
 Nå over 400.000 månedlige lesere

Butikk/ Forlag       .DK.DK

Onsdag 06. mars   STØTT OSS   KATEGORIER   OM OSS         

Hvem gadd å lytte til de etnisk norske jentene i
Groruddalen?

SAKSET/FRA HOFTA

Av: Nora   6. mars 2019, 20:14

What do you think?
36 Responses

Upvote Funny Love Surprised Sad

Hent flere kommentarer

57 Kommentarer Document.no Logg inn1

t Tweet f Del Beste først

LOGG INN MED ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS 

Navn

 Bli med i diskusjonen ...

?

 • Svar •

Major_league_infidel • for en dag siden

De møtes av en ynkelig og ryggradsløs, og ikke minst falsk applaudering fra de politisk korrekte
eliter. Men de sviktes totalt og kommer til å bli dolket i rygget med PK-dolken.
126△ ▽

 • Svar •

selma  • for en dag siden> Major_league_infidel

Disse norske jentene trenger et talerør, en organisasjon eller en gruppe som tar på seg å
fronte de ydmykende og rasistisk frekke betegnelsene (og sikkert fysiske frekkheter også)
som de blir utsatt for. Alle skjønner hvem som er opphavsmenn for angrepene.  
Når PK media ikke tar seg bryet med å grave i emnet, bør noen andre voksne gjøre det.  
Jeg må også si at jeg ikke helt forstår foreldrene til jentene. Hvor er DE? Burde de ikke
alliere seg med andre foreldre, bli aktive for å beskytte sine døtre? 
Og hva med norske gutter som overfalles og ranes, hvor er DERES foreldre?
47△ ▽

 • Svar •

Tante Sofie  • for en dag siden> selma

Foreldrene synes synd på overgriperne og ranerne leste jeg her om dagen ifbm ran
av norske tenåringer på kjøpsenteret på sist lørdag😖
17△ ▽

 • Svar •

OnMyDoorstep  • for en dag siden> Major_league_infidel

Utdannings- og familiedepartementet må forklare hvorfor de har latt dette gå under
radaren. Og hva med vold, ran og trusler? Det er verre enn stygge ord. 
Nei, her skal 'gutta' tas, alle sammen, fordi de er gutter.
22△ ▽

 • Svar •

Stemme Fiskene  • for 14 timer siden> Major_league_infidel

...når skal foreldrene ta tak i dette...? 

...vi kan jo ikke akseptere at Per, Pål og Espen får drive på slik som dette... 

...vi må starte med eventyrstunder og kosekroker for å få bukt med dette marerittet...

...sukk.
3△ ▽

 • Svar •

Kenneth Fedje Gurvin • for en dag siden

Pressen har en oppgave, men gjør den ikke.
86△ ▽

 • Svar •

olevegar  • for en dag siden> Kenneth Fedje Gurvin

Document, resett, rights og Miff er gode alternativ til MSM.  
Litt værmelding og litt gøyere layout, så slipper vi MSM for resten av vårt liv.
43△ ▽

 • Svar •

Birgitte Brattebø  • for en dag siden> olevegar

Værvarsel får vi vel fra Yr 🙂
5△ ▽

 • Svar •

no show  • for 14 timer siden> Birgitte Brattebø

Vel.....  
Synes værvarselet fra YR inneholder mye "Fake News" . 
De synes å ta en halv dag av gangen, resten er usikre røde eller gule varsler. 
Kan det være fordi de deler NRK plattformen og er blitt infisert.
4△ ▽

 • Svar •

Birgitte Brattebø  • for 10 minutter siden> no show

😂

△ ▽

 • Svar •

Anne Elisabeth Skogøy Fjellsta  • for 14 timer siden> olevegar

MSM er i praksis ideologisk marxisme. Moral og etikk uten Gud. Hvilket ikke
fungerer.
4△ ▽

 • Svar •

rettfralevra  • for 21 timer siden> Kenneth Fedje Gurvin

Kan lure på om de er skremt til taushet ??
4△ ▽

 • Svar •

Stig Wernø Holter • for en dag siden

Noen vil sikkert si at dette ikke har noe med religion eller etnisitet å gjøre. Så i stedet for å spørre
om hvilke gutter det er som snakker slik, kan man snu spørsmålet og spørre om jenter med hijab
også blir kalt horer og f...er.
78△ ▽

 • Svar •

olevegar  • for en dag siden> Stig Wernø Holter

Nei de er ærbare. Derfor er jenter i hijab stolte over den. De blir dronninger og herrefolk
over de hvite horene.

Men et tips, ikke prøv å forklare denne uhyggen til sosialister, venstre eller resten av de
blinde..... de tror deg ikke!
69△ ▽

 • Svar •

Bjart_S • for en dag siden

Så dette på dagrevyen i kveld (6. Mars), og INGEN nevner på TV HVEM som står for denne
trakasseringen! Mulig at jentene sa det, men IKKE på TV. DET er jo politisk ukorekt! 
Fint at jentene står frem og forteller om denne ukulturen!
60△ ▽

 • Svar •

mrzerog  • for en dag siden> Bjart_S

Men den uvitende seer ute i periferien tror naivt at dette er det norske gutter som står bak.
20△ ▽

 • Svar •

Eirin Munkebye  • for 15 timer siden> mrzerog

...men det ER jo "norske" gutter - bara spør Harald...
4△ ▽

 • Svar •

Svein Pedersen • for en dag siden

Nå, er myndighetspersoner, 'elitepolitikere' mfl sjokkerte(rein løgn)! Og takknemlige(blank løgn)!  
Det er bare politisk riktig akkurat nå.

I morgen er dette glemt, av de takknemlige og sjokkerte.  
Dette er for brysomt.

Og, de har visst dette i årevis, men håpet ingen jenter var modige nok, til å fortelle sannheten.

De "takknemlige og sjokkerte", har ingen planer, om å forbedre dette, for det krever tøffe tiltak.
51△ ▽

 • Svar •

kjellM  • for en dag siden> Svein Pedersen

Erna er sjokkert.
8△ ▽

 • Svar •

Svein Pedersen  • for en dag siden> kjellM

Det har hun ikke lov å være.  
Hun lyver.  
Hun har visst, at dette skjer.  
Det har ikke manglet på advarsler om hva "berikelsen" ville føre til. Hun er den
eneste norske politikeren, som har vært åpen for sharia-råd i Norge. Hun vet
kvinnesynet islam står for.  
Men er villig, til å ofre norske jenter, for en stjerne i boka i FN og EU.
32△ ▽

 • Svar •

Norsk Jeger • for en dag siden

Og Marie Simonsen i DB er musestille.
48△ ▽

 • Svar •

Renny Toftegaard  • for 8 timer siden> Norsk Jeger

Hun er fremdeles i rus etter å ha blitt invitert til Hadia! Bare for å nevne det, så eksisterer
det ikke GRATIS halalpølser og øl! En tjeneste eller to i retur er forventet, bare sånn for å
ha nevnt det!

△ ▽

 • Svar •

olevegar • for en dag siden

Alle vet at tryggheten, trivselen og verdigheten til titusener av jenter blir ofret hvert år i Europa.

Alt på multikulturens alter.  
Alt for at godhets industrien kan skinne. 
Alt for at politikere kan stå fram som Verdens frelsere.

Maren Ueland og disse jentene her er lett å ofre for at kongen, regjeringen, sosialistene og de
geistlige ikke under noen omstendighet framstår som islamofobe.  
Islsm betyr fred må vite!
45△ ▽

 • Svar •

wotan • for en dag siden

Hvorfor er det plutselig lov å snakke om det forbudte? Fordi Document og Resett har måkt så mye
snø at det åpenbare ikke lenger kan fornektes.

Kudos til Document og Resett! Motstanden som disse to nettavisene har utløst er bagateller mot
hva de har forløst av folkelig vilje til å kalle en spade for en spade.

Tusen takk!
66△ ▽

 • Svar •

OnMyDoorstep  • for en dag siden> wotan

Absolutt
6△ ▽

 • Svar •

Tor Thomassen • for en dag siden

Jeg bodde i Furuset området 1996-2004. Å ta linje 2 til Østerås var en selsom opplevelse når større
mengder unge gutter etter skoletid okkuperte ei vogn. Den vanlige omtale av norske jenter var
horer og andre mer vulgære betegnelser. En del av gutta var ettertraktet - fordi de pushet dop - og
sex ble belønnet med dop - og de gikk under betegnelsen dop-horer.
42△ ▽

 • Svar •

OnMyDoorstep  • for en dag siden> Tor Thomassen

Det er derfor msm ikke ofrer disse 'dop-horene' spalteplass når de voldtas og misbrukes. De
er ikke verdt en dritt i politikere- og journalisters øyne. Syns jeg hører dem: "Har de ikke
vett til å flytte kan de vel bare ha det så godt..." 
Fattige skilsmissebarn uten forbilder og fremtidsutsikter, hvem gidder å stå opp for dem
liksom?
11△ ▽

 • Svar •

Birgitte Brattebø  • for en dag siden> Tor Thomassen

Rett og slett Osloutgave av grooming?
10△ ▽

 • Svar •

Major_league_infidel • for en dag siden

Kanske document kan høre om jentene vil stille til en prat? Spørre litt mer om hvilke gutter som
leder an i trakkaseringen og om jentene i hijab også får det samme slengt etter seg.
34△ ▽

 • Svar •

Fru Knudsen  • for 16 timer siden> Major_league_infidel

Skulle ikke forundre meg om hijab blir «løsningen» på problemet. Lag det til en tøff
motegreie, naive jenter biter på... problem solved.
5△ ▽

 • Svar •

salvini,y  • for 11 timer siden> Fru Knudsen

Antar at i forlengelsen av MeToo-saken ,kommer ,fra feministene,overgang til
hijab,burka,etc som naturlig,også for vestlige kvinner.Ingen vet hvor
haren(feministenne) hopper....så det kan bli realitet.........HVA er det kvinner VIL???
spurte Freud...
1△ ▽

 • Svar •

finnur • for en dag siden

Jeg vil anta at det er kolonistenes sønner, som leder an i trakasseringen av unge norske jenter.
Imponerende hvor lenge media, politi og myndigheter har klart å holde skjult groomingen, som
foregår på Oslo øst?
33△ ▽

 • Svar •

Olaus Trøgheim • for en dag siden

Og løsningen politikerne peker på er at lærerne skal ta tak i problemene! De er allerede redde for å
bli slått ned.

Ren svada.

To dager med politikere og msm i skjønn forening som hyller tre norske jenter som ofre og
svartmaler norske gutter som overgripere. Får vi presentert en korrekt beskrivelse av
virkeligheten?

Dream on.
28△ ▽

 • Svar •

Refleksen • for en dag siden

Igjen må vi ta opp feministene som herjer i skolene, en må ikke fortelle meg at disse kvinnene ikke
har sett hva som har foregått! Men da måtte vell feministen innrømme hvor utrolig livsfarlig dum
hun er, og en har vell til gode å høre noe ydmykt fra disse inkompetente slemme kvinnene! Snart
vil det komme frem, når de unge jentene og guttene blir litt mer selvstendige og modne, om
voldtekter, vold, hverdagsterror , utpressing osv osv ! Dette forstår vi som er oppegående allerede ,
men som sagt, en får ikke våre feminister og deres hen i kommuner og skoler til å ta ansvar å
innrømme noen ting, men de vet, så nå håper jeg vi alle ikke tilgir disse menneskene, for de vet så
inderligvel hva de har gjort!
25△ ▽

 • Svar •

mrzerog  • for en dag siden> Refleksen

Problemet er at disse unfommene kjenner ikke til noe annet
4△ ▽

 • Svar •

PDE • for en dag siden

Og at det starter i barneskolen er sikkert som amen i kirken.

Så sent som idag fikk jeg følgende situasjonsbeskrivelse fra en 10 år gammel jente: 
-Du, vet du hva? Vi har en gutt på trinnet som sier han er kjæreste med flere av jentene, men det er
han ikke, og når de sier nei, så hører han ikke på dem, han bare bestemmer det, og det er skikkelig
ekkelt, og det er ikke sant det han sier, men han sier det likevel.

-Å, hva er dette for gutt da? 
-Han heter NN, og vet du hva, fordi det landet han kommer fra, der er han vant til at jentene ikke
får bestemme selv. 
-Javel, hvilke land kommer han fra, da? Snakker han norsk? 
-Jada, han snakker norsk.

-Hvordan ser han ut? 
-Han er helt mørk i huden. 
-Er dette en liten negergutt, dette da?

-Ja, han er sånn neger, og når vi sa fra til en voksen, så brydde hun seg ikke, hun gjorde ikke noe
med det. Men, alle skal jo være trygge på skolen, hvorfor gjør de voksne ikke noe med det?

Ja, skulle ikke alle være trygge på skolen, Erna m/flere?
17△ ▽

 • Svar •

Piotr • for en dag siden

Hvorfor skriver ikke msm om elefanten i rommet når den er så stor og synlig ?
17△ ▽

 • Svar •

rettfralevra  • for 21 timer siden> Piotr

⛺

9△ ▽

 • Svar •

Piotr  • for 14 timer siden> rettfralevra

Helt sikkert samme familie.
3△ ▽

 • Svar •

Vantroende  • for en dag siden> Piotr

Spørs om brillene dugger !!!
5△ ▽

 • Svar •

Helene Bekke • for en dag siden

"Anti-rasisme" trumfer alltid Metoo, likestilling og motstand mot sexisme.
17△ ▽

 • Svar •

Kanarifugl • for en dag siden

Hykleriet blant de gode når stadig nye høyder.
13△ ▽

 • Svar •

mrzerog • for en dag siden

Dette blir nok tiet ihjel. Det er feil folk som står bak, altså ikke hvite menn.
13△ ▽

 • Svar •

neptun10 • for 14 timer siden

Det er ingen tvil om at rasisme, hat og diskriminering er tillatt i Norge. 
Takket være de hat-fylte sosialistene, så har "apartheid" gjort sitt inntog i Norge og blitt akseptert.

Rasist og diskriminerings vennlige journalister, ikke minst NRK vil aldri ta dette opp. Dette
dokumenterer disse hver eneste dag. Den som tier samtykker, som det heter. 
Og ikke minst den rasist-vennlige Anti-rasistisk senter,.
11△ ▽

 • Svar •

T. R. Lilleby • for 19 timer siden

Denne hat-retorikken kommer nok ikke "Anti-Rasistisk Senter" til å engasjere seg i ! 
Langt mindre å gå til anmeldelser !
10△ ▽

 • Svar •

aguafiesta • for en dag siden

En sak med flere sider dette. Ikke bare innvandrerbarns adferd og ordbruk . 
For et par år siden hadde en jentegjeng i nabolaget spleiset på russebil, som de dekorerte med
setninger om seksuell adferd som foreldrene helst burde la være å se. Vel, de tøffet seg kanskje mer
med malerkosten enn i virkeligheten. Jeg sitter like fullt med inntrykk av at russetid i dag for
mange handler om å ha seg med flest mulig. I så fall intet under, NRK, presse og helsevesen har
kjempet en felles kamp i mer enn 50 år for å rive ned tidligere tiders moral. Mon ikke pendelen nå
har svingt for langt den andre veien?

Kommer man hit fra land med en mer snerpet seksualmoral er det ikke merkverdig at de setter
stygge merkelapper på Norges døtre. Men det er god folkeskikk, uansett hvor på kloden, å la være å
fornærme sine medmennesker.,
9△ ▽

 • Svar •

OnMyDoorstep  • for en dag siden> aguafiesta

Russ er ikke 14
2△ ▽

 • Svar •

rettfralevra • for 21 timer siden

" Mens orkesteret spiller " var vel tittelen på boka Tybring -Gjedde skrev og som ble utgitt for et
par år siden. Han beskriver meget godt det som skjer og som det også meget godt beskrives i denne
artikkelen av Nora.
8△ ▽

 • Svar •

Per Patriot • for 18 timer siden

Spørsmålet er om de har lov til å skrive om det. Avtaler som Maracesh avtalen legger bånd på den
såkalt frie presse. Enkelte journalister kom med spede protester, men pressestøtte er et effektivt
middel til å få media til å rapportere som avtalt.
7△ ▽

 • Svar •

OnMyDoorstep • for en dag siden

Dette var dagligdags i Oslo Øst for 20 år siden
7△ ▽
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Illustrasjonsfoto

Tre unge jenter fra ressurssterke Brann�ell skole skrev innlegg om #metoo

i skolegården. Plutselig er det lov å snakke om et fenomen som er gammelt

nytt for jentene i Groruddalen.

Saken har tatt av i media – og plutselig er begrepet akseptert og godkjent;

«metoo i skolegården». Diskrimeringsombudet takker Ea, Ellisiv og Ella for

deres modige innlegg i A�enposten. Jentene fra Brann�ell skole i Oslo

beskriver et seksualisert språk i skolegården der jenter på ungdomsskolen

får slengt kommentarer som «hore», «pulbar», «slut», «billig» og «�tte» etter

seg.

Det er selvsagt bra at de tre 14 år gamle jentene både tar opp tematikken og

skriver innlegg i A�enposten; de senere års russelåter forteller vel oss at

fenomenet med seksualisert og sjikanerende språk overfor jenter er

utbredt over det ganske land. Det er vel liten tvil om at også jenter på

Brann�ell skole på Østkantens vestkant Ekeberg kan få slengt seksualiserte

kommentarer etter seg og ha andre negative «metoo» opplevelser.

Det er likevel nokså underlig at dette plutselig får så stor oppmerksomhet

først nå i 2019, jentene stiller også med egen parole i årets 8. mars tog i

Oslo. «Hore» og «slut» har vel vært daglig kost i skolegårdene mange steder

på Oslos østkant i årevis. Det er vel rimelig velkjent for de av oss som har

kjennskap både til skoler øst og vest i Oslo; forekomsten av både

seksualisert språk og voldelige hendelser – fra tidlig barneskolealder – er

langt mer vanlig på mange av østkantens skoler. Og de seksualiserte

kommentarene; de rammer o�e etnisk norske jenter.

For ni år siden fortalte den gang 16-årige Mari om sine opplevelser på en

skole i Groruddalen til Klassekampen. Mari byttet skole fordi hun ble

mobbet; mobbet fordi hun var hvit. «Hviting, potet og hvitost» var

skjellsord som ble brukt. «Hun er i ferd med å «ta tilbake» norskheten sin,

og gleder seg over å kunne være blond uten å samtidig stemples som

«hore» og «billig»», sto det svart på hvitt i Klassekampen i 2010. «Jeg har

blitt kalt hore så mange ganger at jeg er blitt immun,» fortalte Mari til

avisen.

I artikkelen fra 2010 kan vi også lese intervju med den svenske forskeren

Maria Bäckman som hadde gjort en etnogra�sk feltstudie i en drabantby

sør for Stockholm, der etnisk svenske – for ti år siden – utgjorde ca. 20

prosent av befolkningen. Bäckman var den første svenske forskeren som

forsket på etnisk svenske som en minoritet. Den gangen var det ikke gjort

en lignende studie i Norge (og antakelig �nnes den fortsatt ikke). I sitt

arbeid fant forskeren at etnisk svenske jenter raskt �kk «horestemplet».

«Åh, kolla, blondin hora!», som en av informantene ble møtt med første

skoledag på et gymnas i en innvandrerdominert drabantby utenfor

Stockholm.

Ville dette ha vært mulig å skrive i Klassekampen, eller andre MSM, i 2019?

Tvilsomt, slik medie- og debattklimaet har utviklet seg. Derfor er det så

beleilig at de tre jentene setter #metoo i skolegården på dagsorden i 2019 –

uten å nevne med et ord hvem som rammes mest – nesten ti år etter at

varslet fra 16-årige Mari kom.
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