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kreftende på at selvsensuren – det
atman ikke tør å ytre seg av redsel
for represalier – er med på å be-
grense vår frihet i langt større
grad i dag enn i 1993.

Ber om gransking
Nygaard mener vi har for liten
oppmerksomhet rundt kampen
om ytringsfriheten.

– Det er en eiendommelig
form for passivitet når det
gjelder ytringsfriheten. Det er
en manglende forståelse og
bevissthet, sier Nygaard.

Nygaards attentatmann er fort-

– Jeg tror ytringsfriheten er under
langt større press i dag enn i1993,
sier William Nygaard til Dagbla-
det.

Nygaard stilte i et debattmøte i
går på Gyldendalhuset i anled-
ning journalist Odd Isungsets
bok «Hvem skjøt William Ny-
gaard».

På spørsmål fra Aftenpostens
Harald Stanghelle svarte han be-

– Ytringsfriheten har
TRANGERE K÷R

William Nygaard ble i 1993 utsatt for et attentat etter at han ga ut boka «Sataniske
vers» av Salman Rushdie. Situasjonen i dag er verre for ytringsfriheten, mener han.
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satt på frifot, 17 år etter drapsfor-
søket. To ganger har politiet hen-
lagt saken,men i fjor ble den gjen-
opptatt av Kripos. Isungset har
rettet sterk kritikk mot etter-
forskningen i sine to bøker om at-
tentatet. Kritikken støttes av ho-
vedpersonen.

– Alle steiner må vendes.
Hvis en gransking må til, så
gjerne det, sier Nygaard.

– Dette angår alle
Spesielt løslatelsen av en person
som var i besittelse av likt våpen
som ble brukt i attentatet, samt
fløy til Teheran dagen etter skud-

dene falt, stiller Nygaard seg und-
rende til.

– Det er en utrygghet rundt
sakens behandling. Løslatel-
sen av denne personen i1998,
uten at han ble avhørt, er eien-
dommelig.
Som vanlig var Nygaard be-

skjeden på egne vegne. Han øns-
ket ikke å snakke om sin egen per-
son,men om saken for ytringsfri-
het.

– Denne saken angår alle, og
har lite med meg å gjøre. Denne
saken har ingen hovedperson,
men er et verdispørsmål, sier Ny-
gaard.
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FORFATTER:Odd Isungset.

NY BOK: «Hvem skjøtWilliam Nygaard» er tittelen på boka som skal kaste nytt lys over det uoppklarte drapsforsøket mot forlagsdirektørWilliam Nygaard (i midten). I går
deltok han på et debattmøte om attentatet mot ham. Foto: Øistein NorumMonsen


