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President Sigmunn ønsket velkommen til en helt spesiell klubbkveld, da vi hadde 

besøk av Henrik Syse (og hans mor Else, som har besøkt klubben tidligere med 

et foredrag om Bjørnson). 

Det er et skikkelig "scoop" av programkomiteen, og først og fremst Ragnar, som 

har klart å få ham til oss. 

Før foredraget klappet vi for Hans og 

Ragnar som hadde hatt bursdag siden sist. 

Henrik Syse er en kjent og profilert 

person: Forsker på Institutt for 

fredsforskning, filosof med etikk som 

spesialfelt, medlem av Nobelkomiteen, 

Pressens faglige utvalg (PFU) og teolog 

med mange morgenandakter i radio på 

samvittigheten. I tillegg er han far til 4. 

Hans far er Jan P. Syse, tidligere 

Høyreleder og statsminister.  

Salen var full, med mange ekstra gjester, 

etter oppfordring fra presidenten, og det 

ble en veldig berikende og interessant 

kveld. Syse kalte sitt foredrag 

"Ytringsfrihet eller mobbing" 

Refleksjoner om etikk, ansvar og vanskelige balanseganger 

En engasjert Henrik Syse. 

Bilde: Bjørn Eirik Sigurdsøn 

 



Temaet er stort og mangesidig, og det er ikke mulig å dekke det i et kort referat. 

Noen stikkord: 

 Det er viktig at en del fundamentale prinsipper kombineres med konkrete 

og hverdagslige tanker, handlinger og gjøremål. 

 Ytringsfrihet gir lov til å ytre mangt, men ikke alle ytringer er gagnlige.  

 Pressen har rett og plikt til å vurdere hva som skal trykkes 

 Etikk er viktig ("Vær varsom-plakaten") 

 Ofte en krevende balansegang 

 Ytringer må møtes med ytringer, -ikke med vold 

 Åpenhet for religionskritikk er viktig 

 Ved å slippe til forargende ytringer skapes det ofte rom for nytenkning 

 Kritikk av makten er viktig 

 "Sosiale medier" krever årvåkenhet og ydmykhet 

 

Spesielle utfordringer er: 

 Farene ved å ydmyke  

 De store maktforskjellene 

 Mennesker som ikke tør å engasjere seg 

 Rask spredning av dypt sårende budskap 

 Forsøpling av offentlig debatt 

 

Syse ble behørig takket og lovordene var/er mange.  Dette var særdeles 

innsiktsfullt og godt foredrag, og har fikk en "Ulefossdame" av klubben som takk. 

 

 

I lotteriet vant Jan vin og Einar vant et napp i konjakken 

 
 

Vikarierende referent: Øystein 

 

 

En interessert og lyttende forsamling. 

Bilde: Bjørn Eirik Sigurdsøn 


