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Norske menn er grunnen til at hun dekker til sine
døtre
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Årets første snøfall i hovedstaden er i tidlig ute

Jeg kom i prat med en mor som hadde barn med hijab. Normalt pleier jeg å gjøre som

sammenlignet med de siste fem årene, viser oversikt
fra Meteorologisk institutt. Om du er blant dem...

mange andre nordmenn og bare gå videre mens jeg banner stille inne i hodet mitt. På
NATO holder nytt møte med
russerne

spørsmål om hvorfor hun hadde tillatt datteren å ha hijab, sier hun at hun ikke stoler på
norske menn og at hun ikke vet hvordan de ser på hennes døtre.
Dette svaret overrasket meg, og jeg måtte tenke litt over hvordan resten av samtalen

Frode Berg-anke avvist

skulle utspille seg. Denne somaliske moren bruker selv hijab, og kalte hijaben «Guds
gave og velsignelse». En beskyttelse jentene og kvinnene trenger, og som hun med glede
brukte for å praktisere sin tro. sa hun.

London-politiet ansetter 200
«antirasistiske» betjenter for å
promotere «mangfold»

Men siden hun mente at norske menn var farlige for hennes døtre, hvorfor bruker ikke
da etnisk norske jenter hijab for å beskytte seg mot disse mennene? Hijab blir brukt i
Asia, Afrika, og Midtøsten, og selvsagt i noen Europeiske land også. Ordet hijab betyr «å

Bli medlem av vårt nyhetsbrev

skjule eller gjemme» og blir brukt til å usynliggjøre kvinnen i muslimske land.

epost-adresse

Dette med at norske menn er farlige for hennes døtre når de ikke dekker til håret, er så

Subscribe

klart en stor misforståelse. Majoriteten av etnisk norske menn og ellers norske menn
som er født og oppvokst med gode liberale verdier er ingen fare for verken småjenter
eller gutter. Om de blir opphisset av barn under pubertetsalder, er de regnet som
pedo le.

Mest lest

Undersøkelser viser at det i Norge kun ns 1-2 prosent pedo le. At det ns mørketall, er

Jorda går rundt sola – og

det ingen tvil om, men at småjenters muse etter må dekkes til så mannen skal kunne

Muhammed var pedo l

holde sin seksualitet under kontroll, er både perverst og forkastelig. Dette er en

86 comments

Midtøsten-mentalitet som sakte sniker seg inn på oss.

SVT: Jimmie Åkesson behandles
annerledes enn Annie Lööf, fordi

Denne samtalen med den somaliske moren tok plass for en stund siden, men jeg blir
stadig minnet på denne morens bekymringer og irrasjonelle valg. Jeg ser disse

han er mer provoserende
18 comments

seksualiserte småjentene overalt, og nå begynner de å dukke opp i småbyer også. De

Britisk forfatter: Våre eliter skjuler

sitter på huskene i barnehagene og leker med jevnaldrende som også er langt friere enn

sannheten, de vil skape et

dem selv. Den friheten kan de drømme om, men de vil trolig aldri eie den med mindre de

muslimsk Europa

tar den selv.

55 comments

Hareide har ett håp igjen

De sykler med lange skjørt og altfor stramme hijaber som de tres ufrivillig over hår og

19 comments

hode. Det skal helst dekke nakke og hals også siden dette er intime soner ifølge enkelte.
Uenighet i regjeringen om å

De er også synlig i bybildet med sine brødre, som igjen er langt friere enn jentene noen

droppe kutt til Human Rights

gang kan drømme om. Og de er synlige i barnevogn, med bleie, smokk og kanskje et

Service

kosedyr som de kan trøste seg med. Hvor perverst er ikke det at en så liten person skal
lære at hennes tilstedeværelse er så farlig at det er hun som må «skjules» for å ikke

69 comments

Bokbutikk i Porsgrunn nekter å

vekke en voksen manns sexlyst?

selge Sylvi Listhaugs nye bok

Jeg har en drøm om at mine muslimske medsøstre en gang skal få lov til å leve ut sitt

192 comments

fulle potensial, uten hijab, indoktrinering og sosiale sanksjoner. At denne praksisen blir

Rapport: Nordmenns frykt på

lyst i bann.

internett har økt
20 comments

Men kanskje det forblir en drøm.
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Laila Monica Nikolaisen • for 3 dager siden

Det er vel deres menn som har sagt det om norske menn, tenker jeg. Og det viser at de er
livredde vår kultur og derfor aldri burde bo her.
104 △

▽ • Svar • Del ›
Gjest Diogenes > Laila Monica Nikolaisen • for 3 dager siden

De flytter hjem så fort trygda forsvinner. De hører ikke hjemme her, føler seg ikke
hjemme og har ikke tenkt på å bli lenger enn det er lønnsomt. Beklager, det er nok
sannheten.
55 △

Se Resett Talkshow i reprise

Resett Talkshow #1…

▽ • Svar • Del ›
Lars E. Glettlure > Gjest Diogenes • for 3 dager siden

Korrekt! Kun økonomi som trekker og holder de her. Mao vil små endringer i
lovverket løse hele problemet.
30 △

▽ • Svar • Del ›
ragnar næss > Lars E. Glettlure • for 3 dager siden

de fleste etniske nordmenn er født inn i dette landet, og har liten grunn til
å forlate det. Hovedsakelig av økonomiske grunner. Hvis du mener
økonomiske grunner er så feil, hvorfor blir du i Norge?

△ ▽ • Svar • Del ›
Lars E. Glettlure > ragnar næss • for 2 dager siden

Det var jammen meg et spektakulært tanketomt innlegg Ragnar.
Hva mener du med at det først og fremst er økonomiske grunner til at
etniske nordmenn ikke forlater Norge? Hvor har du det fra? Kan du
dokumentere dette på noen måte? Så bruker du denne stråmannen til å
spørre hvorfor økonomiske grunner er så feil og hvorfor jeg blir i Norge?
Debatteknikk fra Framhaldsskolen på 60-tallet Ragnar?
Til info: Jeg bor ikke i Norge av noen annen grunn enn at det er her min
familie har bodd i noen hundre år, og jeg liker å være blant «mine egne». I
tillegg bor jeg på Vestlandet, så kan ikke si klimaet holder meg her heller.
Jeg er imidlertid sånn stilt at min inntekt hadde vært femdoblet hadde jeg
bodd feks i USA eller England, tredoblet i Tyskland. Kanskje tidoblet i
Dubai? Men dette forsaker jeg for å bo her jeg hører hjemme, og betale
skatt, avgifter og bompenger så tårene spruter.
Så vennligst gjør oss alle en tjeneste og kjør en oppdatering på NPCprogrammeringen din. Så kanskje vi kan ha meningsfulle utvekslinger på
et senere tidspunkt.
27 △

▽ • Svar • Del ›

Skjærehavre > Lars E. Glettlure • for 2 dager siden

Dette var en tullete kommentar fra Næss, enig i det. Økonomiske burde
etniske nordmenn, ( i jobb vel og merke), flytte/flykte uten å se seg
tilbake. Tror neppe flyktninger har grunn til det.
Vi blir fordi dette er vårt land og det er her vi hører til.Håpet er at vi en dag
får voksne, ansvarlige politikere i posisjon.
11 △

▽ • Svar • Del ›

trieste > Lars E. Glettlure • for 2 dager siden

hva er dette?

△ ▽ • Svar • Del ›
Lars E. Glettlure > trieste • for 2 dager siden

Hva er hva?

△ ▽ • Svar • Del ›
Svartnebb > Gjest Diogenes • for 3 dager siden

Spør dem om en norsk mann noensinne har prøvd seg på noen av dem..
Når de så svarer ingen kan du spørre dem om hvor mange av deres egne har
prøvd seg.
Så kan du spørre norske jenter om det samme.
Spør også de norske om hvor mange gifte muslimske menn de har lagt med.
26 △

▽ • Svar • Del ›
Gjest Diogenes > Svartnebb • for 3 dager siden

Jeg har bodd i Kvadraturen i Oslo sentrum. Jeg har sett tråkket av
middelaldrende muslimske for å kjøpe prostituerte. Gode familiefedre. De
er i flertall. Ta en prat med de prostituerte og forstå hvordan de lykkelige
muslimske familier fungerer.
25 △

▽ • Svar • Del ›

Halvorsnakkeralvor > Gjest Diogenes • for 2 dager siden

Ja, muslimer er de verste blant hyklere!
9△

▽ • Svar • Del ›

Furusk > Gjest Diogenes • for 2 dager siden

Horene burde få smusstillegg for å jobbe for det klientellet.
7△

▽ • Svar • Del ›

gunhild gunheim > Furusk • for 2 dager siden

Nei de burde bli hjernevasket ti å slutte med det, og få en slags trygd; de
kan få de pengene disse muslimene får.
4△

▽ • Svar • Del ›

Furusk > gunhild gunheim • for 2 dager siden

Foreløpig er det frivillig og jobbe med det der.

△ ▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Svartnebb • for 2 dager siden

Norske menn bruker vel ikke tid på dette? Verre med en del norske
kvinner. De kan ikke få nok av mennene til de hijab-kledde.
6△

▽ • Svar • Del ›

ragnar næss > Svartnebb • for 3 dager siden

det er helt urealistisk å spørre fremmede mennesker om slik. Men som
jeg sier, oenget her er å falle inn i jangongen. Om det man sier strengt tatt
er helt bak mål men funker i den typen felleskos dere har her så er det
kanskje nok for dere?

△ ▽ • Svar • Del ›
Gjest Diogenes > ragnar næss • for 3 dager siden

Er det helt urealistisk å spørre de prostituerte som står på gaten om hvem
som er deres kunder? Det er mennesker, slå av en prat. Eller ferdes du
kanskje ikke så mye blant folk på den måten? Felleskosen din foregår i de
bedre kretsene på vestkanten? Deilig å kunne dykke litt ned Resettkloakken og irettesette litt, vise at du er klok og kan kommentere det
meste med syltynne politisk korrekte meninger?
13 △

▽ • Svar • Del ›

Pappaweed > Gjest Diogenes • for 2 dager siden

Kunnskap og spør, fint du er ute og ser. Deler det du ser :) lever gjør du

△ ▽ • Svar • Del ›
gunhild gunheim > Gjest Diogenes • for 2 dager siden

Bare det at trygda aldri forsvinner, med de vi har hatt til å styre!
6△

▽ • Svar • Del ›

Asle Martinsen > Gjest Diogenes • for 3 dager siden

planen deres er ikke å flytte tilbake. Planen er å ta over i barnevogn
6△

▽ • Svar • Del ›

ragnar næss > Gjest Diogenes • for 3 dager siden

Gjest Diogenes, i all verden, set stemmer ikke i det hele tatt. De færreste norske
muslimer reiser hjem for de er allerede hjemme. De bor her og mer enn
halvparten av dem har norsk statsborgerskap. Venn deg til tanken på at Norge
har en stor muslimsk minoritet. de fleste er helt alminnelige, skikkelige
mennesker.
1△

▽ • Svar • Del ›
Gjest Diogenes > ragnar næss • for 3 dager siden

Reiser de ikke ofte hjem? Til hjemlandet sitt? Du har snakket med mange
muslimer? De sier konsekvent "hjemland" om opprinnelseslandet. Jeg er
glad i mange innvandrere, noen har overbevist meg om at det gode i
mennesket ikke har noen "hudfarge". Men jeg er kritisk til mye mer
innvandring. Særlig økt innvandring fra muslimske land. Hvis du er så
naiv at du mener at det bare er en "minoritet" så kan det hende, til og med
før du skal legges pennalet, at minoritet blir majoritet. Det har allerede
skjedd i deler av Groruddalen. Hvis du sier "tullete" så kan du vel gå til
offisielle tall for Birmingham. Der er etniske briter i mindretall - og det er
ikke en liten by. Våkn opp, Ragnar Næss..
27 △

▽ • Svar • Del ›

Amatør > ragnar næss • for 3 dager siden

Ja, det er de, men tar de ikke et oppgjør med volden i Koranen/islam, er
de trojanske hester for verdens farligste ideologi. Det er bare snakk om
noen ti-år så er de ikke lenger en minoritet, og vi har et samfunn på god
vei inn i totalitært religiøst mørke. Det er kanskje allerede for sent å
unngå. Vi snakker altså om Norge. Norge.
Imamsønn Hamed-Abdel Samad fra Egypt, skriver dette i boken "Den
islamske fascismen" (her dokumenteres samrøret mellom islam og
nazisme, - jødehatet er igjen i siget ved europas muslimer):
"Jeg ville ha gått inn for et skille mellom islam og islamisme hvis
Muhammed hadde vært pasifist, og hverken hadde ført kriger eller
fordrevet folk fra hjemmene deres. Jeg ville gå med på at IS misbruker
Koranen hvis det hadde stått «elsk din fiende» eller «den som er uten
synd, kan kaste den første steinen» i Koranen.
Men hvorfor snakker man om misbruk når det vitterlig finnes 206
passasjer i Koranen som forherliger krig og vold? I Koranen fins det 25
direkte drapsordrer som Gud meddeler de troende som «drep dem» eller
les mer

22 △

▽ • Svar • Del ›

TS > ragnar næss • for 2 dager siden

Du må være noe av det mest naive individet jeg har opplevd her inne.
Nær samtlige innvandrere har kommet hit for å leve et bedre økonomisk
liv og majoriteten er mest sannsynlig en belastning for det Norske
samfunnet. Det er rett og slett ikke bærekraftig. Kostnadene er for store,
staten tjener ikke penger på dem. dvs at fellesskapet må ta regninga. På
toppen av det hele forfekter de sin egen steinalder ideologi Islam og
kommer aldri til å bli integrert. Vi har nå snart 40 års empirisk tall på at det
er korrekt. På tide å starte med massiv repatriering og tilbakekallelse av
statsborgerskap.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Avatar Denne kommentaren ble slettet.
jakoline33 > Guest • for 2 dager siden

Avdøde Walid al-Kubaisi skrev i en artikkel (om hijab forresten), at de han
fryktet mest i Norge ,var ikke islamistene. Men norske redaktører
,journalister og politikere som hyllet en eksotisk religion de ikke kjenner ,
mens de forakter og ser ned på den religion og kultur de selv er en del av.
Jeg tror han hadde rett. De vi norske burdte frykte mest ,er våre egne
blandt oss som synes være besatte av å tråkke på egen kultur og
kristendommen ,mens de glatt godtar alt som omhandler islam. De er de
farligste ,ikke muslimene som kommer hit: de kun praktiserer den tro de
er født inn i. Hadde vi mer gått imot de dom svikter vår egen kultur ,og
også selv stått mer rakrygget opp for den ,tror jeg vi også hadde fått mer
respekt fra omverdnen.
13 △

▽ • Svar • Del ›

en > Laila Monica Nikolaisen • for 3 dager siden

Er det ikke religiøs rasisme å dekke til sine barn i frykt for at hvite kristne menn kan
være pedofile?
Hvor blir det av den Europeiske Menneskerettsdomstolen, eller er det bare muslimer
som kan føle seg krenket av pedofilibeskyldninger?
29 △

▽ • Svar • Del ›
Laila Monica Nikolaisen > en • for 3 dager siden

Ja, verden er jo gal. Og juristene er ofte de galeste. Slik blir det kanskje når
juristrollene går i arv og de er livredde for nytt blod.
4△

▽ • Svar • Del ›

ragnar næss > en • for 3 dager siden

det er ikke rasisme å være redd for noe. Slå opp i en ordbok og se på hva som
sies om rasisme!
3△

▽ • Svar • Del ›
en > ragnar næss • for 3 dager siden

Det å påstå at alle Norske menn er pedofil må da være rasisme?
Det er i hvertfall meget krenkende!
13 △

▽ • Svar • Del ›

Laila Monica Nikolaisen > ragnar næss • for 3 dager siden

Men det er sier noe om hvor negativt de ser på andre.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Avatar Denne kommentaren ble slettet.
Jan Gjerstad > Guest • for 3 dager siden

Problemet Iolzur er at norske kvinner må ut å jobbe for å fø sin familie i tillegg til
andre kvinner og barn som ikke orker /får lov å jobbe ute pga religion og
mannsjåvinisme
12 △

▽ • Svar • Del ›

Pappaweed > Guest • for 2 dager siden

Du har verdiene i orden, min muslimske venn poengterte at jeg hadde alt, men
ingen ting. http://pappaweed.no/2018/10...
1△

▽ • Svar • Del ›

Svartnebb > Guest • for 3 dager siden

Noe midt imellom mener Du?

△ ▽ • Svar • Del ›
gunhild gunheim > Laila Monica Nikolaisen • for 2 dager siden

Det er akkurat slik det er! Norske jenter går rundt i miniskjørt og minishorts uten å bli
beglodd eller antastet for det, og det også når de er fulle og midt på natta!
Her har vi blitt siviliserte nok til å akseptere at kvinner ikke er seksualobjekter, og at de
har rett til å kle seg og leve som de vil. Dette er ikke tilfellet i muslimske land, og som du
sier bør de ikke bo i en kultur de frykter og misliker.
5△

▽ • Svar • Del ›
Feliz Navidad > gunhild gunheim • for 2 dager siden

Vi har aldri i historien hatt kvinner som slike sexobjekter. En voldtekt ble straffet
svært strengt i jernalderen.
Nå derimot gjør kvinner seg selv til sexobjekter og knulledukker. Oppblåste
pupper og lepper og alt for å tekkes hanndyret.
2△

▽ • Svar • Del ›

Klaus Myrvang > Laila Monica Nikolaisen • for 2 dager siden

send dem dit de hører hjemme. la dem snyltre der
3△

▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Klaus Myrvang • for 2 dager siden

Der er det ikke noe å snylte på. Korrupsjonen sender pengene i lommene på
"fiffen".De har ikke-fungerende samfunn.
3△

▽ • Svar • Del ›

Skjærehavre > Laila Monica Nikolaisen • for 3 dager siden

Nei, de burde ikke det. Men det brukes da hijab i muslimske land med muslimske menn?
|
1△

▽ • Svar • Del ›
Laila Monica Nikolaisen > Skjærehavre • for 3 dager siden

Men de tenker jo ikke, de blir bare fortalt hva de skal tenke.
2△

▽ • Svar • Del ›

Pappaweed > Laila Monica Nikolaisen • for 3 dager siden

En plass kommer det fra. Og tragisk nok, gjentar mye seg. Både norsk som utenlandsk.

les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
ragnar næss > Laila Monica Nikolaisen • for 3 dager siden

det er vel det, sier du, for det passer inn i jargongen her, men du har jo ingen kunnskap
om dette, Laila Monica Hansen!

△ ▽ • Svar • Del ›
Piscium • for 3 dager siden

Hvorfor går de ned hijab i Somalia da? Der er ingen norske menn. Dette må være en
misforståelse.
57 △

▽ • Svar • Del ›
dagobert > Piscium • for 3 dager siden

når man kommer på mottak og intergrering starter så kler de på seg for å slippe å jobbe
noe myndighetene vet.
23 △

▽ • Svar • Del ›
ragnar næss > dagobert • for 3 dager siden

kvinner i hijab får jobb i massevis om de vil jobbe. jeg har hatt prosjekter i hotellog restaurant og på hoteller og de har mange kvinner med hjab. Hvor i all verden
har du dette du sier fra? Eller bare sier du noe som lissom passer inn her, uten å
tenke deg om?

△ ▽ • Svar • Del ›
KEBAB > ragnar næss • for 3 dager siden

Dette hadde NRK i en reportasje der norskspråk læreren fortalte dette til
kamera. At etter hvert i kurset så begynte de med Islams fulle rustning for
å slippe å jobbe. Reportasjen het: Reiser heller til Somalia enn å kaste
hijaben fra 2011.
https://forum.hegnar.no/arc...
9△

▽ • Svar • Del ›

Noek Tern > ragnar næss • for 2 dager siden

Forby hijab, og sørge for at den som bryter forbudet må reise hjem med
første fly. Og ja, jeg skriver "hjem", og med det mener jeg ens
opprinnelige bosted eller forfedrenes opprinnelige bosted. For saken er at
den som bruker hijab uansett aldri har forlatt dette opprinnelige bostedet
mentalt - det er hijaben i seg selv et bevis på.
8△

▽ • Svar • Del ›

Sture Andersen > Piscium • for 3 dager siden

Vi bør vel ta høyde for at kunnskapsnivået hos denne kvinnen ikke er imponerende.
Snakket hun norsk? Har hun skolegang?
7△

▽ • Svar • Del ›

ragnar næss > Piscium • for 3 dager siden

Piscium, av alle innleggene er inne er ditt innlegg aller mest bak mål. Du skriver:
"Hvorfor går de ned hijab i Somalia da? Der er ingen norske menn". Men dette er jo det
rene vrøvl som jeg håper du innser om tenker deg om et øyeblikk. Det kan jo være
pedofile menn i Somalia også

△ ▽ • Svar • Del ›
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viktigste er at det snart må bli slik at INGEN …

Trump! Dette er en kamp for sivilisasjonen.
Nasjoner som garantist for lov og orden? …
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