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sKrI BEnT   
    sVEr rE DrØ nEn

MAN SKULLE TRO at vi var kom-
met dit hen at blasfemipara-
grafer tilhørte en svunnen tid. 
Den gang norsk skoleungdom 
ble tvunget til å pugge Petter 
Dass-salmer utenat og Mon-
ty Pythons «Life of Brian» ble 
møtt med protester fra konser-
vative kristne.

18 års aldersgrense var ikke 
nok for disse elskerne av 
ytringsfriheten. Nei, friskt stil-
te man opp utenfor kinoene for 
å protestere mot enhver vis-

ning. Selvsagt hadde ingen av 
demonstrantene sett filmen. 
Alltid enklere å kritisere noe 
man ikke kjenner til. For Gud 
forby at man skulle åpne egne 
øyne og ører for andre tanker 
enn dem man selv har dyrket 
frem ved å tolke Bibelen på sin 
høyst særegne måte.

I NORGE ER VI heldigvis kommet 
litt lenger siden Python-gjen-
gen skapte furore for tre tiår 
siden, men moralsk panikk le-

ver i beste velgående i Vesten. 
Bare spør irske ikketroende, 
som fra årsskiftet kan bli bø-
telagt med saftige 25.000 euro 
(over 200.000 kroner) hvis de 
spotter gudene.

I juli i fjor vedtok de folke-
valgte i det katolske landet en 
ny blasfemiparagraf. Resonne-
mentet deres var at den irske 
grunnloven fra 1936 kun dek-
ker kristne, men som følge av 
økt innvandring er det nå flere 
religioner som visstnok tren-
ger beskyttelse.

RESULTATET ER redusert ytrings-
frihet og vann på møllen for 
moralister som vil forby alt fra 
porno til Muhammed-tegnin-

ger.
Irske ateister har satt i 
gang en aksjon for å ut-

fordre det utvidede 
lovforbudet. Dette 

gjøres ved å plassere antireli-
giøse sitater på nettet og andre 
offentlige steder. Her figurerer 
kjente og kjære skikkelser, fra 
forskeren Richard Dawkins 
(kjent for bestselgeren «Gud: 
en vrangforestilling») til mu-
sikkartistene Frank Zappa og 
Björk.

Sistnevnte er representert 
med følgende sitat: «Buddhis-
tene sier at vi blir gjenfødt som 
dyr og refererer til dem som 
mindreverdige skapninger. Vel, 
dyr er ikke mindreverdige 
skapninger, de er akkurat som 
oss. Så jeg sier til helvete med 
buddhistene.»

Mon tro hva Dalai Lama syns 
om denne uttalelsen fra den is-
landske Tibet-vennen?

Gudene må være gale

GUDENE SKAL VITE at 
irene kunne trengt en 

diskommisjonær, gitt 
de reaksjonære kreftene 

som rår på øyriket. Men 
at andre land trenger hjel-
pen enda mer, er det ingen 
tvil om.

Norge – landet hvor det 
er typisk å være «god» – 
går gjerne i front som 

selv-utnevnt global freds-
megler. Men hvorfor må det 

gjøres med en slik selvtilfreds 
og gravalvorlig mine?

Norsk diplomati trenger å 
bringes inn i det 21. århundre. 
Og hvem bedre til å ta utfor-
dringen enn Morten Traavik?

ETTER Å HA UTFORDRET den gode 
smak med prosjektet Miss 
Landmine truer teaterregis-
søren nå med å gjøre Erik Sol-
heim arbeidsledig. Endelig!

Alt i forfjor var Traavik i 
Nord-Korea. Under vignetten 
«Discocracy» introduserte han 
tidenes første diskokule til de 
undertrykte masser i folkere-
publikken. I april har han 
tenkt seg tilbake for å feire 
bursdagen til landets eneher-
sker Kim Il Sung.

Er det ikke på tide at Utenriks-
departementet kjenner sin be-
søkstid? Gi Traavik status som 
diskoambassadør under motto-
et: Hele folket på dansegulvet!

Hvis du har tenkt å spotte Gud, er Irland ikke stedet å dra akkurat nå. 
Eller kanskje det nettopp er det?

Diskodiplomat

Norsk 
diplomati 

treNger å briNges 
iNN i det 21.  
århuNdre

DISKO- 
AMBASSADØR: Morten 

Traavik i nord-Korea  
– med diskokule.


