
RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering 

Våren 2011 

 

Del 1: 

Under FrPs landsmøte i mai 2011 kom lederen for Oslo FrP, Christian Tybring-Gjedde, med bl.a. denne 

uttalelsen: 

”I Groruddalen blir blonde jenter mobbet og farger håret sitt mørkt, barn blir truet med juling fordi de har 

salamipølse på brødskiven i matpakken, gutter med innvandrerbakgrunn truer norske gutter med juling 

dersom de ikke får mer spilletid på fotballaget.” 

Dette har fått AUF til å anmelde Christian Tybring-Gjedde for rasisme. 

 

Oppgave: 

Diskuter om denne uttalelsen kan være i strid med Strl § 135a. Diskuter også forholdet mellom rasistiske 

ytringer og ytringsfrihet mer generelt. 

 

Del 2: 

Da Marte Kirkerud tørket opp etter en heftig russefeiring ble hun deprimert og sint da hun så hvordan hun 

ble omtalt på et nettforum. Det var ganske mange som skrev om at de hadde hatt sex med Marte, med til 

dels ganske detaljerte beskrivelser av hva de hadde gjort og hva de syntes om å ha sex med henne og om 

hennes prestasjoner. Flere skrev at Marte hadde vært den fulleste og galeste av alle jentene og at hun lå 

med alt og alle. Andre skrev at det var når Marte ble full at hun viste hvem hun egentlig var. Hun var ei hore 

og ikke den prektige jenta hun prøvde å gi inntrykk av å være, kunne man blant annet lese. Det var også 

lagt ut en del bilder av en temmelig avkledd Marte i ganske dristige positurer. 

Nettforumet ble drevet av Peder Ås, men han hadde ikke selv deltatt i disse diskusjonene. De som deltok i 

nettforumet deltok under ulike nick. Det var ingen kontroll med deltakernes identitet da de registrerte seg, 

så Peder Ås visste ikke hvem disse var. 

Marte krevde at Peder Ås fjernet alt om henne som lå på nettforumet og krevde erstatning for den 

krenkelsen hun var blitt utsatt for. Peder Ås motsatte seg dette. Han viste til at han bare drev et debattforum, 

at han ikke visste hva folk skrev og gjorde på dette forumet, og at han heller ikke hadde noen plikt til å følge 

med. Peder Ås sier at han er tilhenger av en fri debatt på nettet og at han ikke vil sensurere noe. 

Men for å være på den sikre siden søker Peder Ås råd om hva han må gjøre. Han vil ikke risikere noe 

erstatningsansvar, men gjør det klart at han ikke vil fjerne mer enn det han må. 

Diskuter og svar på om 

1. Peder Ås kan risikere ansvar for noen av uttalelsene og bildene som er lagt ut, selv om han ikke har vært 

klar over at de var der. 

2. Om Peder Ås har noen plikt til å følge med på hva folk skriver og legger ut på et nettforum som han 

drifter. 

3. Om Peder Ås risikerer ansvar hvis han ikke fjerner uttalelser og bilder. Diskuter eventuelt hvilke uttalelser 

og/eller bilder som må fjernes eller som kan bli liggende og begrunn hvorfor. 

 

Både del 1 og del 2 skal besvares. 

 


