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Kvinner skuffer når det gjelder abort
Av sverre Avnskog - 23. november 2018 | 19:55
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En forskning som er lett å like

Jeg må innrømme at jeg blir ganske skuffet over en del kvinner når man



MÅ LESES

diskuterer abort med dem. En del kvinner anser menn som uansvarlige vesener
som «strør» rundt omkring helt uten å ta ansvar for resultatet av sin spredning
av sine egne frø.
Det er sikkert riktig at enkelte menn er sånn. Tør jeg våge å påstå at denne type adferd er
mer utbredt blant våre «nye landsmenn» enn blant etniske nordmenn?Skal jeg bygge på

Liv Ullmann får portrett på Theatercaféen
«Julerakett» med kalkun og fruktkake på vei til
romstasjonen

mitt eget erfaringsgrunnlag, tror jeg svaret må være ja på at menn fra en del andre
kulturer ikke har norske menns ansvarsfølelse.

Skummel nonne og noen lettlurte mennesker

Jeg kjenner selvsagt ikke alle typer mannskulturer, men i min verden, i min omgangskrets

Prins Charles lover å tie når han blir konge

og blant mine venner, ser jeg en meget stor villighet til å ta ansvar, ikke bare for sine egne
biologiske barn, men også barna til sin kjæreste, til sin samboer og til sin nye kone.
Jeg synes det er merkelig at dette ikke blir mer omtalt i norske medier. En av mine venner

Sandberg og Letnes dropper søksmål mot
medier

ble f eks kjæreste med en kvinne som nettopp hadde født et barn (som ikke var hans),
men han stilte øyeblikkelig opp som far for dette barnet, og gikk rett inn i rollen som

STIKKORD

biologisk far.

ALKOHOL BARN

Det har jeg selv også gjort i forhold til et barn som i utgangspunktet ikke var mitt eget

BLOGGER DATING

biologiske barn, og det har jeg aldri angret på. Jeg ble simpelthen så glad i denne lille

BARNEHAGER

jenta, som ikke hadde en far, at jeg valgte å gi henne alt det jeg kunne som «ekstra-

DONALD TRUMP

pappa».

BARNDOM
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FEMINISME

FORSKNING

Og den dag i dag betyr hun akkurat like mye for meg som mine biologiske barn. Det har

FORHOLD

ikke minst beriket mitt liv noe enormt å få være far og vise omsorg for et lite vesen som

IDENTITETSPOLITIKK

ikke hadde en far.
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Men offensive feminister har visst ikke oppdaget denne siden ved norske menn.

METOO

Og når vi menn som elsker barn og som har gjort andre menns barn til våre egne og elsker
dem som våre egne, uttaler at vi er mot abort, og at vi ønsker at kvinner skal ta seg av
selv de ikke planlagte barna og la dem bli født, så får vi høre hvor lite vi forstår og hvor
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forstokkede og uønskede våre meninger er.
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Norge er full av kjærlige og forståelsesfulle menn som er parate til å ta til oss barn som
våre egne og gi dem kjærlighet og omsorg, selv om de ikke er våre egne biologisk sett.
Men når vi oppfordrer kvinner til å ikke ta abort, men ta imot det barnet de ikke hadde
planlagt, så blir vi bedt om å la være å blande oss borti noe som utelukkende gjelder
kvinner. Det er deres kropp. Det er de som bestemmer.
Vil de ta abort, så skal de bestemme det alene. At det står en kjærlig, imøtekommende og
empatisk far klar til å gi barnet kjærlighet, er totalt uvesentlig.
Menn er egoistiske personer helt uten ansvarsfølelse, og om en mann påstår at abort er
noe han ikke ønsker, så bør han fortest mulig settes grundig på plass så han holder kjeft
om sånne ting som menn ikke skjønner en dritt av.

Del saken med venner!

    
262

Anebfalt for deg:

by shareaholic

«Julerakett» med
kalkun og
fruktkake på vei
til romstasjonen

Høye nivåer av
stresshormonet
kortisol er
forbundet med
en rekke
sykdomsformer

Språkpriser
til
Linn Skåber
og
Simon Stran
ger

Her er
juletradisjonene
du vil ha glede av
å følge opp

Familier trives
bedre i Oslo
sentrum enn i
forstedene

Julegrana fra
Oslo på vei til
London

Erkebiskopen av
Canterbury
erklærer Gud
kjønnsnøytral

Verdens første
baby født fra
livmor donert av
død kvinne

ads by shareaholic

ads by shareaholic

Hva er din reaksjon?
5 Responses
Liker

Morsomt

34 Kommentarer

Overrasket

Sint

Trist

1


Xstra

t Tweet

 Anbefal

Elsker

Logg inn
Beste først

f Del

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Trygve Mannes • for 13 dager siden

Jeg håper inderlig at abort blir avskaffet.
10 △

▽ • Svar • Del ›
AmundIngvar > Trygve Mannes • for 13 dager siden

Tiltredes!
1△

▽ • Svar • Del ›

AmundIngvar > Trygve Mannes • for 13 dager siden

Og hvorfor er de skuffet? Kanskje for at vi ikke tar nok barn på fosterstadiet? Jeg blir
bare livredd!

△ ▽ • Svar • Del ›
alf • for 13 dager siden

Abort er vestens moderne form for SLAVERI !
Slaveri eller trelldom er når et menneske innehar juridisk eiendomsrett til et annet menneske.
Dette gjelder også retten til å styre over en annen - og til å selge den andre personen videre.
Det innebærer retten til å mishandle slaven uten straffeansvar. Da en eier sjelden er interessert
i å ødelegge egen eiendom, er mishandling oftest motivert for å skremme og utøve makt over
slaver.
Abort er drap - der kvinnen betrakter fosteret som egen eiendom og utøver råderett, langt
lenger enn slavedriverne gjorde. Kvinnen dreper sitt barn! Den mest utrygge plass et barn kan
være i - er i mors liv! Forferdelig !
8△

▽ • Svar • Del ›
Alva66 > alf • for 13 dager siden

Du tar feil. Hvis retten til abort fjernes, ev bortsett fra unntakstilfeller, blir kvinnen en
slave
- ved at andre bestemmer over kroppen hennes (juridisk eiendomsrett) f.eks ved at ei
nemnd avgjør om hun får innvilget abort
- hvis hun blir tvunget/presset til seksuelle handlinger (f.eks ved voldtekt) der hun ikke
får mulighet til å beskytte seg mot graviditet, og hvis hun blir gravid, har hun ikke mye
annet valg enn å bære frem barnet. Prøv å sette deg inn i en slik situasjon, eller
forresten, det trenger du egentlig ikke å forholde deg til, du er jo mann.
- ved at hun blir mer avhengig av at også barnefaren tar ansvar, noe han ikke alltid gjør,
heller ikke økonomisk. Jeg vet at disse kvinnene har det tøft.
- å føde et barn med utviklingsavik o.a. helsemessige utfordringer får store
konsekvenser for alle som er involvert.
Det er mange grunner til at kvinner tar abort, og det er ikke alltid at hun tar avgjørelsen
alene. Det finnes tilfeller der par tar avgjørelsen sammen. Det finnes også tilfeller der
mannen forsøker å presse kvinnen til å ta abort. Tilfeller der mannen føler seg lurt/brukt
av kvinnen for å at hun skal bli gravid, noe som også er en egen debatt, der jeg har sett
at det har blitt argumentert for at mannen juridisk skal kunne kreve at kvinnen tar abort.
Det er mange ulike og legitime grunner til abort, og du har ingen rett til å sette deg til
doms over dette!
1△

▽ • Svar • Del ›
Gunnar > Alva66 • for 13 dager siden

Til Alva666:
Sitat: "Hvis retten til abort fjernes, ev bortsett fra unntakstilfeller, blir kvinnen en
slave ved at andre bestemmer over kroppen hennes"
Hvilken kropp er det abort dreier seg om?
Forstår du ikke at et foster er et ANNET menneske enn moren, under utvikling?
Nesten ingen taler fosterets sak, og norske myndigheter synes det er helt greit å
beskytte og å betale for disse drapene.
Abort dreier seg jo om å drepe fantastiske, verdifulle mennesker (ufullbårne
sådan) før de får sett dagens lys. Dette mener du (og likesinnede) er helt greit og
bare har med morens kropp å gjøre. Du forstår det kanskje bedre og ser det i et
nytt lys hvis vi sier det var leit at din mor ikke benyttet seg av dette valget, valget
om å fjerne deg "for å bestemme over egen kropp", som er slik du ser det.
Nei jeg blir helt matt av hvordan det går an å fortrenge virkeligheten og innbille
seg at et foster er en del av kvinnens kropp. Vi vet selvsagt at det befinner seg
inni moren osv, men det har eget hjerte, eget blodomløp, egne gener, egne
evner, egen verdi, egen sjel osv.
les mer

2△

▽ • Svar • Del ›
Alva66 > Gunnar • for 12 dager siden

Har jeg skrevet at dette er greit? Du får lete litt i teksten før du kommer
med påstander og usaklige kommentarer.
Og nei, jeg forstår det ikke i bedre og ser det i nytt lys hvis dere sier at det
var leit at min mor ikke benyttet seg av dette valget. Jeg blir ikke såret
eller forbannet eller føler meg krenket av slike retoriske hersketeknikker.
For meg fremstår slik argumentasjon som barnslig.

△ ▽ • Svar • Del ›
RLean > Alva66 • for 13 dager siden

De drepte barna er (var) mine medmennesker. Jeg vil forsvare dem med mitt liv,
med mine ord og mine handlinger. De er ikke "noe", de er ikke noens "eiendom".
De er selvstendige individer, helt unike, med gaver og talenter, like verdifulle som
alle andre.
1△

▽ • Svar • Del ›

alf > Alva66 • for 13 dager siden

abort som følge av voldtekt representerer 3-5% av alle aborter. videre sier du; "å
føde et barn med utviklingsavik o.a. helsemessige utfordringer" gir det deg retten
til å ta liv? hva er din definisjon på liv?
Videre sier du; "blir kvinnen en slave" - mener du at kvinnen blir slave av å føde
barn?
1△

▽ • Svar • Del ›
Alva66 > alf • for 12 dager siden

Bruken av ordet slave, var det ikke jeg som opprinnelig kom med. Jeg
videreførte begrepet slave i svaret for å nyansere Alf sin definisjon.
Kvinnen blir en slave, hvis dette begrepet skal brukes, bl.a av hva andre
mener og avgjør, når det gjelder de omstendighetene hun er i. Både m.t.p
graviditet og konsekvenser av det, er det noe hun da må ta ansvaret,
mens andre som har tatt avgjørelsen, slipper.
Når det gjelder 3-5% abort er som følge av voldtekt, hvor har du disse
tallene fra? Mener du da at det er en akseptabel årsak til å kunne ta
abort?

△ ▽ • Svar • Del ›
alf > Alva66 • for 11 dager siden

De tallene finner du i politiets hjemmesider! Mener du da at det er en
akseptabel årsak til å kunne ta abort/drap av de øvrige 95%?

△ ▽ • Svar • Del ›
Alva66 > alf • for 11 dager siden

Jeg antar at det er mange forskjellige årsaker til abort i den øvrige
gruppen på 95%. Jeg har ikke tenkt å svare ja eller nei på det spørsmålet.
Det blir for generelt. Poenget mitt er at jeg er ikke total motstander av
selvbestemt abort, uansett årsak. Jeg mener at fri abort slik lovgivningen
er i dag er bedre enn alternativet, dvs illegal abort. Det betyr ikke at jeg
ikke har etiske motforestillelser mot det, men jeg ønsker ikke å dømme
dem som av ulike grunner velger å ta abort.
Jeg er usikker m.t.p selvbestemt abort frem til uke 18 (egentlig imot, tror
jeg) som det er kommet forslag om. Jeg mener at det er best slik det
fungerer i dag, med en abortnemd. Forslag om fri abort frem til uke 22-24,
er jeg helt imot. Jeg er imot tvillingabort ved to friske embryoer/foster),
kanskje delvis fordi jeg har tvillinger selv.
Her er noe faktainformasjon, når det gjelder abort:
https://www.fhi.no/hn/stati...
http://statistikk.fhi.no/mf...

△ ▽ • Svar • Del ›
alf > Alva66 • for 11 dager siden

Interessant betraktning du tilkjennegir; "Jeg er imot tvillingabort ved to
friske embryoer/foster), kanskje delvis fordi jeg har tvillinger selv"
Dersom du ikke hadde hatt tvillinger - hva da?
For min del er jeg TOTAL motstander av abort "fordi jeg har barn selv"

△ ▽ • Svar • Del ›
Alva66 > alf • for 10 dager siden

Du har et poeng. Det var derfor jeg sa at jeg har tvillinger selv, fordi det er
mye følelser rundt dette og derfor vanskelig å tenke rasjonelt og
konsekvent.
Men, har man først bestemt seg for å få barn og graviditeten er planlagt,
har jeg vanskelig for å forstå at man velger bort ett av to friske fostre.
Sånn er det for meg.
Likevel har jeg forståelse for at det er noen som av psykiske, sosiale,
helsemessige årsaker opplever situasjonen som så ekstremt belastende
at de velger å avslutte svangerskapet.

△ ▽ • Svar • Del ›
Kenneth > Alva66 • for 10 dager siden

Vet ikke om jeg misforstår deg, eller om du skriver feil, men juridisk abort betyr
ikke at mannen juridisk kan kreve at kvinnen tar abort. Juridisk abort betyr at
mannen kan kreve å ikke være far til barnet, på samme måte som kvinnen kan
gjøre dette ved å fysisk ta abort.

△ ▽ • Svar • Del ›
Alva66 > Kenneth • for 10 dager siden

Du har rett, takk for avklaring.
Når det gjelder siste setningen du skrev, mener du at kvinnen ved å ta
abort på denne måten krever å ikke være mor til barnet, tilsvarende at far
juridisk kan kreve å ikke være far til barnet?

△ ▽ • Svar • Del ›
Kenneth > Alva66 • for 9 dager siden

Nei, jeg mener at kvinnen kan velge å ikke bli mor, beklager upresis
formulering.

△ ▽ • Svar • Del ›
Dag Ousdal > alf • for 13 dager siden

Du har helt rett.

△ ▽ • Svar • Del ›
Agurken • for 13 dager siden

En del kvinner anser menn som uansvarlige vesener som «strør» rundt omkring helt uten å ta
ansvar for resultatet av sin spredning av sine egne frø.
Hva sier en da om kvinner som velvillig tar i mot slike menn?
7△

▽ • Svar • Del ›

Gunnar • for 13 dager siden

Hvilken kropp er det abort dreier seg om?
Jeg blir helt matt av hvordan det går an å fortrenge virkeligheten og innbille seg at et foster er
en del av kvinnens kropp. Vi vet selvsagt at det befinner seg inni moren osv, men det har eget
hjerte, eget blodomløp, egne gener, egne evner, egen verdi osv.

▶
les mer

3△

▽ • Svar • Del ›
Per Thoresen > Gunnar • for 12 dager siden

Da burde det jo ikke være noe problem å separere dem.
1△

▽ • Svar • Del ›

P54 • for 13 dager siden

Gud sa til Israel at de ikke skulle ofre barna til Molok. Molok var en avgud som tok imot
barneoffer. I dagens samfunn ofrer kvinnene barna sine til denne Molok når de tar abort. Gud
sa til Israel at hvis de gjorde slikt skulle han kaste dem ut av landet slik han gjorde med det
folket som bodde der før. Skal se at Islam kommer hit og kaster oss ut fordi vi som hadde lyset,
Guds ord, og lagde lovene basert på Guds ord har forkastet ham.
Jesaja 3,11 Ve den ugudelige! Ham går det ille; for det hans hender har gjort, skal gjøres mot
ham selv. 12 Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere
er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt.
3△

▽ • Svar • Del ›
Vandre_Falk > P54 • for 12 dager siden

Ikke bare det, men de ofrer dem glatt til voldtekt og bruder for de som dyrker fremmede
guder også.

△ ▽ • Svar • Del ›
SoMuchBullshit > Vandre_Falk • for 12 dager siden

"...de som dyrker fremmede guder også."
Du tenker på Jesus og hans far i himmelen?

△ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen > P54 • for 13 dager siden

Og ellers går det greit?

△ ▽ • Svar • Del ›
Harald Paulsen > P54 • for 13 dager siden

De ofrer til seg selv, som sin avgud.

△ ▽ • Svar • Del ›
Bjørn E > P54 • for 13 dager siden

Tomt for piller.
Dette skjønte vi ikke noe av, hvilket budskap er det du har ?

△ ▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann • for 13 dager siden

#GreatReplacement #WhitePeople #Globalists
Why They Want To Replace White People
Sett 61 014 ganger
Red Ice TV
Publisert 22. nov. 2018

▶

2△

▽ • Svar • Del ›

Anna Høiaas • for 12 dager siden

Jeg selv er overhodet ikke skikket til å være noens mamma. Jeg vet ikke hvordan man tar seg
av et barn, jeg har ikke råd og ikke liker jeg barn heller. Forsiktig er man, men om uhellet skulle
være ute er jeg glad man faktisk har mulighet til å velge. Det jeg ikke liker å høre er at jeg da er
et "ondt" menneske og begår drap, selv om det er snakk om et -frø- i magen min. Jeg har ikke
lyst til å gå gjennom en graviditet og alt det medfører. Et barn med meg som mor ville ikke få
noe bra liv, så derfor er det bedre å ta bort frøet før det blir et liv i elendighet. Så ærlig velger jeg
faktisk å være.
1△

▽ • Svar • Del ›
alf > Anna Høiaas • for 12 dager siden

dette er kun TRIST at du Anna har et slikt lavt selvbilde!
1△

▽ • Svar • Del ›

Spekk • for 12 dager siden

"offensive feminister har visst ikke oppdaget denne siden ved norske menn."
De har nok det men har de respekt for slike menn, det er spørsmålet. Man ser i ikke-vestlige
kulturer at kvinner ikke skjuler sin forakt for slike menn, såkalte cuckolds, det finnes ingen
genetiske grunner til at dette skulle være stort annerledes hos etnisk norske kvinner.
Selv om heterofile feminister ønsker seg myke menn de kan dominere er de fortsatt kvinner
med de naturlige drifter og instinkter det innebærer, de drømmer fortsatt om en superkjekk høy
sydlandsk mann som gjør de tingene de alltid gjør i gamle doktorromantikknoveller, en cuckold
passer ikke inn i en slik fantasi.
Myk mann eller ekte mann, de vil ha begge deler, hver til sitt bruksområde, den ene for å ta seg
av lausungene og den andre for å produsere fler.

△ ▽ • Svar • Del ›
Lasse Nilssen • for 12 dager siden

Veldig bra skrevet, dette er også mitt inntrykk blant mange norske menn.

△ ▽ • Svar • Del ›
Gunnar • for 13 dager siden

Ok. Går over til Document.no for fremtiden. Lykke til, Resett.

△ ▽ • Svar • Del ›
dagobert • for 13 dager siden

sosialistene klikker på nytt.

△ ▽ • Svar • Del ›
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