Leser- og debatt-innlegg honoreres ikke. 
KSU.NO har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. 

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Kopiering av materiale fra KSU.NO for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. 
Redaksjonelt arbeid, tilrettelegging, drift og videreutvikling utføres av NettStudio AS (https://www.nettstudio.no).

KSU.NO arbeider etter «Etiske regler» nedfelt i Vær Varsom-plakaten (https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/). Se også Redaktørplakaten
(https://presse.no/pfu/etiske-regler/redaktorplakaten/).

Ansvarlig redaktør: Steinar Melby
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