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A enposten - nærmere Putin enn USA

14. februar 2007

Når skoleelever i dag går til såkalt streik for klimaet, er det et nytt
eksempel på hvordan hysteriet kan gripe om seg hvis forvirringen er godt
nok gjødslet på forhånd.

Dansk-norske perspektiver på den kalde
krigen

15. juni 2018
Kongens alternative nyttårstale 2018

Det er ikke noe nytt at massepsykotiske skremsler brukes til politiske

31. desember 2019

formål. Denne spaltist holdt som 16-åring selv nesten på å bli o er for

Tord Lien og klimaindustrien med nye

hysteriet. Da gjaldt det atomvåpen, som vi gikk i protesttog mot – helt til

skrøner om vindmøller.

vi forsto at vi egentlig ble visergutt for Sovjetunionens interesser. Året etter

1. februar 2019

så Sosialistisk Folkeparti dagens lys og Kreml kk en ny etterplaprer etter

Ekstremistan (II) -- ML som modell for

at Norges Kommunistiske Parti var blitt så diskreditert.

islamisme

På 1950-tallet var mange i Norge redd for «Den gule fare». Kina hadde

Desperat klimaindustri utnytter ungdom

grepet inn i Koreakrigen. I vår foreldregenerasjon fryktet mange at

14. februar 2019

16. desember 2009

Innvandringen

verdensherredømme var Kinas mål. Frykten var ugrunnet. Et

12. september 2008

underutviklet jordbruksland hadde nok med seg selv.

Klimakirkemøtet i Polen: Kollekt og avlat i
bytte for ingenting

Tidlig på 1980-tallet grep atomfrykten om seg på nytt. Protesterende

3. januar 2019

nordmenn møtte Sovjets utplassering av mellomdistanseraketter mot
europeiske mål med taushet, men da NATO besluttet å svare med samme

Under halvparten av NATO-land ligger an til
målet om 2 prosent på forsvar

mynt (men avstå hvis Sovjet trakk sine missiler tilbake, derfor

11. februar 2018

«dobbeltvedtaket»), ble det fart i protestene. Dette var en kopi av

Forsvar mot en virkelig trussel, ikke den

atomoppropene 20 år tidligere, hvor det ble protestert mot de

innbilte

atomprøvesprengningene NATO-land gjennomførte, men ikke mot de

27. oktober 2017

sovjetiske – selv ikke øst i Barentshavet.
Vi var avisredaktør tidlig på 1980-tallet og har ikke tall på alle de
henvendelser vi kk om å omtale allehånde protestaksjoner – svært o e i
regi av elevsamfunn og passe venstrevridde ungdomsorganisasjoner.
Hysteriet ble så omseggripende at selv Arbeiderpartiet under sin nye
ledelse lød som et ekko fra Kreml. Men Kåre Willochs og andre vestlige
lederes fasthet førte frem og i 1987 underskrev presidentene Michael
Gorbatsjov og Ronald Reagan verdenshistoriens mest omfattende
nedrustningsavtale. Skulle en ha holdt seg til norske hysterikere, ville
opprustningen ha fortsatt.
Så kk vi hysteriet om hullet i ozonlaget, som tettet seg helt av seg selv.
Hysteriet om sur nedbør la seg også. For 20 år siden var det utbredt, men
innbilt frykt for at selve årtusenski et ville ødelegge verdens datamaskiner.
Men med alt dette gikk det som forfatteren Mark Twain sa det: – Jeg har
hatt mange bekymringer, men de este av dem ble det ikke noe av.
Nå er det klimaet det gjelder. Politikere som ikke en gang klarer å få togene
i rute, skal nå gjøre seg til herre over vær og vind. Forskere betales for å
levere bestilte data som makthaverne bruker til nye avgi er. Avgi er er
løsningen på alt. Hvis folk spiser mindre kjøtt enn under krigen og bare lar
økonomiske eliter ta y og kjøre bil, da blir kloden levelig. Særlig hvis vi
stenger oljekranene, slik at andre land kan produsere mer.
I dag vil tusenvis av skoleelever skulke skolen for å streike for klimaet. De
er o er for den nye religionen, som politikkens siste dagers hellige
prediker. På TV sto forleden en 14-årig jente frem for å fortelle at hun
hadde vært klimaaktivist siden hun var åtte.
Indoktrinering av småbarn rammes av internasjonale konvensjoner om
barns rettigheter. Hvor er barnevernet når åtte år gamle unger blir
hjernevasket? Hvor er barns vern mot å bli manipulert og påvirket til å
utvikle politiske psykoser?
Toppen er at politikere mener klimaskulk skal være lovlig fravær. Slik taler
folk som ikke skyr noe middel for å sørge for at barns tvangstanker smitter
over til voksne.
Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!
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Navn

sinnamor • for 3 dager siden

"Hvor er barnevernet når åtte år gamle unger blir hjernevasket? Hvor er barns vern mot å bli
manipulert og påvirket til å utvikle politiske psykoser?"
Barnevernet er et statlig organ, likeledes er skoler(barne- og ungdomsskoler) og høyskoler(som
utdanner lærerne).
Så lenge hjernevaskingen er i tråd med rådende ønske om klima og migrasjon så runger applausen.
Og da er det er mindre viktig om barna ligger under bordet og skjelver!
101 △

▽ • Svar • Del ›
rosinen > sinnamor • for 3 dager siden

Små barn er lette å narre, hvis ikke hadde de ikke holdt på med dette....
26 △

▽ • Svar • Del ›
Norge4Nordmenn > rosinen • for 2 dager siden

Her skriver du sannheten. Og ikke bare om klimahysteriet men også feil lære om
transkjønn osv.
2△

▽ • Svar • Del ›

K_MD > sinnamor • for 3 dager siden

Barnevernet er også et politisk redskap, akkurat slik skoleverket, politiet og domstolene
også er... detaljstyres av de politiske partiene.
35 △

▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > K_MD • for 3 dager siden

"detaljstyres av de politiske partiene."
Samtlige partier er i dag intolerante. Til og med Høyre fører på mange måter en
sosialistisk politikk. J.T. Sanner, Erna osv. tilhører ikke et tradisjonelt borgerlig
tankesett. I beste fall er de soialdemokrater. I værste fall sosialister. For
opposisjonelle fritenkere finnes intet politisk valg. FrP er uten ryggrad.
Ordet "fritenker" er en bedre betegnelse enn populist. En fritenker er en person som
ennå formår å tenke selvstendig, - også kritisk. Til tross for massiv propaganda i alle
kanaler.
Våre barn går nå i skoler hvor sosialister ikke bare har tatt over (det gjorde de på 60
tallet),og hvor indoktrineringen er satt i system og er uten kritisk vurdering eller
andre referanser. Sosialister sitter plassert i presse, skolevesen,...,rettsvesen ,,, ja i
alle samfunnskritiske posisjoner.
Fritenkere har pekt på koranskoler som et problem, vi har samme system nå i
grunnskolen, ikke alene islamsk, men en kombinert globalistisk/sosialistisk/islamsk
totalitær propagandaskole med ett mål: å gjøre alle til globalister og underkaste seg,
ikke komme med kritiske vurderinger eller ytringer. Kort sagt ikke tenke selv.
24 △

▽ • Svar • Del ›

GHJO > sinnamor • for 3 dager siden

De som hjernevasker lager lovene.
De har full kontroll.
Det er den bedrøvelige situasjon.
10 △

▽ • Svar • Del ›

Robert Horn > sinnamor • for 2 dager siden

Da må du ta din resonnement helt ut. Det er først og fremst foreldrene som i alle tider har
stått for indoktrinering (hjernevask) av sine unger og andres. Noen kaller det oppdragelse
eller opplæring. Religiøs- og politisk indoktrinering er den mest fremtredende. Et annet
kjent og relevant begrep er "sosial reproduksjon".
1△

▽ • Svar • Del ›
sinnamor > Robert Horn • for 2 dager siden

De fleste foreldre er ute i jobb.
Barn og unge tilbringer mesteparten av tiden sin på skolen, med venner og med
lekser. Det er slett ikke alle familier som diskuterer politikk ved middagsbordet som
er samlimgspunktet i de fleste norske hjem(jeg tør påstå at det er noe de færreste
gjør). Og da står faktisk skolene og læreplanen igjen som den store, og ikke minst
stygge, ulven.
Det er greit å diskutere politikk, men det skal være UPARTISK. Hvor mange unge
tror DU tør og stå frem i en skoleklasse og si de er mot migrasjon og hvorfor? Svært
få tør jeg påstå. Det samme når det gjelder klimasaken. En ting er hva som er
praktisk mulig noe helt annet er drømmen om å stoppe all oljeproduksjon(med
påfølgende konkurs av offentlig tjenester, som helse).
2△

▽ • Svar • Del ›
Robert Horn > sinnamor • for 2 dager siden

Ja, det er mange "syndebukker" men det er tross alt foreldrene so har
hovedansvaret for sine unger. Foreldrene snakker alt for lite med sine barn.
Har de ikke tid til ungene sine, så får de prioritere annerledes.

△ ▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann > sinnamor • for 3 dager siden

fear based mind control + hegelian dialectic.
1△

▽ • Svar • Del ›

Torgunn • for 3 dager siden

Det må bli allment kjent at klimaet på kolden er under konstant endring.Klimarealistene må få
mer spalteplass i media samt oppmerksomhet i radio og fjernsyn.
Det største problemet er befolkningseksplosjonen i visse deler av kloden. Multikultur, såkalt,
innen en stat er også en trussel for samfunnet og de generasjoner som skal vokse opp.
Statsdannelser revner og folk strømmer over grenser. Vi må diskutere hva det fører til.
Dette er menneskeskapte situasjoner vi faktisk kan gjøre noe med selv, i motsetning til naturlige
klimaendringer over flere titusen år.
60 △

▽ • Svar • Del ›
Aurora Borealis > Torgunn • for 3 dager siden

Er så uendelig enig med deg i dette Torgunn. Jeg fatter ikke hvorfor
galematiasbefolkningsveksten knapt er på dagsordenen. I stedet snakker man bare vagt og
diffust om å endre matvaner (som at vi må begynne å spise insekter) og ivareta klima for å
kunne brødfø en stadig økende befolkning. Fokuset er bare så veldig feil!
30 △

▽ • Svar • Del ›

Runo > Torgunn • for 3 dager siden

Spot on, men klimarealisme er ikke noe som fenger i dagens skolesystem, da klimarealisme
er i veien for globalistenes og kommunistenes plan for verdensherredømme.
10 △

▽ • Svar • Del ›

Hege Pedersen • for 3 dager siden

De burde vel heller streike mot "klimaet" i skolen? Knivstikking, ran, mobbing og trusler..
46 △

▽ • Svar • Del ›
Jon > Hege Pedersen • for 3 dager siden

Ja takk, begge deler.
2△

▽ • Svar • Del ›

nom de plume > Hege Pedersen • for en dag siden

Godt sagt. Det er i skolen det starter - på godt og vondt.
1△

▽ • Svar • Del ›

Torkel Andres Veim • for 3 dager siden

Ikke kast søppel i naturen, kildesorter (selv om det også muligens er en bløff?), bruk bena og
sykkel når du kan.
Det er mine 3-4 enkle grep for natur og miljø. Vært siden jeg var liten. Andre får bli mer hysteriske
i sine valg om de ønsker, men pass opp for å ikke bli hyklersk. Det gjelder om du er 8 eller 80.
41 △

▽ • Svar • Del ›

Tim Hansen • for 3 dager siden

Vi så det samme da Trump ble president. Mange barn ble visstnok skremte og trodde at vi nå
kanskje ville få atomkrig. Dette skyldes selvsagt massesuggesjon fra politisk korrekte krefter.
Andre eksempler; tvangspugging av koranen fra ung alder, og barn som blir opplært til å tro at
masseinnvandring er positivt og at man i toleransens navn bør gå ut i fra at alle meninger i
grunnen er riktige på sin egen måte.
Vanligvis ville skulking fått negative konsekvenser, men nå applauderes det. Uten medias
assistanse ville vi neppe sett et slikt tåpelig påfunn. Det er så klart positivt at de engasjerer seg og
forsøker å gjøre verden til et bedre sted, men det skjer ikke ved å skulke skolen.
39 △

▽ • Svar • Del ›

Jon Storløkken • for 3 dager siden

Stopp verden, jeg vil av. Verden har blitt gal.
29 △

▽ • Svar • Del ›
Galleriet > Jon Storløkken • for 3 dager siden

▶

8△

▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann > Galleriet • for 3 dager siden

Hun ligner !
4△

▽ • Svar • Del ›
Galleriet > HarryNordmann • for 3 dager siden

⛺

6△

▽ • Svar • Del ›

Per Arne Berg > Galleriet • for 3 dager siden

https://resett.no/2018/12/0...

△ ▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann > Jon Storløkken • for 3 dager siden

Du er litt for gammel til å være en The Stone Roses fan, men folk har tenkt i samme baner
før

▶

3△

▽ • Svar • Del ›

Teflon_Bill • for 3 dager siden

Moren lanserte en bok om klimaendringer på samme tid som jenta begynte å streike. Den første
personen som skrev om henne var Ingmar Rentzhog, ansatt av moren som PR-ansvarlig for boka.
Bilder av streiken ble delt av Rentzhog samme dag som boken ble lansert. Rentzhog er også
mannen som året før startet et selskap som het "We don't have time". Det var sannsynligvis også
samme mann som tok med seg en freelance-fotograf til skolen, for bildene fotografen tok ble brukt
på både hans Facebook-side og på hans nye selskaps YouTube-kanal.
Når man ser jentas formuleringer, forstår man også at hun fungerer som marionett og at det er
foreldrene og Rentzhog som står bak. Spesielt når man vet at jenta lider av Asperger, et syndrom
som forårsaker store kognitive problemer som å kommunisere og forholde seg til andre
mennesker.
Derfor er det alvorlig og svært kritikkverdig at foreldrene på kynisk vis dytter sin egen mindreårige
datter foran seg og bruker henne som en brikke i et spill for å kunne tjene mer penger på boken
sin. For hvem kan vel ta til orde mot og kritisere ei ung stakkars jente med Asperger? Ingen. Man
blir hengt for mindre.
Det er ikke først gang barn blir brukt i propagandaøyemed, men i 2019 bør vi sikte høyere enn det
historiens totalitære regimer gjorde Metoden ble brukt fordi den er effektiv Men det er altså etisk
les mer

28 △

▽ • Svar • Del ›

Polsk baconburger • for 3 dager siden

Jeg er så forbaska lut lei av hva de serverer ungene våre. Hva mine egne barn skal påtvinges hvis
de ender opp i en offentlig skole. Det er intet annet en reinspikka vranglære, og PK eliten holder
kjeft. Dataene er tilgjengelig. Empiren er tilgjengelig. Hva er det de tenker med?? De gir jo
fullstendig %#%##% i sannhet.
37 △

▽ • Svar • Del ›
Guttorm Gabrielsen > Polsk baconburger • for 3 dager siden

Synes du dette villt havner du i sjokk om du sender ungene til et av alternativene...
4△

▽ • Svar • Del ›

Vestlandsguten • for 3 dager siden

Noen som husker Blekkulf og miljødetektivene? Den gangen gjalt det å ikke kaste søppel i naturen,
rydde opp og slutte å forurense havet. Som vi ser er det en viss forskjell mellom gårsdagens
miljøvern og dagens klimaaktivisme. Sistnevnte handler mest om dydssignalering, for jeg
mistenker at ingen av disse elevene egentlig har lyst å ofre noe for klimasaken sin. Iphones og kjøtt
i maten, sydenturer og oljebasert velferdsstat.
24 △

▽ • Svar • Del ›

wotan • for 3 dager siden

Dette er fullstendig befengt! Her skulker skoleunger fordi de er skremte til å tro at kloden
bokstavelig går under. Det er ingen som har fortalt dem at politikere og journalister overdriver for
å få oppmerksomhet. Ungene tror jo på det de voksne forteller. Hvordan reagerer de når bedraget
avsløres?
21 △

▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > wotan • for 3 dager siden

Det er vel de samme barna som måtte ha hjelp mot frykten når Trump ble valgt.
2△

▽ • Svar • Del ›
T.O.Glas > Rakne T. Helt • for 3 dager siden

Det samme gjelder endel studenter?
1△

▽ • Svar • Del ›

Torgrim T. Storvik • for 3 dager siden

Denne aksjonen er en glimrende anledning til å unngå å snakke om det som er viktig ved høstens
valg!
19 △

▽ • Svar • Del ›
Ørjan Blindheim > Torgrim T. Storvik • for 3 dager siden

Åh yes. Her har noen tenkt.
2△

▽ • Svar • Del ›

Galleriet • for 3 dager siden

Her treffer Larsen blink, på hvert eneste punkt. Dessverre. Mer orker jeg ikke å skrive.
18 △

▽ • Svar • Del ›

Galleriet • for 3 dager siden

Greta Thunberg er et barn som blir misbrukt av sterke krefter rundt henne. Hverken hun eller alle
barna hun drar med seg har kunnskap eller forståelse av konsekvensene av det de krever.
Hun er en uvitende puppet on a string og nyttig idiot for miljøbevegelsen. Det er synd på henne for
hun og alle de andre barna blir frastjålet sin barndom.
Barn skal ikke misbrukes og utnyttes fordi de er uvitende og godtroende. Dette er grov utnyttelse
av et barn og barnevernsmyndighetene burde granske hele denne saken.
(postet først på Resett i går men forsvant da Resett ble tatt ned - av «friendly fire»?)
27 △

▽ • Svar • Del ›
Ørjan Blindheim > Galleriet • for 3 dager siden

Sterk påstand, men jeg er enig: Greta er utsatt for en form for overgrep fra voksne rundt
henne.
Det er ikke nytt at aktivist(foreldre) trekker inn barn. Men tidligere var det for å vise at de
også "hadde barna i ryggen". Nå, puffer de barna (engstelige) foran seg, og helt fremst i
manesjen.
Tilgi meg for at jeg ser ned på 'voksne' som syns det er en grei metode.
4△

▽ • Svar • Del ›
Ørjan Blindheim > Ørjan Blindheim • for 3 dager siden

Siden jeg ikke jobber i faktisk.no kan jeg ikke gå god for linken, men la oss kaste et
blikk på det likevel;
https://uvell.se/2018/12/11...

△ ▽ • Svar • Del ›
Leif Olsen • for 3 dager siden

I Trondheim er ifølge politiet barn helt ned i 5-6-årsalderen nå i sentrum, og de ber foreldrene om
å komme og hente dem. Så små barn har ingenting i sentrum å gjøre, der det nå også har oppstått
slåsskamp i kjølvannet av "streiken".
Det er vanskelig å sitte rolig og se på at en hel generasjon barn blir ødelagt av omsorgssvikt.
https://www.adressa.no/plus...
14 △

▽ • Svar • Del ›

Severinsuveren77 • for 3 dager siden

Vi må gjøre noe med opplæringen og læringsmiljøet i skolene... Der blir enormt med propaganda
pumpet inn i barna. Ofte fra "venstreradikal" skoleledelse...
13 △

▽ • Svar • Del ›

Solskinnsmann • for 3 dager siden

Jeg ser i Wikipedia at oljealderen startet i 1858, da kanadieren James Miller Williams ved en
tilfeldighet fant olje da han boret etter vann på eiendommen sin. Williams var egentlig vognmaker.
Han hadde kjøpt en liten eiendom nær Ontario i Canada, der det piplet fram tykk olje fra bakken.
Det gikk ikke mer enn ti år før vi merket oljens forbannelse. I 1868 regnet det ikke på flere
måneder i Skandinavia. Den langvarige tørken førte til hungersnød, både folk og fe sultet i hjel i
Norge og i Sverige, spesielt ille ble det i Dalsland i Sverige.
Knut Hamsun ble født i 1859. Han var altså bare ni år gammel da den globale oppvarmingen ødela
klimaet på våre kanter av verden. Jeg kan godt tenke meg at Knut Pedersen, som han het den gang,
var med på skolestreiken for miljøet og ville stå opp for vår fremtid. Han var jo en revolusjonær og
en oppvigler i sin ungdom. Jeg kan også godt tenke meg at han ble utestengt fra skolen for sin
klimastreik, og derfor aldri lærte seg å lese og skrive ordentlig, i hvert fall ikke så godt som en
embetsmann eller en politiker.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Leif Olsen • for 3 dager siden

Noen må se på den legen som tilbyr seg å skrive legeerklæring til ungdommer som streiker for å
unngå fravær. Dette er et klart misbruk av legerollen.
https://www.nettavisen.no/n...
11 △

▽ • Svar • Del ›

Per Patriot • for 3 dager siden

Klima indoktrinerte barn vil enkelt godta klimakvoter på mat og reiser, elektronisk overvåkning og
blasfemilover. Fremtiden er skremmende
10 △

▽ • Svar • Del ›

sussebassa • for 3 dager siden

Stakkars Greta 16 år er et produkt av svensk pk media og Pk politikere i samarbeide med hennes
foreldre..mor middelmådig sangerinne..og pk..hun burde heller fått gå i skolen og fått mere
kunnskap..hva vet en 16 åring om vårt klima..men klart med ferdige manus og topp oppfølging av
tv team klarer man det meste.
9△

▽ • Svar • Del ›

rettfralevra • for 3 dager siden

Disse sto bak dagens klimaaksjon. Natur og Ungdom. Grønn Ungdom. Miljøagentene. Rød
Ungdom. Sosialistisk Ungdom. AUF og Unge Venstre. Alle grupperinger jeg plasserer på den
politiske ytre venstresiden. De skyver barn foran seg for å skaffe seg makt og de blir hyllet av de
tradisjonelle media. De stiller ikke et eneste kritisk spørsmål.
8△

▽ • Svar • Del ›
Inger Svindahl > rettfralevra • for 3 dager siden

Desverre er det blitt en hellig allianse mellom de styrtrike globalister og de på ytre grønne
venstresiden og høyresiden. Ikke ett parti er fritt for denne nye religionen.
Det er sterke krefter som står bak denne barnegalskapen vi ser brer om seg. Les alle aktene
i denne undesøkelsen, man kan bli litt dårlig av å se hva som skjer bak mål.
Det er ikke ungdom og barn som står bak. Det er de vanlige mistenkte med Al
Gore på toppen. Club of Rome klapper og støtter dette.
«Let us find the vision, the leadership and the creativity to
collaborate in developing constructive solutions for a decent future for
present and succeeding generations. We have the capabilities: we must now find
the will and listen to the enlightened youth who have taken time away from
their studies to march on the streets to be heard.»
https://www.clubofrome.org/...
THE MANUFACTURING OF GRETA THUNBERG – FOR CONSENT
Link: The Manufacturing of Greta Thunberg
http://www.theartofannihila...
In ACT III, I deconstructed how Al Gore and the Planet’s most powerful capitalists are
behind today’s manufactured youth movements and why. I explored the We Don’t Have
Time/Thunberg connections to Our Revolution, the Sanders Institute, This Is Zero Hour,
the Sunrise Movement and the Green New Deal. I also touched upon Thunberg’s famous
family. In particular, Thunberg’s celebrity mother, Malena Ernman (WWF Environmental
Hero of the Year 2017), and her August 2018 book launch. I then explored the generous
media attention afforded to Thunberg in both May and April of 2018 by SvD, one of
Sweden’s largest newspapers.
4△

▽ • Svar • Del ›

Per Arne Berg • for 3 dager siden

fra en FB venn:
Hallo alle kidza som har klimastreiket !
Ble Mamma og Pappa litt sure for ditt ugyldige fravær? Vel, her kommer noen fine tips til å få dem
i godt humør igjen.
Fortell dem bare:
- Fra og med nå behøver de ikke lengre å kjøre til og fra skolen, trening, kompiser, venninner. Fra
og med nå kommer du til å sykle uansett hvor du skal. Til og med om det er skikkelig dritvær.
- Ukeslønna di kan kuttes drastisk. Hvem vil vel konsumere unødig lizzm??
- Junkfood og Red Bull er ikke din greie lengre. Du vil ha mer broccoli og springvann.
- Du kommer til å kutte klesbudsjettet til et minimum. Det kommer ikke en eneste
parajumperjakke til i garderoben din! Dere skal ha klesbytte-dag en gang i måneden på skolen for
å få litt variasjon i garderoben, superklimasmart!
- Din Thailand-reise i vinter kan av-bookes. Bare tullete klimafascister flyr. Ja, og du tenker heller
ikke på bilferie i sommer. Nå er det bare tog-ferie som gjelder, enten det eller så blir du hjemme.
- Det er slutt på ny mobiltelefon hvert år. Hvert 3dje eller 4. år er faktisk mer rimelig å bytte.
- Og de halvtimes lange varme dusjene som det mases om morgen og kveld. En saga blott! Max 5
minutter, promise!
Lykke til! Det kommer nok til å gå bra skal du se.
What's not to like lizzm??
(Til dere voksne: Del gjerne dette så våre håpefulle får litt lærdom!)
7△

▽ • Svar • Del ›

Torquewrench • for 3 dager siden

Vi burde jo få et forbud mot å bruke skolen til politisk indoktrinering av barn.
Vi kunne her ta lærdom av britens lov mot indoktrinering, og som bla. kom i bruk da foreldre gikk
rettens vei for å beskytte egne barn mot overivrige politikerne som i hele Europa falt for fristelse til
å bestemme at Al Gores propagandafilm "En ubehagelig sannhet" skulle vises for alle skolebarn:
https://www.telegraph.co.uk...
6△

▽ • Svar • Del ›
Ørjan Blindheim > Torquewrench • for 3 dager siden

Skjønner hvor du vil, men hvordan tenker du et slikt "forbud" skulle utformes? Og
etterprøves?
1△

▽ • Svar • Del ›
Torquewrench > Ørjan Blindheim • for 2 dager siden

Den britiske undervisningsloven kan være en god modell. Der er det forbud mot
indoktrinering (seksjon 406) og plikt til å sikre en balansert behandling av politiske
saker (seksjon 407) i den offentlige skolen. https://www.legislation.gov...
3△

▽ • Svar • Del ›
Ørjan Blindheim > Torquewrench • for 2 dager siden

Hvordan har dette i praksis gått i Storbritannia?

△ ▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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