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Uverdig rovdyrdebatt!
For den som følger debatten i media og på sosiale medier om forvaltning av rovdyr i Norge så er det
påtagelig hvor mye den har blitt preget av fordommer, sjikane og trusler. Denne ukulturen må det
gjøres noe med da den etter vårt syn er kommet langt under det som kan klassifiseres som uverdig.
Debattanter får fritt boltre seg i enkelte kommentarfelt og fora med rene drapstrusler mot
enkeltpersoner og grupper. Mest utsatt i rovdyrdebatten er bønder som driver med beitebruk,
utøvere av samiske tradisjonell reindrift og jegere. Hadde dette vært fremmet mot andre grupper i
samfunnet ville alarmen gått både hos påtalemyndighet og media og dette ville blitt etterforsket og
satt fokus på. Trusler fremsatt på sosiale medier er etter vårt syn lett å oppklare. Det eneste
etterforskingsskrittet som det er nødvendig å bruke ressurser på er avhør av de som har fremsatt
truslene. Allikevel er trenden at påtalemyndigheten henlegger disse sakene på grunn av
ressursmangel. Dette er sterkt beklagelig da det oppleves fra de utsatte gruppene som om at man
ikke har vilje til å etterforske disse sakene og tilliten til påtale og rettssystemet er fallende. Nyere
undersøkelser viser at personer som truer og trakasserer på nett ofte har personlighetsforstyrrelser
som gjør at man må ta dette på alvor. Å vente på at lettpåvirkelige personer begynner å gjøre alvor av
truslene er noe vi sterkt advarer mot.
Observasjoner vi har gjort innbefatter i tillegg til rene drapstrusler. Bilder av barn til
meningsmotstandere lagt ut på egne sjikanøse sider på sosiale medier med meget ufine
kommentarer. Konstruerte trusler mot seg selv. Dog amatørmessig utført. Bilder av personer med
trådkors i pannen. Opplysninger om at den som fremsetter truslene har blitt straffet for alvorlig
voldsbruk tidligere for å fremheve at man er villig til å gjøre alvor av truslene. At
forvaltningsmotstandere ikke vil at rovdyr skal forvaltes og at de grønne næringene skal legges ned er
et ærlig og legitimt standpunkt. Men det bør fremføres med fakta og respekt for sine
meningsmotstandere. Ikke gjennom trusler og sjikane. Vi oppfordrer sterkt alle til ikke å gå i debatt
med ekstreme provokatører om dette temaet da det ikke tjener noen side av meningskillet.
Vest-Oppland Politidistrikt har en aktiv policy når det gjelder nettsjikane og trusler. Dette er et
eksempel vi skulle ønske flere Politidistrikter ville prioritere. Her har vi spilt ballen til våre
justispolitikere med varierende respons. Fra opposisjonen og støttepartiene er det kun Senterpartiet
ved Jenny Klinge som har sett problemet og respondert. Regjeringen ved Justisminister Anders
Anundsen har kommet med positivt svar, men vi venter på at dette skal bli tatt tak i av
Politidirektoratet og de enkelte Politidistrikt. At de fleste av våre justispolitikere ikke evner å ta dette
på alvor er skremmende og kan av ekstreme aktører i debatten oppfattet som at «alt er lov».
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