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Jeg angrer på at jeg tok abort
Av Else Berit Kristiansen - 28. januar 2019 | 13:20
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Siste saker

Her protesterer Sigrid Bonde Tusvik sammen med 30 andre kvinner mot regjeringen i «Handmaids Tale»-utkledning foran
Slottsplassen i det statsminister Erna Solberg presenterer sin utvidede regjering etter ekstraordinært statsråd på Slottet.
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Guaidó vil ha ere Venezuelasanksjoner fra EU

Del saken
357

Lederen for Venezuelas nasjonalforsamling, Juan

Det er to grunner til at jeg er mot abort. For det første er å avslutte et påbegynt

Guaidó, oppfordrer EU til å innføre ere sanksjoner

menneskeliv. Uansett hvordan man vrir og vender på det, blir det galt. Den andre

mot president Nicolás Maduros regjering. – Vi

grunnen til at jeg er mot abort, er hensynet til kvinnen. Å avslutte et menneskeliv vil

trenger ere sanksjoner fra EU,...

Støre kvesser klørne mot ny
borgerlig ertallsregjering

forfølge henne resten av livet. Tro meg. Jeg er en av veldig mange kvinner som lever med
et menneskeliv på samvittigheten.
Første gang jeg var gravid, var jeg seksten år gammel. «Heldigvis» spontanaborterte

Splitter ny kinesisk-bygd bro i
Nordland kan kollapse: – Jeg
har...

jeg, og slapp å ta avgjørelsen om å terminere livet som vokste inne i meg. Den andre
gangen var jeg passert tjuefem. Da valgte jeg abort. Avgjørelsen føltes riktig, gitt at fri
abort nettopp var innført og ble hyllet som en del av et gode jeg hadde blitt tildelt som

Flest innvandrere som benytter
seg av kontantstøtte

kvinne i feminismens navn. Det passet ikke å få barn, verken økonomisk, eller på andre
måter. (Når passer det egentlig å få barn?) Den avgjørelsen har kommet tilbake og bitt
meg. Hardt. Aborten står og forblir øverst på listen over valg jeg har angret mest på i
mitt godt over middagshøyden, liv.

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
Jeg tok feil

epost-adresse
Subscribe

Når en gjeng rødkledte aktivister med Sigrid Bonde Tusvik i spissen inntar slottsplassen
under regjeringsutnevnelsen med krav om fritak fra å være «fødemaskiner», blir jeg
fysisk uvel. Min første tanke er at med havet av prevensjonsmuligheter i dagens
moderne samfunn, er det ingen som trenger å ende opp med uønsket graviditet.
Uønsket graviditet er lik uansvarlighet i de aller este tilfeller. Med uansvarlighet følger
konsekvenser i alle andre av livets situasjoner. Konsekvenser vi mennesker må ta og

Mest lest

leve med. Å bære fram et barn etter at man har vært uansvarlig skal altså være unntatt?

Janne Haaland Matlary hardt ut

Jo da. Det var nettopp det jeg trodde da jeg valgte abort for over tretti år siden. Det var en

mot meningstyrannene i abort-

slik uansvarlighet min regjering applauderte. Og Gud bedre så feil jeg tok da jeg fulgte

debatten

deres anbefalinger.

2 783 views | 27 comments

Sigrid Bonde Tusvik bør bruke

Abort er heldigvis ikke en enkel utvei (for folk est)

tiden sin på noe hun kan – og
det er ikke humor

I dag har jeg et barnebarn, hvis mor så abort som noe som var fullstendig utelukket, til

2 561 views | 98 comments

tross for feminismen som herjet, og at det ikke passet å få barn på noen som helst måte.

NRK vil at folk skal y mindre –

Jeg stilte i rekken av alle som mente uansvarligheten lå i å få et barn i en livssituasjon

får kraftig motbør i

som ikke var tilrettelagt for det. Jeg endret mening i det øyeblikket jeg holdt den

kommentarfeltene

nyfødte. Det er aldri uansvarlig å bringe et menneske inn i verden. En eventuell

2 454 views | 79 comments

uansvarlighet begynner lenge før. Og heldigvis er det mange kvinner, som på tross av fri

Dagsavisen-kommentator:

abort, velger å trosse både det nedverdigende begrepet «fødemaskiner», og risiko med

Omskårede kvinner har like stor

erlingfødsler, (som med dagens moderne medisin ikke er så risikofylt lenger) ønsker

glede av sex

barna sine velkommen, elsker dem, og gjør det beste ut av det. Det er disse kvinnene

2 405 views | 228 comments

som fortjener hyllesten på slottsplassen.

Går til valg på å opprette legale
migrasjonsruter inn i Europa

Hensynet til kvinnen

2 371 views | 49 comments

Ingen skal fortelle meg at kvinner går ubemerket fra valget om å avslutte et

Økende motstand mot

menneskeliv. Det er en tung avgjørelse som er enda tyngre å gjennomføre, som med

veisalting: Ødelegger sykler,

betydelig innsats kan fortrenges i store deler av et livsløp. Men det blir aldri glemt. I dag

biler og miljø

gremmes jeg over at politikken fullstendig ignorerer de psykiske skadene en kvinne kan

1 678 views | 65 comments

få av å ta abort. Jeg antar at politikerne ser fri abort som noe som i noen tilfeller kan

Rødt omtaler ikke lenger

være både kostnadsbesparende og en fordel for antall stemmer de kan oppnå ved

ledelsen i LO og Ap som et

politiske valg, men riktig blir det aldri, spesielt ikke for kvinner som velger en slik

«pampevelde»

løsning i troen på at det er en frihet de er tildelt.

1 408 views | 24 comments

Siste kommentarer

Resett er en dugnad og trenger lesernes hjelp. Donasjoner fra dere
holder hjulene i gang. Tusen takk!

Laila Monica Nikolaisen til Kong Harald får fortsette

som konge
Ryddegutt til Raja og Asheim går imot skatteregler

fra egen regjering

30,- per måned
69,- per måned

Olav Ødegaard til Janne Haaland Matlary hardt ut

100,- per måned

mot meningstyrannene i abort-debatten

250,- per måned
Odd Karlsen til Støre kvesser klørne mot ny

500,- per måned

borgerlig ertallsregjering

Annet beløp

Frank Loine til NRK vil at folk skal y mindre – får

kr

kraftig motbør i kommentarfeltene

100.00

Støtt oss fast med kredittkort

Populære saker

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
SMS: Støtt oss med et fast beløp på 59 kr pr måned ved å sende “Resett fast” til 2474
SMS: Støtt oss med et enkeltbeløp på 200 kr ved å sende “Resett” til 2474
Andre måter å donere på nner du på Støtt oss siden.
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Halshuggingene i Marokko har noe
med islam å gjøre. La ikke...
En norsk og en dansk jente er brutalt drept i
Marokko. Stadig mer tyder nå på at mordene hadde
en ideologisk motivasjon, knyttet til...

Kvinner, politisk korrekthet og
KNM Helge Ingstad

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Meninger

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i
kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for
filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator.
Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing
av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten

Gro Harlem Brundtland viser sitt
sanne ansikt
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til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse
betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til moderator@resett.no
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ADVARSEL: Grusomme
drapsbilder fra Marokko

Logg inn

– Hver gang jeg møter en kvinne
med hijab, føler jeg...

Beste først

f Del

Meninger

Bli med i diskusjonen ...

En FB-venn i Oslo-politiet
Meninger

LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Oslo-barnehage arrangerte
aktivitetsdag med hijab, islamsk
bønn og resitering av Koranen

Høyreekstrem??? • for 2 dager siden

Takk til Else Berit Kristiansen for denne åpenhjertige delingen av sin livserfaring knyttet til abort!
Hennes ord er verdifulle og vektige i denne debatten, som faktisk handler om menneskeliv.
Nettopp ved å presentere saken fra sin rette vinkel kan flere aborter unngås.
Igjen takk til Kristiansen - tusen takk!
38 △

▽ • Svar • Del ›
Max Hermansen > Høyreekstrem??? • for 2 dager siden

Mener du egentlig 12.000 takk og ikke tusen takk? 12.000 er visst minst det antallet
aborter som utføres hvert år i Norge. UT!
3△

▽ • Svar • Del ›
rosinen > Max Hermansen • for 2 dager siden

Jeg tror det er 2001 takk han leverer... :-)
Enig, abort av friske fostre er horribelt. Leste at i USA kan de ta abort helt frem til
fødsel nå, forstå det den som kan, snart er alle gule og da kan ingen ta vare på
noen.
1△

▽ • Svar • Del ›

Live utnes • for 2 dager siden

Takk for kloke ord ! Som gammel feminist skammer jeg meg over Bonde Tusviks aksjon.
47 △

▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann > Live utnes • for 2 dager siden

feminismen på 60/70 tallet, ble sponset av Rockefeller familien. De ville bytte ut mannen
som kvinnens beskytter og venn med staten. Øke andelen skatteytere, Oppløse
familien, få barna tidligst mulig inn under statlig indoktrinering. Lederne i disse
organisasjonene har ALDRI hatt kvinnens ve og vell som sitt høyeste mål.
29 △

▽ • Svar • Del ›
Daniel Sundkvist > Ola Nordmann • for 2 dager siden

Jeg foreslår å drite i konspirasjonsteoriene. Hva blir det neste, marsboere var
årsak til feminismen? Årsakene er mange, sammensatt og kan ikke tilskrives en
enkelt familie. Hva med å heller bruke krutt på å bekjempe feminismen slik den
er i dag?
7△

▽ • Svar • Del ›
Jan A. Johansen > Daniel Sundkvist • for 2 dager siden

Feminismen har vore skadeleg fordi han har vore med på å gjere
intellektuelt hykleri ålment akseptert, noko som igjen har bana veg for
utbreiinga av islam.
4△

▽ • Svar • Del ›

Slakhonde > Daniel Sundkvist • for 2 dager siden

Enig med Ola over; det er forskjell på sponsing og årsak; det var f.eks.
ikke bare sponsa annonser på Facebook som fikk Trump valgt som
president. At krefter som Rockefeller'ne sponset suffragettene allerede
rundt 1. verdenskrig er like godt dokumentert som mange andre oppleste
og vedtatte ting det er forbudt å stille spørsmål ved i mange land...
3△

▽ • Svar • Del ›

Ola Nordmann > Daniel Sundkvist • for 2 dager siden

konspirasjonsteori? nei det er fakta det. Jeg tilskriver din uvitenhet til
latskap. Skjerp deg.
2△

▽ • Svar • Del ›

leif j lillegård > Daniel Sundkvist • for 2 dager siden

ISå hvorfor støttet sorros abortforkjempere i Irland Bare konspirasi?
1△

▽ • Svar • Del ›

Skjærehavre > Live utnes • for 2 dager siden

Det er akkurat slik jeg følger det også.
Ser at New York har innført lovlig abort inntil 9.måned. Herregud,hvor er vi på vei?
12 △

▽ • Svar • Del ›

Folkeavstemming og demokrati > Live utnes • for 2 dager siden

Hadde jeg vært bonde, ville jeg konsekvent kalt meg Gårdbruker.
5△

▽ • Svar • Del ›

Erik Glømmi • for 2 dager siden

Jeg kopierer dette fra en annen kommentar jeg hadde om emnet for tre dager siden. Du har
helt rett i det du skriver om at abort gnager på samvittigheten og vil følge deg livet ut.
Med fare for å utlevere meg selv i for stor grad, så kan jeg dele dette.
Samboer havnet i koma da hun var 8 uker gravid. For å kunne behandle henne var det behov
for sterke medisiner som garantert ville skadet fosteret og gjort det ikke levedyktig. Alternativet
var å la samboer bli værende i koma på ubestemt tid.
Hun hadde fått en inflammasjon i de små blodårene i hjernen, forårsaket av noe som kalles
"Susac syndrom". Det er rundt 80 registrerte tilfeller globalt siden 70-tallet.
Uansett, valget ble da å enten redde mor eller å redde barnet. Etter å ha diskutert dette i flere
dager med leger og spesialister på sykehuset, besluttet jeg på vegne av samboer å terminere
svangerskapet, primært begrunnet i to ting;
1. Vi har allerede en 4 år gammel sønn sammen som trenger moren sin.
2. Samboer har tidligere gitt uttrykk for at abort i slike tilfeller som nevnt her (hypotetisk) ville
være greit.
Hadde de to kriteriene ikke vært møtt, så hadde det heller aldri blitt besluttet noen abort.
Jeg vil videre si at selv om dette er snart et år siden så er det noe jeg sliter med ennå. Når jeg
vet hvor glad jeg er i vår førstefødte, så kan jeg ikke annet enn å tenke på hva vi har gått glipp
av.
Samboer har nå kommet mer eller mindre til hektene igjen, og vil i løpet av året komme tilbake
til arbeidslivet ved avsluttet rehabilitering. Familien er preget, men ikke ødelagt.
31 △

▽ • Svar • Del ›
Ron > Erik Glømmi • for 2 dager siden

Det er ingen grense for hvor glad man kan bli i sine barn.
Det er neste som med temperatur:
Hat har en nedre grense, mens kjærlighet har ingen øvre grense.
7△

▽ • Svar • Del ›
Erik Glømmi > Ron • for 2 dager siden

Godt sagt!

△ ▽ • Svar • Del ›
Mona Sunde > Erik Glømmi • for 2 dager siden

Et forferdelig valg å måtte ta. Kan ikke si annet enn at jeg føler med deg samtidig som
jeg føler meg veldig heldig som aldri har stått ovenfor et slikt valg. Ønsker deg og dine
alt godt i livet.
2△

▽ • Svar • Del ›
Erik Glømmi > Mona Sunde • for 2 dager siden

Tusen takk! Godt å høre at det finnes mennesker med empati der ute :)
1△

▽ • Svar • Del ›

Morten Bagstevold • for 2 dager siden

Meget bra artikkel Jeg er så enig med deg. Synd det er såpass få kvinner som har klart å
resonnere seg fram til det åpenbare slik du har. Kudos
26 △

▽ • Svar • Del ›
Mona Sunde > Morten Bagstevold • for 2 dager siden

Svensk/Iranske Nasrin Sjøgren tar dette opp jevnlig. Og blir sparket ut av facebook
jevnlig. Hun selv tok abort etter en voldtekt. Voldtekten kom hun til slutt over. Aborten
sliter hun med enda.
3△

▽ • Svar • Del ›

Freedooooomm > Morten Bagstevold • for 2 dager siden

Er du en tankeleser? Hva i all verden vet du om hva kvinner som tar abort har resonnert
seg frem til?

△ ▽ • Svar • Del ›
Daniel Sundkvist > Freedooooomm • for 2 dager siden

Jeg vet ihvertfall at alle kvinner har tilgang til prevensjon.
1△

▽ • Svar • Del ›

Morten Bagstevold > Freedooooomm • for 2 dager siden

Ikke mer enn hva de nærmeste i min krets har oppgitt som grunn. Det er ikke
veldig overbevisende det de har kommet med. Men noen større statistikk har jeg
ikke. Men det ville overraske meg om resten av kvinnene i Norge har noe bedre
å komme med. Men unntak av noen få tilfeller.

△ ▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann • for 2 dager siden

Over 12000 etniske nordmenn fjernes hvert år. Det er lite sannsynlig at vi finner muslimer og
katolikker i abortkøen ? I Norge er abort blitt en folkesport !
18 △

▽ • Svar • Del ›
Frankie > HarryNordmann • for 2 dager siden

Slik går det når kvinner får rettigheter. De ødelegger nasjoner. Dette må reverseres.
2△

▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann > Frankie • for 2 dager siden

Kvinner er de ny herrene. Så lenge menn gjør det dårlig på skolen vil de heller
ikke få makten i samfunnet.

△ ▽ • Svar • Del ›
Frankie > HarryNordmann • for 2 dager siden

Joda vi kan bare ta den. Noe jeg er sikker på at kommer til å skje om ikke
alt for lenge.
1△

▽ • Svar • Del ›

HarryNordmann > Frankie • for 2 dager siden

Da må man ta makten med vold slik muslimske menn har krav på etter
deres sharialover. Andre menn må forholde seg til norsk lov .

△ ▽ • Svar • Del ›
Frankie > HarryNordmann • for 2 dager siden

All makt blir tatt med vold. Hvilken rosa, liksomverden er det du lever i?
1△

▽ • Svar • Del ›

HarryNordmann > Frankie • for 2 dager siden

Er ikke Norge idag offisielt rosa ? Feministene har greid ved hjelp av
venstresiden samt hardt skolearbeid å ta makten. I vårt naboland
Russland er situasjonen den motsatte.

△ ▽ • Svar • Del ›
TheOrbod > HarryNordmann • for en dag siden

Hardt skolearbeid? Skolen er lagt opp for at jenter skal komme best ut av
den. Hokjønnet har en fantastisk egenskap -De kan lære uten å forstå en
dritt.

△ ▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann > TheOrbod • for en dag siden

Mener du at det forskjell på en kvinne og en mann som har fått samme
karakterer ? Disse kvinnene sitter faktisk i viktige stillinger i det norske
næringslivet. Mener du at de har det lettere på jobben fordi de er kvinner
?

△ ▽ • Svar • Del ›
Max Hermansen • for 2 dager siden

Kunne vi klare å få en diskusjon om det kan innføres det som kanskje kan kalles «delvis
adopsjon»? Altså at en kvinne som har blitt uønsket gravid, kan få til et samarbeid med noen
som ikke selv kan få barn. Dette slik at hun lettere kan velge å føde barnet, hvor kvinnen får en
ordning i fra å følge barnet tett, til litt sjeldent? Synes dette i alle fall er noe å se på, til beste for
alle.
Takker uansett hjerteligst for at du så tydelig og personlig bringer inn det med angeren over
aborten, i debatten.
16 △

▽ • Svar • Del ›
Trond > Max Hermansen • for 2 dager siden

En god ide, men med tanke på hvordan barneværnet og myndigheter for eksempel ser
ut til å operere ut ifra hva som kommer frem, tror jeg det bare kan være med på å
ødelegge flere liv desverre.
4△

▽ • Svar • Del ›
Sondre Sumstad > Trond • for 2 dager siden

Barnevernet for snart mandat til og sterilisere menn. Jeg var heldig med de jeg
traff, en annen jeg kjenner. Møtte to yngre, nå er han ikke egnet lengre... Han fikk
forresten en "unnskyldning" av en som jobber i barnevernet. Etter han hadde
fulgt med på samværet. (Jeg hadde tatt feil av deg) Selv om en annen ansatt sier
det, hjelper det ingen ting for saken. De støtter seg opp mot hverandre, ingen
interesse og luke ut mennesker som ikke er skikket til jobben.
Ikke rart folk klikker til slutt.
4△

▽ • Svar • Del ›

Barley • for 2 dager siden

Det bør gå an og merke forskjellen i tonen på E. B. Kristiansen og f. eks. S. B. Tusvik. Hvem
fremmer feminine verdier med vekt på humanitet og omtanke, hvem fremmer feminine verdier
med vekt på egoisme og uansvarlighet?
Abort er et vrient tema med mange personlige historier. Det finnes verken enkle valg, eller
lettvinte løsninger. Ved å dele sine personlige erfaringer på en rolig og saklig måte som gjør at
folk vil reflektere mer balansert over alternativene er E. B. Kristiansen sin tone å foretrekke.
S. B. Tusvik bruker heller hyl og skrik for å bli hørt. Det gir mer ubehag enn innsikt og
refleksjon. Når det gjelder såpass viktige temaer, ville alle parter vært tjent med at man la
aktivismen til side. Det er en uting at abort skal fremstilles som en "kampsak". Det ligger ingen
seier i og ta et ufødt liv. Det er i enkelte tilfeller en bitter nødvendighet, men aldri noen seier. Det
er heller ikke noe tap å bære frem et liv.
Det er et tema som ikke lar seg dele inn i seier og tap. Av respekt for begge sider, bør det i
størst mulig grad unngås og skape vinner og taperlag. Når det står om liv, om så ufødt, bør det
trøs ytterst varsomt.
12 △

▽ • Svar • Del ›

Cap-Liberty • for 2 dager siden

Feministene idag er stort sett fake-feminists:

▶

12 △

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 2 dager siden

Det blir ingen forandringer før foster får menneskerettigheter, og det burde de få.
17 △

▽ • Svar • Del ›
Frankers Olsen > invernes • for 2 dager siden

Du bør oppsøke psykolog og be ham gi deg en oppskrift på hvordan du skal få plukket
av deg den forestilling å tro at du er i besittelse av moralsk rett til å bestemme over
andre menneskers fostre. Det er pandemisk patologi du sliter med. Hva som skjer på
innsiden av andres fire vegger, det vedkommer deg ikke. Du er ikke et offer for deres
handlinger. Beskikk ditt eget hus og la andre i fred.

△ ▽ • Svar • Del ›
Kay Seljeseth > Frankers Olsen • for 2 dager siden

Årets dummeste kommentar. Gratulerer.
16 △

▽ • Svar • Del ›
Frankers Olsen > Kay Seljeseth • for 2 dager siden

Men du vet åpenbart ikke hvorfor fordi noe holdbart argument hadde du jo
ikke.
Når du nå ikke føler flauhet, men snarere aggressjon kan det bare
forklares med ditt intellekt - svake sådan.

△ ▽ • Svar • Del ›
Kay Seljeseth > Frankers Olsen • for 2 dager siden

Folk flest med et normalt intellekt vil nok raskt se at din kommentar var
svært dum. Og, nei - jeg er ikke flau, for det er det ingen grunn til. Dog,
ikke aggresiv - mer i undring og resignasjon over din argumentasjon, eller
rettere sagt mangelen på samme.
Å starte kommentaren med å be noen oppsøke psykolog sier det meste
om det som følger og mye om avsender? Stort sett hele "innlegget" ditt
oser av behovet for å bedrive personangrep.
Og fortsettelsen er like dum og dårlig som innledningen. Når ble det slik at
samfunnet ikke har en plikt til å følge med på "Hva som skjer på innsiden
av andres fire vegger"? Du mener at hvis en mor dreper sitt nyfødte barn,
så har ikke resten av samfunnet (inkludert du og jeg) noe med det å
gjøre?
Jeg håper virkelig du kan bedre enn dette.
16 △

▽ • Svar • Del ›

Kay Seljeseth > Kay Seljeseth • for 2 dager siden

- Når ble det slik at samfunnet ikke har en plikt til å følge med på "Hva
som skjer på innsiden av andres fire vegger"? Du mener at hvis en mor
dreper sitt nyfødte barn, så har ikke resten av samfunnet (inkludert du
og jeg) noe med det å gjøre?
... og du svarte?
7△

▽ • Svar • Del ›

Frankers Olsen > Kay Seljeseth • for 2 dager siden

"- Når ble det slik at samfunnet ikke har en plikt til å følge med på "Hva
som skjer på innsiden av andres fire vegger"?"
I henhold til juridisk-filosofiske prinsipper kan du ikke føre en sak på
vegne av annen uten dennes samtykke, med mindre du selv er offer i
saken. Begrunnelsen for dette prinsipp kan du skaffe deg kunnskap i ved
å lese deg opp i juridisk filosofi. I korthet går det ut på at en slik adgang
ville motvirke alle lovers underliggende intensjon: å beskytte ofre fra
overgripere. Ved drap på eget avkom finnes intet offer da offeret selv ikke
er istand til å gjøre rede for sin eksistens og langt mindre gjøre krav på
livsberettigelse.
"Du mener at hvis en mor dreper sitt nyfødte barn, så har ikke resten av
samfunnet (inkludert du og jeg) noe med det å gjøre?
Korrekt.
Hvis du mener alvor med din bekymring om at det fares ille med barn så
kan du ikke falle ned på noen annen konklusjon enn meg: foreldre må
les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
Frankers Olsen > Kay Seljeseth • for 2 dager siden

Du klarer ikke argumentere, gjør du vel?

△ ▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann > Frankers Olsen • for 2 dager siden

Foster er også liv... Tenk deg litt om før du spyr ut sånn anti-mennesklig hat.
12 △

▽ • Svar • Del ›
Freedooooomm > Ola Nordmann • for 2 dager siden

Hvem er det som har gitt deg denne retten til å skulle bestemme over
andre mennesker på denne måten? Ta deg en bolle din bedrevitende
moralist.
1△

▽ • Svar • Del ›

Frankie > Freedooooomm • for 2 dager siden

I visse tilfeller hadde det helt klart vært en fordel om abort ble valgt. Du er
et levende eksempel.
3△

▽ • Svar • Del ›

Freedooooomm > Frankie • for en dag siden

Fint flamebait ditt troll:
1) Flame bait is a message posted to a public Internet discussion
group, such as a forum, newsgroup or mailing list, with the intent of
provoking an angry response (a "flame") or argument over a topic the
"troll" (original poster provoking angry response) often has no real
interest in, and finds humour, or entertainment in reactions.

△ ▽ • Svar • Del ›
Frankie > Freedooooomm • for en dag siden

Ikke noe trolling. Jeg er dønn seriøs.

△ ▽ • Svar • Del ›
Frankers Olsen > Ola Nordmann • for 2 dager siden

Mark er også liv. Hva er ditt poeng, klovnen?

△ ▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer

OGSÅ PÅ RESETT

NRK vil at folk skal fly mindre – får kraftig
motbør i kommentarfeltene

Går til valg på å opprette legale
migrasjonsruter inn i Europa

79 kommentarer • for 3 timer siden

48 kommentarer • for 4 timer siden

wotan — Trædals argumentasjon er - som

Henning Rutledal — Timmermann

vanlig - pussig. Hvorfor skal jeg la være å fly
fordi 80% (hvor kommer det tallet fra?) av …

representerer det nedrigste menneskelige
avskum og bunnfall!Han snakker om …

Senterpartiet vil ha bompengetak

Janne Haaland Matlary hardt ut mot
meningstyrannene i abort-debatten

22 kommentarer • for 3 timer siden

26 kommentarer • for 7 timer siden

Dag Ragnar Pettersen — Senterpartiet ønsker

bompengetak. Et parti som har vært en
pådriver for å innføre bompenger og …
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