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Leserbrev bfilr V<Ere korte. og aldr;
merenn 3000 tegn inkludert mellomrom.
Kronikker skal heist V<Ere 4000 tego
inkludert mellomrom.
Vi forbeholder oss retten til ~ redigere
bade i tekst og titte!.
G~ til, f-b.IIO/Yis/Skrlvlnnleu eller
send til debatt@f-b.1IO

Blimed
idebatten

r

Fortsetter det
slik blir vi et

orkvaklet sam unn

Fl1Jlg debatten og skriv egne innlegg pa:
f-b.no/debatt, eller send e-post til
debatt@f-b.no.



VI HAR ingen trndisjoner moo kraftlge
demonstrasjoner slik vi tidsvis ser ned
over i Europa. men kanskje pa tide her
ogsa, men vi er nok for sl0ve og mer
opptatt av abli underholdt enn asette
spBrsmAlstegn med hva som tillates og
foregar i samfunnet.

VI ....n nylig p3 nyhetene om data
systemer $Om hakkes og sam truer na
sjonens sikkerhet. Og vi leser om perso
ner $Om blir frastj1]et LD eller misbruk
av naken-bilder, som legges uhemmet
ut pa nettel. Vi bJottlegger oss i sosiale
medier uten atenke sa mye pa risilcoen
og konsekvensene.

Har vi blitt mer tankelHse? I var egois
me brukes sosiaJe medier hemningslest
til asverte eUer mobbe andre. Samtidig
tolererer man snart alt. Hvor er blufer·
digheten, moralen og etikken ? Fortsel
ler det slik blir vi el forkvaklet samfunn.

-
godt p3 vei inn i «.Mind change», sJik
nevrologen baronnese Susan Greenfield
fokuserer pa. -nemlig addiction» (av
bengighet). og hva det gj8r med h;emen
var. sam Jean utvikles til tidlig Alzhei
mers eUerParkinson.

DU SER avhengigheten rundt deg hver
dag, • ca sitter lenger pa kollektivtran
sport ogserutavvindu! Deallerflesteer
oppslulct me<! mobiltelefon. lesebrett,
pc. musikk og vi vippser og shpoker!
Har vi sluttet ateoke selv? Klarer vi ikke
aunnVOEre disse en staket stund og hel
ler oppleve litt stiUhet ogfiaVOErav elek·
tronikken?

Vi hmrer am foreldrer som er s.\ opp
slukt av mobilen. facebook elJer andre
sosiale me<lier at de glemmer sine bam
og kanskje er dette hsaken til for tidlig
utviklingav uf0re bam. Vi berer nettopp
om over 13.000 Were mellom 20 og 29
h.

"IKE All utvikling er fremslrritt. Tvang
er underkastelse og maktmisbruk. og
frihetsbeT0velse.

Oen digitale utviklingen har bade ne
gative og positive sider.

Fordi vi blir mer og mer avhengige og
vi utvikler kanskje digital demens, slik
den tyske hjemeforskeren Manfred
Spitzer skrev bok om. Og vi er aUerede

ger mulig og vi tvinges av politikere,
NAV. banker (spesielt DnB). Posten Nor
ge. NRK (DAB radio) og okonomer til a
avfinne oss med den digitale utviklin
gen. men som ogQ gjer oss mer sarbare
ovenfor lerror. sabolaSje. og korrupsjon.
Hva om vi mister str0ntmen for en len
gere periode? Vi rna ikke v~re sa naive at
vi tror al dette ikke kan skje. Hva gj0r vi
da?

Vi blir overvakel og kontrollert. slik
lV-serien cPerson of interest» ilJustrer
Ie.

RKYMRINGSFULLT: Roy Kristiansen er belcymret for den ekende broken ovteknisk utstyr j hverdogen. Han menerat dette kan
9;en skodeIig uMkling (ore f'eregrupper j sam(unnet. bIant annet for barna. ILLUSTItASJONSFOTO

_11(1(£ ALT er bedre eon f0D. sa Eva
May pa over 80, og fIere med henne i FB
am eklreomsorgen hvor del blir mer og
mer vanskelig for eldre menneskerafor·
holde seg til nyvinninger og det digitale
samfunn. Del gar ikke lenger p3. frivillig
het. og det gis ingen allernativer. Skal
gamle mennesker v~re n0dt til akjepe
PC bare for abetale regninger eller sjek
ke trygden? Del rna v~re en grense for
hva man kan paJegge folk av ekstrautgif
ter. Hvonor gjere del vanskelig oar del
kan g)Bres eokell?

Vi belastes med f1ere og flere gebyrer
som langt fra st.ir i forhold tillimnsek
ning og pensjoner. Og du rna betale for a
mut dine egne penger! Det finnes ikke
lenger service og ringer du til offentlige
stcderog blirsittendea vente paabli ek.
spedert g3rdet pa v.\r tid ogvare penger.

F.IHETEJInlakunne veIge er ikke ten-

ROY KRISTIANSEN
5elbak

B
jame Clausen og Rolf Strand
fokuserte lerdag pa respektiv
d'ortsatt kontantent og «Behol·
de minibanb, og jeg stotter

fullt ut deres resonnementer.
I disse dager tvinges man til kommu

nesammenslAing mot manges vilje og
det synes $Om det gar sport i reformer.
dersom vi og;3. inkluderer politiet. Og vi
m5 snart oppdatere Norgeskartet!

Hva er det sam skjer med del sakalte
demokratiet i Norge?, hvor de svakeste.
garnle og syke fortviles over hva de rna
forholde seg til og hvor makteliten hen
synslest tvinger ressursvake mennesker
inn idendigitale verden. Hvoreromsor
gen og forstaelsen?


