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SAKSET/FR A HOFTA

Men fremdeles er det stille om hvem som trakasserer
jentene
Mest lest

Av: Hanne Tolg 9. mars 2019, 00:53

Psykolog i NRK-Debatten: –
IS-fedre er hjertelig
velkommen hjem til Norge!
6. mars, 2019

Innvandrere er topp, bare
ikke i eget hus
6. mars, 2019

Til alle dere islamvennlige
der ute
9. mars, 2019

– Oh, shit, jeg kan ikke
forstå at dette skjer meg. At
det er sånn det er å bli ranet.
12. mars, 2019

Eirik Lae Solberg: – Det er
våre barn
11. mars, 2019

De tre 14-åringene, Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund, fra Brann ell
skole på Nordstrand ble kjent over det ganske land etter sin #metoo-appell
fra skolegården. De skrev i et avisinnlegg at de var lei av å bli kalt «hore»,

Les også
Hvem gadd å lytte til de etnisk norske jentene

« tte» og «pulbar» på skolen og at lærerne ikke grep inn.

i Groruddalen?

6. mars 2019

På kvinnedagen høstet de applaus på Youngstorget i Oslo. NTB skriver:

Sylvi ber kvinner om å anmelde trakassering

5. juli 2017

– Vi er lei av at voksne tror at vår generasjon lever i et likestilt samfunn,

Ap-topper advarer mot «gi ig partikultur» i

for det stemmer ikke. Det er på tide at folk åpner øynene for at sexisme

opprop om sextrakassering

på skolen er et stort problem, sa jentene i sin appell.

20. desember 2017
Religionsutøvelse i statsmakten? (II)

Jentene har den siste tiden fått oppmerksomhet etter at de gjennom en

2. februar 2011

kronikk om metoo i skolen skapte debatt.

Jenter trakasseres av asylsøkere i Farsund

21. mars 2009

For ifølge jentene er det vanlig at jenter daglig kan få nedlatende og

Tyske jenter trakasseres seksuelt på skoleveien

sexistiske kommentarer slengt etter seg på skolen. Det seg være alt fra

4. juli 2016

«Hore» «Håper du blir voldtatt», «Jeg kunne lett pult deg» eller lignende,

#metoo har preg av vekkelse – hvor er

ifølge jentene.

motforestillingene?

1. mars 2018

Voksne må gripe inn

En skur av varsler og avganger

For mens stormen etter metoo-kampanjen satte søkelys på seksuell

13. januar 2018

trakassering på arbeidsplasser verden over, kom den aldri til skolegården,

Sex-anklager ikke «å, så lett» når man får det i

poengtere niendeklassingene.

fanget selv

18. desember 2017

Nå har jentene rett og slett sett seg lei, og kom på kvinnedagen med en

VG: Støre forsvarte varslerne – ble angrepet av

tydelig oppfordring til foreldre, lærere og politikere:

rasende Stenseng

10. januar 2018

– Det er på tide at dere bryter inn. Vi forventer at dere tar ansvar. Vi
venter fortsatt og vi venter lenge på en #metooiskolgården.

Hvorfor tas det ikke grep på skolene, lurer du kanskje på. Dette har jentene
meldt fra om i Groruddalen i minst 10 år. Og familiene valgte å ytte. Til
hus med større hage og alt det der som man sier når barna deres plages på
skolen av innvandrergutter. For det er der problemet ligger. Denne
seksuelle trakasseringen kommer i hovedsak fra innvandrergutter.
Nei, jeg har ikke noe statistikk på dette, men sluttet selv å svømme på
Tøyenbadet for over 30 år siden etter at pågående innvandrergutter ikke
ville la meg være i fred. Mange av dem mangler et lter. Det som kalles for
respekt. Og det har med kultur å gjøre. Det er nå det blir vanskelig å
snakke om. Så da lar alle man 14 år gamle jenter klage sin nød og hyller
dem istedet. Uten at noen spør hvem det er som står bak den seksuelle
plagingen. Og uten at man tar tak i problemet som springer ut fra et
forkvaklet kvinnesyn som er lært hjemme i det voksende uintegrerte
parallellsamfunnet.
Det er vel lettest slik.
På kort sikt.
Enn så lenge kan man jo alltids ytte.
Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag
her!
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Navn

Terje • for 5 dager siden

Det er gutter fra den imponerte muslimske kulturen som står bak dette.
Alle vet, men det skal ikke snakkes høyt om.
Det er ikke politisk korrekt.
Skoler,myndigheter og kvinnebevegelsen håper det kan ties ihjel..!
Det kan det selvfølgelig ikke.
Hvor er løgnmedia med NRK, TV2, VG, DB i front i sakens anledning..?
Det er pinlig stille.
96 △

▽ • Svar • Del ›
Thor_133 > Terje • for 5 dager siden

Det har jeg en teori om. NRK lanserte for en kort tid tilbake serien «17» som en slags
forlengelse av Skam, men nå med innvandrerungdom fra Oslo øst i hovedrollen. I serien
blir etnisk norske jenter omtalt svært nedlatende av innvandrerne.
Det ble litt ståhei av dette, men serieskaperne forsvarte seg med at slik var det faktisk, dette
er realistisk.
Så der har du nok mye av svaret. NRK og resten av MSM er formidable hyklere,
dobbeltmoralister og ekstremt feige.
Jeg tipper det er et par-tre folk i NRK nå som ber en stille bønn om at folk ikke husker
serien og det jeg nå har nevnt. Jeg har herved bidratt til å avkle hyklerne.
Edit: Les dette!
«Når hun blir konfrontert med bruken ordet «kæbe» om norske jenter, påpeker hun at
dette er vanlig forekommende blant innvandrergutter.
– Er det greit å kalle norske jenter «kæber»? Det betyr jo horer.
les mer

49 △

▽ • Svar • Del ›
Morild > Thor_133 • for 5 dager siden

Etnisk norsk ungdom protesterer nå på den samme multikulturen NRK hyller
oppad stolper og nedad vegger.
"– Språk handler om identitet og tilhørighet, og det var viktig for oss å ta målgruppa
på alvor... "
Og målgruppa er selvsagt islamistenes barn og ungdom, hvor hets, trusler og vold
fås inn med morsmelka. At vår egen ungdom får lide for søpla NRK sprer ut over
landet har de ingen tanke for, målet helliger middelet.
Nå er de vel snart i gang med deres nye "hijab-serie" hvor ei 12 år gammel jente
ikledd hijab lovpriser Allah, og forklarer oss alle hvor heldig hun er som får lov til å
pakke seg inn i sekkestrie og sutteklut.
Hvor er kulturministeren?! Åja, på landsmøte...
"Hun fortsatte med å takke alle de som har stått fram med sine metoo-historier.
– Til alle dere som sto fram, vil jeg si: takk for motet deres. Takk for at dere sto
fram. Og til helsike med dem som kjempet mot dere", sa Grande til jubel og lang
applaus fra salen.
Selvinnsikt og realitetsorientering er fullstendig fraværende, vi er prisgitt
narsissister og psykopater, hvor styring av landet er dem revnende likegyldig så
lenge det gavner dem selv. Og alternativet er at sosialistene tar over. Gud bedre.
I mai kommer Bannon til Norge, må det avstedkomme Movements også her! :-)
29 △

▽ • Svar • Del ›

Lumix > Terje • for 5 dager siden

Hvorfor blir ikke disse 3 intrevjuet av en "hardtslående" journalist med direkte spørsmål.
Hvem er "sexister" og bøller i Oslos skolegårder?
La oss få sannheten. Vi tror, men vi vet ikke.
23 △

▽ • Svar • Del ›
Pipay Zaragosa > Lumix • for 5 dager siden

Klart vi vet. Ingen har vel dokumentert det, men vi vet. Selvsagt finnes det enkelte
rotne epler blandt nordmenn også, nordmenn som har menget seg for mye med
yngelen fra MENA men det er unntaksvis.
14 △

▽ • Svar • Del ›

Golge Heppen > Terje • for 5 dager siden

Pressedekningen må være i strid med Vær varsom-plakaten, særlig kravet om samtidig
imøtegåelse. Det er nokså sterke påstander som formidles, uten at noen motpart får
anledning til å kommentere.
3△

▽ • Svar • Del ›
Reidar S > Golge Heppen • for 5 dager siden

HVEM skal så imøtegå dette? Tror ikke du får verken Muhammed eller Ali til å stille
opp.
2△

▽ • Svar • Del ›

prepare • for 5 dager siden

Importerer man 3. verden, så får man 3. verden.
79 △

▽ • Svar • Del ›

amobe • for 5 dager siden

Hanne Tolg illustrerer så utmerket det unevnelige. Et tema alle plikter å vende seg vekk fra.
Ville det hjulpet å fortelle disse jentene at vi for ikke lenge siden hadde et samfunn hvor slik
oppførsel var helt uhørt og bannlyst?
Det var før vi ble påtvunget mantraet "Ja til et fargerikt fellesskap". Har deres foteldre noengang
fortalt dem om dette?
Jeg spør meg også om det er inntaket av den samme gruppen unge menn i forsvaret som kan
tilskrives de seksuelle overgrep og sjikanøse behandling av kvinnelige medsoldater i den rapporten
som nylig ble framlagt. Unison fordømmelse fra politikere over handlingene, men ikke aktørene.
Og om så, så er det samlebetegnelsen "menn".
68 △

▽ • Svar • Del ›

finnur • for 5 dager siden

Så raskt som demografien skifter i Oslo, så skal en ikke se bort fra at disse tre ungjentene ender
opp som kone nr. 3 eller 4 for de samme mobberne om noen år!
82 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > finnur • for 5 dager siden

Det må stilles spørsmål om: Hva gjør rektor på den enkelte skole? De er ansvarlig for et
godt og trivelig læringsmiljø for alle elever i skoletiden. Er det ikke et godt miljø, er det
rektor sammen med lærerne som har ansvar for å iverksette tiltak for å få dette til. Det er
ikje nok å sitte på lærerværelset å diskutere problemet.
19 △

▽ • Svar • Del ›

IT-mannen > finnur • for 5 dager siden

Det er ikke lov å gifte seg med de vantro.
5△

▽ • Svar • Del ›
PDE > IT-mannen • for 5 dager siden

Da må hun (tvangs)konverteres, så er vel den saken iorden.
Bare hun er over ni år og fortsatt jomfru, så er det intet i veien.
9△

▽ • Svar • Del ›
Renny Toftegaard > PDE • for 5 dager siden

Det holder med 6 år for å gifte seg. Så de kommer til å bli tatt før de
begynner på skolen!
2△

▽ • Svar • Del ›

Therion > IT-mannen • for 5 dager siden

Det gjelder bare islamske kvinner, sies det i koranen. Islamske menn kan gifte seg
med "bokens folk", og ellers ha så mange konkubiner eller slavinner som de måtte
klare å få tak i.
6△

▽ • Svar • Del ›

finnur > IT-mannen • for 5 dager siden

Som krigsbytte muligens! Det er vel mange muslimer som har giftet seg med norske
jenter for å å sikre seg norsk statsborgerskap.
4△

▽ • Svar • Del ›

vanderGolden • for 5 dager siden

Noen norske gutter er redd for å bli avslørt og for å bli straffet. Andre gutter er ikke redd for å bli
avslørt. De vet at avsløringen aldri vil komme. Heller ikke straffen, og dette tar de som en
oppmuntring.
72 △

▽ • Svar • Del ›
GHJO > vanderGolden • for 5 dager siden

Det er --ikke-- redsel for å bli avslørt som er årsaken til at norske gutter oppfører seg
normalt. Der tar du feil.
Årsaken er at de tilhører i en mer avansert og viderekommen kultur, bl. a. med hensyn til
kvinners plass i samfunnet.
Muslimenes kultur betinget av deres religion ligger i forhold på en langt lavere og
dysfunksjonelt og primitivt nivå, med 1400 års stagnasjon.
84 △

▽ • Svar • Del ›

Renny Toftegaard > vanderGolden • for 5 dager siden

Det at det Norske samfunnet ikke tør å ta et oppgjør med denne ukulturen, viser hvor feige
vi egentlig er. De utenlandske ungdommene som vet det ikke får noen konsekvenser ser på
det som en svakhet hos vantro nordmenn, så de vil ikke finne seg i at noen vantro feiginger
skal fortelle dem hva de kan eller ikke kan gjøre?
Så Erna Solberg og alle dere andre godhetsapostler, dette vil ikke gå seg til! Hver gang dere
snur dere vekk og lar dette skje, maler vi oss lenger og lenger inn i kroken samtidig som
dere svikter det samfunnet dere er valgt eller ansatt til å lede!
Slutt å skyte på de få som tør å kalle en spade for en spade! Det nytter ikke lenger å late som
dere ikke vet!
18 △

▽ • Svar • Del ›

Birgitte Brattebø > vanderGolden • for 5 dager siden

Man trenger ikke være redd for å bli avslørt hvis en ikke skammer seg over det en gjør, og
foreldre og miljø rundt ikke fordømmer det.
5△

▽ • Svar • Del ›

dagobert • for 5 dager siden

det er samme problemer i nord en skoleledelse og politi prøver å holde det skjult og både rektor og
politisjef er hunnkjønn.
47 △

▽ • Svar • Del ›
Arthur Dent

Document

> dagobert • for 5 dager siden

Send oss tips om hvor dette skjer, så kanskje vi kan skrive om det.
29 △

▽ • Svar • Del ›
Bobbelaar > Arthur Dent • for 5 dager siden

Jeg ville tippet at Vadsø ungdomsskole er en kandidat. Kommunen har tatt i mot alt
for mange flyktninger og asylsvindlere. Rektor, lokal politioverbetjent og
politimesteren i Finnmark er alle kvinner. Det bør ikke ha noe å si, men empiri viser
dessverre at det ofte fører til feil metode for å løse slike problemer.
24 △

▽ • Svar • Del ›

hanslund • for 5 dager siden

Alle vet at det aller meste av trakassering av etnisk norske jenter i skolegården er det
innvandrergutter som står for. Og mer presist: de har muslimsk kulturell bakgrunn. Men det
skriver ikke Aftenpostens Trine Eilertsen eller Bergens Tidenes Frøy Gulbrandsen noe om, begge
er de politiske redaktører i sine aviser.
De hadde sjansen på selve Kvinnedagen, men sviktet - atter en gang. Det er feigt. Det gjør at de
mister troverdighet. Færre og færre bryr seg om det de skriver. De har gjort seg overflødige som
journalister.
37 △

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > hanslund • for 5 dager siden

Det må vel være å sette bjella på katten! Alle tenkende mennesker vel innerst inne hvor
problemet ligger, men de såkalte "sjonalister" presterer å dumme seg ut overfor sine lesere
gang på gang!
4△

▽ • Svar • Del ›

HarryNordmann > hanslund • for 5 dager siden

Samtidig elsker norske jenter muslimske skjeggemenn. Badboys imaget fungerer.
5△

▽ • Svar • Del ›

Aprikos85 • for 5 dager siden

Helt enig med deg Hanne. Har nettopp sendt en kronikk til dere i redaksjonen, som belyser noe av
samme problematikken. Håper dere har mulighet til å se om den kan være aktuell.
Det er på høy tid at problemene tas tak i ved roten!
For øvrig, den siste setningen din er veldig skremmende. Hva skjer den dagen Norge er overfylt og
vi ikke har noe mer landareal å flytte til? Den dagen 99% av Norge er forvandlet til slum og gettoer,
mens den resterende 1% av landarealet er forbeholdt eliten. Hva skjer da?
Kanskje det ikke skjer i vår levetid - kanskje det gjør det... Uansett skremmende tanke.
36 △

▽ • Svar • Del ›
Pepe Kekster > Aprikos85 • for 5 dager siden

"Den dagen 99% av Norge er forvandlet til slum og gettoer, mens den resterende 1% av
landarealet er forbeholdt eliten. Hva skjer da?"
Dette er jo lett å svare på, for dette har skjedd i mange land allerede. Det som skjer, er at
eliten lever i "gated communities", med eget politi og vektertjenester, egne helsetjenester,
egne eliteskoler for barna osv. Massene lever i omgivelser preget av kriminalitet, fattigdom,
dårlige eller ikke-eksisterende helsetjenester osv.
22 △

▽ • Svar • Del ›
Elisma > Pepe Kekster • for 5 dager siden

Men folket ønsker tydeligvis en slik utvikling, siden de fortsetter å stemme på de
samme partiene. Neste gang noen klager på utviklingen i samfunnet, med vold, ran,
knivstikking, voldtekter, sjikanering av unge jenter osv, så still to spørsmål. Spør
hvem de tror er gjerningspersonene bak økt vold, ran, knivstikking osv. Spør så
hvilket parti de stemmer på? Og spør så om de virkelig ønsker mer av denne
negative utviklingen!
Nordmenn sover eller er hjernevasket til å la være og tenke selv. Folk må våkne,
hjelp dem ved å stille noen enkle spørsmål. Folk må forstå at det er en sammenheng
mellom utviklingen i samfunnet og hvilke partier og politikere folk stemmer på.
5△

▽ • Svar • Del ›

Molemi • for 5 dager siden

De kan ikke avsløre sannheten. Hva ville skje?
Tenk om de avslørte den store løgnen for sine egne, hjernevaskede barn.
Sannheten er tung å få i trynet. Dette nekter de konsekvent å innse. Heller ofrer de sine næreste
34 △

▽ • Svar • Del ›

Langvinjar • for 5 dager siden

Blir det iverksatt et tiltak så skal vi se det rammer de norske guttene.
30 △

▽ • Svar • Del ›

W.Kirkehøyden • for 5 dager siden

Og det er alt gammelt nytt, sex trakkaseringen og volden. Angrepet på ytringsfriheten for tiden har
en årsak. De vet at innvandringen av muslimer er en gigantisk katstrofe. Så nå må de få stoppet at
sannheten sies usminket, derfor forsøk på deplattforming, det smme skjer i USA.
Få dømt en hver som prøver seg etter "hate speech" lover. Stor ære til document, som har drevet
opplysningsarbeid lenge nå, med de skyter på budbringeren. Hvorfor kaster de ikke inn håndkle?
Venstresiden gjør aldri det, innrømmer ikke noe. Når alt kollapser for alle å se, fortier de det,
finner distraksjoner, og skylder på andre. De har ikke sjel.
28 △

▽ • Svar • Del ›

Simen Midtfjord • for 5 dager siden

Tror de fleste skjønner hvordan denne oppførselen har kommet inn i skolene, selv om en del
blankt vil benekte det.. Mediefolk er også fullstendig klar over det. Men å si det høyt er det få som
tør, og slett ikke mediefolk. Eller de aller fleste politikere.
23 △

▽ • Svar • Del ›

Bjart_S • for 5 dager siden

Til slutt har vi ingen steder å flytte til! Og da overtar hat-kulturen til innvandrerne og vi er ferdig
som nasjon! Det er IKKE noe rart at etniske norske IKKE setter barn til verden i dette drittlandet,
som politikerne med overlegg har ødelagt gjennom de siste 40 årene! Hvis det ikke snart kommer
en motreaksjon, kommer dette landet til å bli som et land i Midt-Østen, og den etniske
befolkningen i Norge forsvinner!
22 △

▽ • Svar • Del ›

Petrus • for 5 dager siden

Typisk venstrevridd "løgn presse", dette nevner de ikke. Skjønte først nylig koblingen mellom
venstresiden og Islam, de forenes i jødehat. Dette hatet ser ut til å trumfe alt annet.
22 △

▽ • Svar • Del ›

Petra Henriks • for 5 dager siden

Patetisk "debatt" i msm. Pinlig for dem at innvandrergutter overhodet ikke får oppdragelse
hjemme. Msm er veldig glad i dysfunksjonell multikultur.
33 △

▽ • Svar • Del ›
PDE > Petra Henriks • for 5 dager siden

Problemet er at disse guttene får oppdragelse hjemme, som ikke samsvarer med det "vi"
prøver å lære dem i skole/barnehave om anstendig oppførsel etter norsk standard.
Hjemme får de en på trynet om de ikke følger hjemmets regler, ute får de et skuldertrekk og
dialog. Det er forutsigbart hva som påvirker mest.
7△

▽ • Svar • Del ›

Olaus Trøgheim • for 5 dager siden

Et av flere spørsmål er også; hvorfor tør ikke lærerinnene gripe inn når jenter blir utsatt for dette?
Et annet spørsmål er; et ofte benyttet skjellsord i skolen er "jøde" Hvorfor nevnes ikke dette?
20 △

▽ • Svar • Del ›
Per Ardua > Olaus Trøgheim • for 5 dager siden

"... hvorfor tør ikke lærerinnene gripe inn ..." De er redde for bråk i klasserommet, å bli
frosset ut på lærerværelset eller å miste jobben. De søker å minimere problemet for seg
selv. Det er ingenting å gjøre med selve problemet. Det er kommet for å bli. Det beste du
kan gjøre for barna dine er å flytte langt bort.
8△

▽ • Svar • Del ›
Olaus Trøgheim > Per Ardua • for 5 dager siden

De er nok også redde for å bli skadet for livet. Fysiske angrep på lærere er et økende
problem. Og disse elevene har ikke respekt for lærerinnee. Menn blir det bare færre
av.
11 △

▽ • Svar • Del ›

zandman • for 5 dager siden

Dette er den sedvanlige feigheten når det gjelder problemer med innvandringen.
Og Jan Thore Sanner kommer med det forventede sludderet: Guttene må skjerpe seg.
19 △

▽ • Svar • Del ›

Avatar • for 5 dager siden

Det er få skoler i Oslo som ikke er tatt over av islamsk kultur. De har eget språk og fremferd.
Allikevel er det de som blir sett på som de utsatte og sårbare. Derfor kan ikke dette tas opp til
diskusjon i klasserommene. Hvis norske elever forteller hvem som som har dårlig fremferd blir de
stemplet som rasister av sine muslimske med-elever. Det har muslimene lært av media
17 △

▽ • Svar • Del ›

Blurb1000 • for 5 dager siden

Alle de tre jentene har jødiske navn eller navn som ingen i vår nye og viktige arbeidsstyrke har eller
vil få. Hva har disse tre ungdommene å frykte?
14 △

▽ • Svar • Del ›

Harriet • for 5 dager siden

Journalister har muslimangst, våger ikke å si at mobberene er muslimske gutter! Det kan ødelegge
idyllen de har prakket på folk - om det fargerike fellesskapet !
10 △

▽ • Svar • Del ›

Elisma • for 5 dager siden

Det er et moment jeg ikke forstår helt. Hvorfor er det så store nasjonale forskjeller her i Europa,
selv mellom naboland. Jeg kan forstå at det skyldes at folk stemmer på andre partier, men et
tilsynelatende likt ideologisk parti driver helt ulik politikk i ulike land.
La oss ta Norge og Danmark som eksempel. Inger Støjberg fra partiet det danske Venstre er
strengere enn FrP her hjemme i innvandringspolitikken. Partiet det danske Venstre, befinner seg
ideologisk omtrent på samme sted som det norske Høyre, men i innvandringspolitikken befinner
partiet seg omtrent på nivå med de mest innvandringskritiske i FrP. Mens det norske Høyre
befinner seg omtrent på ytterste venstre i dansk sammenheng i innvandringspolitikk. Det samme
gjelder det danske partiet sosialdemokratene, som er søsterparti til det norske Ap. I
innvandringspolitikken er danske sosialdemokratene omtrent som FrP her hjemme, på enkelte
områder faktisk strengere!
Hvorfor er det disse underlige forskjellene mellom partier som ideologisk burde være ganske like?
Og Danmark og Norge er naboland, og relativt like kulturelt. Hvorfor er danske politikere realister
som forstår utviklingen, mens norske politikere og partier er nedsnødd?
Danmark har fått til et paradigmeskifte i innvandringspolitikken. De har innført null
asylinnvandring og null kvoteflyktninger uansett hva EU og FN sier! De har strammet inn på
les mer

9△
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Pepe Kekster • for 5 dager siden

Et poeng her er at norske myndigheter og politikere masseimporterer
nesten utelukkende unge menn i den mest testosteron-sprengte alder. Det er klart at mange av
disse ikke kan få tilfredsstilt sine seksuelle behov, og at det da oppstår uønskede situasjoner
mellom kjønnene, kan umulig komme uventet på politikere og myndigheter.
9△
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Antabus > Pepe Kekster • for 5 dager siden

Og når selvkontroll ikke er noen prioritert egenskap i den demografisk/kulturelle
bakgrunnen ..
9△
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HarryNordmann • for 5 dager siden

Det er de voksene som er årsaken til dette problemet de ikke greier å stanse. Det som overasker
meg er at disse jentene sikkert kommer til å stemme SV, Rødt eller MDG første gang de har rett til
å stemme.
11 △
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Observator • for 5 dager siden

Det verste var egentlig den kvinnelige rektoren på skolen som bestemt mente ang. disse
ungguttene at, «å nei, kjeft og kritikk hjelper slett ikke, så det kan vi ikke ha» ...
Er det det minste rart at dette eskalerer, og at disse avanserer videre til volds/sexkriminelle i 18-20
års alderen? De har lært å lett komme unna, fullstendig uten reaksjon, og gir selvsagt blanke
blaffen.
Klart de storkoser seg med den ultranaive norske gjørsomduvil-kulturen de tydeligvis lærer i den
moderne grunnskolen.
Som samfunnet er gjennomsyret av; Trond Viggo med den hersens Labbetuss/Nasse-Nøff,
Sivertsen, Lillebjørn Nilsen (han som elsker alle mennesker i hele verden, men kyler ølglass i hodet
på meningsmotstander Kleppe ..) - er gjeldende pedagogikk i det norske samfunnsidealet: følelser
mykhet, mykhet og atter mykhet.
Hadde jeg vært undervisningsminister, hadde den rektoren vært sparket ell. forflyttet på dagen.
6△
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Therion • for 5 dager siden

Og denne praksisen er neimen ikke av ny dato. For rundt 25 år siden gikk vår datter i småskolen
på en "velrenommert" skole i Oslo sentrum - og ble kalt "hore" av devivet - og noen av deres etnisk
norske haleheng. VI forsøkte å ta det opp med skolen - som var særdeles uvillig til å gjøre noe som
kunne gå ut over skolens "gode rykte".
6△
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Hent flere kommentarer
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