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Forslag til handlingsplan for Norge
Av: Karine Haaland 28. august 2019, 13:06

Hva med en handlingsplan som kunne beskytte samtlige av landets
borgere mot hat og vold – uavhengig av religiøs tilknytning og
opprinnelse?!
Hadde ikke det vært noe!?

Jeg tenker på et felles lovverk som skal være likt for alle i samfunnet.
Tittelen kunne vært f.eks. Stra eloven og vært lik for alle borgere. I denne
kunne vi hatt lover som omtalte f.eks. diskriminering, ran, sjikane,
biltyveri, vold og trusler etc. mot samtlige norske borgere.
Lovverkets rettsområde kunne vært Norge – de nert av landets grenser og
omfattet alle norske borgere!
Dette var bare en idé jeg kom på akkurat nå.

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!
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Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Boms • for 9 timer siden

Hahaha:-D!!!! Kjempegod ide - at ingen har kommet på den før;-)???
64 △ ▽ • Svar • Del ›
Kent Andersen

• for 8 timer siden

Document

Erru helt gæærn?? Hvordan skulle apartheidlover mot hvite menn, sensurlover og
sharialover få plass i et sånt samfunn?? Det ville bli bare rettferdighet, og alt kaoset ville
forsvinne!
Skjerp deg Karine.
60 △ ▽ • Svar • Del ›
Johannes • for 9 timer siden

He he Karine. Mener du virkelig et lovverk som beskytter alle mot hat og diskriminering?
Selv kristne for eksempel? Ja det kunne være noe. Godt forslag, men jeg tviler på at det lar
seg gjøre i praksis, for da må vi jo... nei det går ikke.
38 △ ▽ • Svar • Del ›
Maria Longo • for 7 timer siden

Når Erna sier at muslimer er nordmenn så skal handlingsplanen være for alle borgere ja.
Eller er ikke muslimer nordmenn likevel?
Erna & Co. burde skamme seg!
19 △ ▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document > Maria Longo

• for en time siden

Godt poeng ;)
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Vestlandsguten • for 8 timer siden

Ha ha, ja jeg mener jeg ble fortalt at dette var noen tanker man puslet med under en
tidsepoke man kalte Opplysningstiden.
Ikke bare det, men såvidt jeg husker jobbet disse karene med å redusere autoritære religiøse
lederes innflytelse i samfunnet. Tenke seg til! Autoriær religion må jo beskyttes mot fobi!
19 △ ▽ • Svar • Del ›
per berge • for 7 timer siden

Fantastisk ide Karine. Att ingen har tenkt på det før ?
Dette bør absolutt justisministeren ta opp i stortingets spørretime.
16 △ ▽ • Svar • Del ›
KarlFredricksen • for 6 timer siden • edited

....og hva med et sett med grunnleggende regler for hva Norge skal være?
For å gjøre det enkelt kunne man gitt det navnet "Grunnloven".
Her er det fritt fram for crazy brainstorming på prinsipper og innhold.
La meg sparke det i gang med noen grovt populistiske forslag, inspirert av rå og brutal
nasjonalisme:
- Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike.
- Ytringsfridom skal det vere. Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva
anna emne som helst.
-Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og
kommunikasjonen sin.
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Willy Gjøsund • for 7 timer siden

Fantastisk ide! Tilsluttes. Igjen - hvorfor måtte sivilisasjonen holde på i 30.000(?) år før
noen kom på dette? Det er jo som oppfinnelsen av hjulet - enkelt og helt genialt!
11 △ ▽ • Svar • Del ›
eDmulig • for 8 timer siden

Hyssssjjjjj!
Hviske, hviske.
(«innestemme»):
- ikke si det til noen, for det er jo en kongeknall-idé
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Svein Pedersen • for 4 timer siden

Haha 😂
Lover som dekker alle nordmenn, du ber om det umulige, Karine.
Domstolene følger allerede todelt straffeutmåling.
En for oss, "ekte" nordmenn.
Og en mildere for de som ikke vil integreres.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Morild • for 6 timer siden • edited

Karine for President! :-)
Norge endrer navn til Haaland, og vi går endelig lysere tider i møte!
På med solbrillene, fare for flere glitrende og grensesprengende forslag fra Docs brilliante
juvel :-)

▶

5 △ ▽ • Svar • Del ›
Per Olsen • for 5 timer siden • edited

En handlingsplan mot tåkeleggere, boikottere og fakta-hatere NÅ.
Skal vår frihet, folkets frihets-kultur bestå - må alle boikottere boikottes.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Pål Sigland • for 7 timer siden

Altså, hva er galt med apartheid??
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Islamofoben • for 8 timer siden • edited

Eller at alle skal være like mye verd?
Ikke som nå der en er verd ei kule, ett knivstikk o.l. , mens andre tydeligvis er verd både to
og tre...
4 △ ▽ • Svar • Del ›
rettfralevra • for 2 timer siden • edited

En meget god ide. Men likt for alle blir vel feil da jeg synes at innvandrere, de som ifølge SSB
er overrepresentert i kriminalitet bør ha et spesielt rettsvern så norske fengsler ikke blir så
fulle. Mye likt som i dag at hatretorikk fra den kanten blir lagt bort eller ikke tatt på alvor av
politiet.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Oddny Elie Forstrand • for 6 timer siden

Solbriller og tunellsyn! 🐈
2 △ ▽ • Svar • Del ›
knut e. berger • for 6 timer siden

😆
2 △ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

Sverige har allerede mistet kontrollen
147 kommentarer • for en dag siden

Sverre Høegh Krohn —

AvatarFlott innlegg. Hans Rustad ser sterkt og klart.
Her til lands og i Sverige foretrekker man å lukke
øynene. Spørs hvor lenge det nytter.

– Vi er i ferd med å bytte ut befolkningen
54 kommentarer • for 12 timer siden

Tim Hansen —

AvatarSå og si ikke en eneste av samtlige "flyktninger"
som kom i 2015 oppfyller kravene, og burde følgelig ha
blitt returnert snarest mulig. Har egentlig så mye som
en eneste blitt sendt ut?
At ordførere kan juble når kommunene fylles opp med
hijaber og posebukser så lenge staten betaler dem er
umulig for tenkende mennesker å forstå. Det er
ingenting å feire over at ditt eget folk og egen kultur
fortrenges.
I flere tiår har man blitt beroliget med at det vil gå seg
til etter hvert. Og for hvert år er det blitt verre og verre,
proporsjonalt med demografiens utvikling. Det burde
snart gå opp for noen og enhver at det blir aldri bedre,
kun verre. Det eneste som nytter er reell handlekraft
fra myndighetenes side. Å stå frem i media og riste på
h d
i
b
å l
i



Støtt oss

Gahr Støre har penger i fond som investerer
i privat velferd – selger seg ut
19 kommentarer • for 3 timer siden

Torgunn —

AvatarMange som tjente penger gjennom å handle med
okkupasjonsmakten 1940-1945 fikk deler av sin formue
inndratt til statskassen. Hvor mye av Støres formue
skriver seg fra han morfar Johannes Støre, eier av Jøtul
og samhandler med okkupantene?
Burde Støre levere pengene tilbake til statskassen?
Enda en ny spiker i Støre og Ap sin kiste.
Hvorfor er Ap ikke i stand til å etablere en seriøs
ledelse av sitt parti?

Handlingsplan mot muslimhat – en seier for
islamistene
21 kommentarer • for 9 timer siden

per111 —

AvatarDette viser hva våre folkevalgte prioriterer, jeg
tror vi heller trenger en handlingsplan mot
kjønnslemlestelser, tvangsekteskap, gjengkriminalitet
etc etc , ja det er masse ukultur, listen er sikkert lang
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