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Nordmenn ekstremt voldelige!
Av: Karine Haaland 23. mai 2019, 19:20

I FAFOs rapport om nordmenns elendighet og lave moral, bestilt av Rødt,
går det frem at over 75 % av alle nordmenn slår sin kone.
Dette er alvorlig sier Trine-Geitost Gravensten-Tørrmusbråten, som
mener myndighetene må rydde opp.
I FAFOs undersøkelse ble skjema sendt ut til over to hundre tusen
deltagere.
Vi kk inn over tredve svar, forteller Tørrmusbråten, hvorav ere da svarte
på spørsmålet om de hadde sluttet å slå sin kone, at nei – de hadde aldri
slått sin kone så de kunne ikke slutte med dette.
Vi er sku et over at så mange sier nei til å slutte å slå sin kone, sier
Tørrmusbråten som foreslår en ordning hvor nordmenn blir brent på
stake, eller subsidiært knøvlet på steile og hjul til de kommer på bedre
tanker.

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!
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Beste først

f Del

2. juni 2016
Innvandrerforskning preget av selvsensur

16. mars 2006

Bli med i diskusjonen ...

FAFOs rapport om rikets rasistiske tilstand ;)
LOGG INN MED

20. mai 2019

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

- Problemet er ikke innvandring

Navn

22. oktober 2014
Dagbladet: Sylvi bar ved til bålet og må selv

Balalaika • for en dag siden

brenne

Trine-Geitost Gravensten-Tørrmusbråten.... ha, ha, ha den var god

20. mars 2018

68 △

Systemet diskrediterer seg selv

▽ • Svar • Del ›

18. juni 2015
ytringsfrihetfred • for en dag siden

Konvertittkonas koranvers

Ha, ha, ha, ha,ha!🤣🤣🤣🤣

2. mars 2015

31 △

Historier fra hverdagen

▽ • Svar • Del ›

14. januar 2008

B- uten jørn • for en dag siden

Jeg var på en date med denne dama fra Båtsfjord i Finnmark da hun begynte å fortelle meg om
hennes tidligere voldelige forhold.
"Det er forferdelig," sa jeg og holdt hånden hennes. "Hvor ille var julingen?"

- Alt står bra til i bydel Stovner

16. oktober 2014
- Sylvi Listhaugs misbruk av forskning ?

6. mai 2016

«Vel, jeg husker en virkelig stygg episode hvor jeg knakk tre av ribbeina hans og punkterte en
lunge,» svarte hun.
28 △

▽ • Svar • Del ›

Even Beinlaus • for en dag siden

Jeg får ikke lov til å slå min kone av min kone, men av og til når jeg har vært ekstra snill får jeg
kanskje, hvis hun er i det gode hjørnet, til og med lov til å spise før hundene.
28 △

▽ • Svar • Del ›
Canopus > Even Beinlaus • for en dag siden

I media hadde dette blitt til at du av og til ikke får lov til å slå din kone men gjør det likevel
og at du etterpå spiser hundene ;)
22 △

▽ • Svar • Del ›

Paulus Klippe • for en dag siden

En forsker verdig, det der!
24 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > Paulus Klippe • for 9 timer siden

Det stemmer godt overens med tiltroen til "forskningsrspporter" genetelt. Herlig lesning på
en fredag ettermiddag, både artikkelen og kommentarfeltet!
1△

▽ • Svar • Del ›

Same fra Somalia • for en dag siden

Uffda! Jeg må begynne å slå min kone, ellers kan jeg ikke slutte med det :-)
FAFO-logikk på sitt beste, haha!
20 △

▽ • Svar • Del ›

Hanne Sjue • for en dag siden

Så hvem er så disse nordmenn som slår sin kone
hvis de er så mange som slår sin kone
Nei, dette er et bestilt verk fra noen
Les mellom linjene og så ser dere at de som slår sine koner ikke er ekte nordmenn, men fra MENA
landa for der er jo deres koner deres underkastene personer må dere vite
13 △

▽ • Svar • Del ›
amobe > Hanne Sjue • for en dag siden

Leser med lupe her, men finner ingen tekst mellom linjene.
2△

▽ • Svar • Del ›

triste greier > Hanne Sjue • for 10 timer siden

Nemlig. ALLAH sier: Slå din kone og dine døtre.....,
hadde et par fra Iran som naboer, kona ble banket opp daglig.
Hun sa til meg at jeg ikke måtte ringe politiet, for da kunne hennes
mann også banke meg. Heldigvis har de flyttet, det var hyling og
skriking og kasting, mest om natta. Så kom mannen smilende ut
som om ingenting hadde skjedd. Kona var livredd.

△ ▽ • Svar • Del ›
Max Hermansen • for en dag siden

Dette er forskning helt på høyde med den Holocaust-senteret på Bygdøy i Oslo bedriver. Der
mener prosjektleder Fjottilde Tåkeleggelsen Duste at alle negative meninger om ikke bare jøder,
men også om muslimer, er fordommer. Akademia i Norge graver Norges grav!
6△

▽ • Svar • Del ›

amobe • for en dag siden

Disse siste FaFo-undersøkelsene frambringer mye. Ikke visste jeg at nordmenn var så voldelige.
Betryggende da at KrF nå har fått gjennomslag i regjeringen for å ilegge norske menn en egen
hamburgeravgift for å få bukt med problemet.
3△

▽ • Svar • Del ›

RUFUS • for 12 timer siden

Jaså, er det her Krykkjebakkposten har blitt av.

△ ▽ • Svar • Del ›
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Kjent partileder til legevakten – ville rive
bompengering

Når ble «Alt for Tyskland» Kronprinsens
motto?

7 kommentarer • for 3 timer siden

117 kommentarer • for en dag siden

Same fra Somalia — Hoho!

Same fra Somalia — Kronprinsen er

Avatar

Avatarhimmelropende kunnskapsløs. Dessverre.

Byrådets utekontor blir skjul for geiter

Minst seks såret i eksplosjon i gågate i Lyon

36 kommentarer • for 9 timer siden

18 kommentarer • for 6 timer siden

snowice — Hele påfunnet er så idiotisk at det

Morild — Var det for stor avstand mellom

Avatarselvsagt må komme fra MDG politikere. Hvordan
man ellers klarer å bruke kr …
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