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 • Svar •

Spaceman_Spiff • for 4 dager siden

LUKKA MOTTAK MED PIGGTRÅD OG MASKINGEVÆR! Jeg gir fullstendig F i om noen SVere
får assosiasjoner til Auschwitz. De setter seg isåfall frivillig der! Jeg vil bare at myndighetene skal
holde sin primære oppgave med å holde borgerne trygge!
156△ ▽

 • Svar •

Rolf Nilsen  • for 4 dager siden> Spaceman_Spiff

Støttes!

Og hadde jeg måtte flykte pga. krig, politikk eller annet, så hadde jeg for det første hatt med
meg familien min, og for det andre ikke hatt problemer med å oppholde meg i en leir så
lenge vi var trygge, hadde mat og tak over hodet.

Men slik ser ikke venstreradikalerne på stortinget (altså de fleste som sitter der, hvor de
oppfører seg som en degenerert adel) det, og NGOere med sterke mediekontakter er med å
å fordumme både politikerne og befolkningen.

Og attpåtil er det ikke flyktninger som kommer - men rene velferdsprofitører.

Hadde det vært et parti på tinget til høyre for Frp hadde jeg nok stemt på de.
50△ ▽

 • Svar •

mrzerog  • for 3 dager siden> Rolf Nilsen

Om jeg ikke hadde papirer og ville ha hjelp hadde jeg gladelig sittet i leir inntil man
hadde funnet ut min identitet. Men disse juger så det renner av dem, derfor er det
ingen histore å finne bekreftelse på, derfor tar det mye lengere tid.
3△ ▽

 • Svar •

gunhild gunheim  • for 4 dager siden> Spaceman_Spiff

Vel, til de endelig får sendt dem ut. UT med fremmedkulturelle og INGEN flere inn !
30△ ▽

 • Svar •

wotan  • for 4 dager siden> Spaceman_Spiff

De skal ikke inn i landet overhodet, spør du meg.
4△ ▽

 • Svar •

Spaceman_Spiff  • for 4 dager siden> wotan

Nei, men et av triksene for å holde dem ute er at det ikke er så attraktivt å komme
hit, og det kan vi oppnå samtidig som vi beskytter befolkningen med å holde dem
innestengt til de kan skipes ut igjen. På det viset kommer de ikke frivillig hit. Så
lenge vi tar imot dem slik vi gjør nå, så vil det uungåelig være noen som klarer å
snike seg fra Spanias åpne armer og hele veien opp hit.
2△ ▽

 • Svar •

Arbeidsrud  • for 4 dager siden> Spaceman_Spiff

Ja for det tar de seg faktisk godt betalt for via skatteseddelen.
3△ ▽

 • Svar •

Spaceman_Spiff  • for 4 dager siden> Arbeidsrud

Betalt for er en del av visa... Vi er også avvæpnet for at politiet skal være
voldsmonopolet, men når man gang på gang har tilfeller der fremmede lands
borgere som har tatt seg hit og forsøkt å bløffe seg til opphold og velferdsgoder,
dreper helt fremmede for å forlenge oppholdet sitt i landet, så har de ikke gjort
jobben sin. I utgangspunktet lar man ikke borgere man ikke veit hvem er gå fritt i
landet, og jo lengre unna de kommer fra, jo mer skeptisk bør man være til nettopp
det. Hvis ikke myndighetene snart tar disse drapene på alvor og begynner å beskytte
befolkningen må befolkningen få lov til å beskytte seg selv og andre med våpen om
de ønsker.
14△ ▽

 • Svar •

Marcus_T  • for 4 dager siden> Spaceman_Spiff

som for eksempel å ta Romerbrevet kap 13 til etteretning og forføyning? Hva er øvrigheten
til for?

△ ▽

 • Svar •

Rolf Nilsen  • for 4 dager siden> Marcus_T

Den må du gjerne utdype.

△ ▽

 • Svar •

densensurerte • for 4 dager siden

Det er mange politikere på Stortinget som har en bra mengde blod på henda nå.
108△ ▽

 • Svar •

Erik Gifford  • for 4 dager siden> densensurerte

Ja, skap et alternativ og fei dem ut! 
Denne politikersumpen vi har på Stortinget bør feies bort og tørkes ut.
36△ ▽

 • Svar •

rosinen  • for 4 dager siden> Erik Gifford

Bensin på bålet for total stopp dette, tragisk for guttongen og de rundt han.
2△ ▽

 • Svar •

gunhild gunheim  • for 4 dager siden> densensurerte

Det skal være visst! 
Derfor er det skremmende at ikke flertallet av nordmenn stemte mot innvandring ifjor,
valget fant sted etter sørlandsdrapet. Hva er det veien med folk!
21△ ▽

 • Svar •

oudeis  • for 4 dager siden> densensurerte

Dessverre er det folk som ikke betyr noe, må nok gå med en kjendis eller noe før politikere
våkner opp, det har sannelig vært endel saker nå, en ung jente ble vel stukket ihjel på en
buss bla, og var det ikke en døv gutt som ble stukket ihjel på en trikk i oslo? Disse sakene
blir bare 'glemt' av politikere, det er deg og meg det er noe feil på
19△ ▽

 • Svar •

ks  • for 4 dager siden> densensurerte

Og du tror de bryr seg. Nei kun egen interesse for å mele sin egen kake. Kan ikke si hvor
mye jeg ønsker disse et viss sted
13△ ▽

 • Svar •

Disqusting • for 4 dager siden

Det hører med til Sørlandshistorien at tiltalte har anket straffeutmålingen. Hun og hennes norske
kvinnelige advokat synes 4 år er meeer enn tilstrekkelig straff for denne "bagatellmessige"
episoden ifbm et "berettiget" rop om hjelp! Det hører også med til samme historie at du og jeg som
skattebetaler, har brukt 500 000kr/mnd siden den straffedømte var 12 år, for å oppbevare henne
på et dertil "egnet" sted, hvor hun defacto kunne gå fritt ut og inn som hun ville! Riktignok var det
gitt beskjed om at hun skulle fotfølges og det ble av barnevernet betalt ekstra for dette. Men dette
skjedde altså ikke.

En gjennomgang av hvem som driver slike sentre for "Barn med adferdsvansker" ville være
ekstremt interssant. Jeg tør våge påstanden om at 90% av slike steder drives av erklærte
sosialister, for her er det store offentlige penger å hente. Og denne merkelappen, nemlig sugerør i
felleskassen, er idag det mest fremtredende kjennemerke på profilerte mennesker som besverger
seg ti sosialisme og fordelingspolitikk! 
Når du sammelikner hvor mye det offentlige bruker på dine barn som oppfører seg til gagn for
samfunnet, så skjønner du at du er utsatt for en gigantisk svindel, iscenesatt av våre sosialistiske
partier, barnevernet og deres nærmeste venner! Spør deg selv hvorfor samfunnet skal bruke ei
eneste krone mer enn nødvendig på slikt avskum? I andre land har man såkalte ungdomsfengsel.
Dette koster en brøkdel og "ungdommene" med alder fra 12 til 35 år får ikke gå fritt i samfunnet,
for i disse landene har man funnet ut at det er samfunnet som må beskyttes fra de kriminelle, og
ikke omvendt som i Norge!
89△ ▽

 • Svar •

Otto  • for 4 dager siden

les mer

> Disqusting

Er fristet til å trekke dine antydninger i siste avsnitt enda lengre.

Naturligvis vet flertallet av våre sosialistisk dominerte politikere at mange av disse
ungdommene kan komme fra ekstreme islamistiske miljøer, hjernevasket og ferdig
progamert til hat mot vesten og godt forberedt i bruk av vold.

At den omfattende asylindustriens «hjelpeprogram» som samlet omfatter tusenvis av
ansatte glipper pga «svikt i rutinene» - rutiner som først og fremst er laget for å pulverisere
personlig ansvar - gjør at representantene for industrien kan rope på etter enda flere
penger og på flere ansatte ,som er en typisk måte for sosialister å skape arbeidsplasser på. 
At det ryker et uskyldig liv i ny og ne, er noe de tydeligvis aksepterer. Mao de godtar at det
tross alt umulig og lage flerkulturell omelett uten å knekke noen egg.

At det også importeres ungdom som disse er naturligvis noe de ansvarlige er fullt klar over.

11△ ▽

 • Svar •

Rolf Nilsen  • for 4 dager siden> Disqusting

Ikke glem at Trond Bolle også var med å drev et slikt senter for barn med adferdsvansker.
Så det er nok ikke utelukkende profitører og "fordelsfolk" som driver med det.
2△ ▽

 • Svar •

Disqusting  • for 4 dager siden> Rolf Nilsen

Ja hvilken ungdomsorganisasjon var han med i? For ordens skyld, Trond gjorde en
imnnsats for det han trodde på. Jeg personlig mener at vi(Norge) ikke har noe med
å blande oss inn i andre lands indre anliggender, spesielt ikke Islamske land!
Krigskorset var opprinnelig ment for mennesker som kjemper i en eventuell
krigssituasjon som rammer Norge!
5△ ▽

 • Svar •

Espen Olsen  • for 3 dager siden> Disqusting

Skam deg din drittsekk! Hvilke rett har du til å skrive noe slikt om Orlogs-
kaptein Bolle. Hvilke erfaring har du fra forsvaret? Du satt nok trygt hjemme
med pikken i hånden og så på filmer på nettet.

△ ▽

 • Svar •

Rolf Nilsen  • for 4 dager siden> Disqusting

Ikke ungdomsorganisasjon - han var med å drev en kommersiell tjenste for
"vanskeligstilt ungdom" som det heter.

△ ▽

 • Svar •

Disqusting  • for 4 dager siden> Rolf Nilsen

Jeg mener før det!

△ ▽

 • Svar •

Rolf Nilsen  • for 4 dager siden> Disqusting

???

△ ▽

 • Svar •

Peter Johan Olavsen • for 4 dager siden

Jeg har traffikert farvannene utenfor Somalia mange mange ganger, og da har jeg gått og lagt meg
om kvelden med tanken om at det er mulig jeg blir purret i løpet av natten med kniven på strupen.
Nå ser det ut til at en må begynne å være svært så forsiktig når en går en tur i butikken her
hjemme, det syntes jeg enkelt og greit ikke noe om. Og de som er ansvarlige i dette er våre
statsministre og andre politikere siden 70 tallet. Nåværende statsminister er veldig skyldig og bør
fjernes veldig snart.
53△ ▽

 • Svar •

Torgunn  • for 4 dager siden> Peter Johan Olavsen

Det meste av Stortinget må byttes ut. Inn med kun folk som stemmer for å stenge Norger
grenser effektivt samt repatriere flest mulig fortest mulig.
13△ ▽

 • Svar •

Peter Johan Olavsen  • for 4 dager siden> Torgunn

Ja helt enig, det er på høy tid at noen begynner å ta dette alvorlig.
5△ ▽

 • Svar •

Karl Sagen  • for 4 dager siden> Torgunn

Orker ikke håpe på noe slikt engang. Landet krysser 50% innvandrere lenge før nok
nordmenn våkner.
4△ ▽

 • Svar •

finnur  • for 4 dager siden> Karl Sagen

Rundt 2040 ender Ola opp som minoritet, og fra da av går det raskt mot noe
helt annet her til lands!
1△ ▽

 • Svar •

Espen Olsen  • for 3 dager siden> Peter Johan Olavsen

Hvem bør komme inn. Odelsjenta fra Romsdal? Vidar Kleppe fra demokratene? Kom med
navn!

△ ▽

 • Svar •

Peter Johan Olavsen  • for 3 dager siden> Espen Olsen

Dominik Tarczynski

△ ▽

 • Svar •

Ola Lutefisk • for 4 dager siden

Hvorfor er ikke rosetoget på tur opp til Vadsø nå.....?  
Er det fordi rollene drapsmann og offer ikke passer inn hos globalistene i MSM....

Derimot om det hadde vært omvent...
43△ ▽

 • Svar •

Disqusting  • for 4 dager siden> Ola Lutefisk

Det blir nok ingen "Benjamin" ut av dette! Feil farge, rasistisk som venstresiden er! Ikke at
jeg bifaller hva som hendte ham. Han var et individ med rettigheter som oss andre, men vi
andre har åpenbart ikke samme verdi for enkelte i vårt samfiunn! Det gjøres forskjell, fra
vugge til grav! 
Se på linken så skjønner du! 
https://www.nrk.no/video/PS...
9△ ▽

 • Svar •

oudeis  • for 4 dager siden> Ola Lutefisk

Rase, religion og kjønn må sjekkes før den følelsesmessige reaksjonen bestemmer hva man
gjør, den selektive moral kalles det
8△ ▽

 • Svar •

eDmulig • for 4 dager siden

Vi er mange sinte nå.  
Må prøve å stenge ute tanker som;  
«Skjer dette med ett av mine barn eller barnebarn, så .... GGGRRRRrrr». 
Jeg kjenner det på kroppen hvor forferdelig vondt de nærmeste har det nå. 
I alle andre rasjonelle kulturer tillates eller aksepteres ikke dette.  
Men selvsagt, når dagens politikerne ønsker å bytte ut befolkningen i Norge med noe annet, så er
dette prisen de mener det norske folk må betale. Såpass må nordmenn tåle, fordi vi kan ikke la
slike hendelser skygge for GODHETEN. 
Jeg spyr.
30△ ▽

 • Svar •

oudeis  • for 4 dager siden> eDmulig

Tenk deg hvor nervøse foreldre og besteforeldre kan være om barn eller barnebarn jobber i
butikk, det som var det tryggeste man kunne gjøre før har jo etterhvert blitt livsfarlig og
politikere gir totalt beng, lar unge mennesker bli drept på jobb uten at de bryr seg, pytt!
pytt! fyll opp med et kulørt 'barn' til tenker de
10△ ▽

 • Svar •

oudeis • for 4 dager siden

Det er antakelig svært attraktivt for en kulørt ungdom å stikke ned og drepe en etnisk norsk
ungdom, de får oppmerksomhet bla, blir fokus for alles omsorg og omtanke, drapet på et ungt
menneske er det som skal til for at de blir sett, at de ikke lenger trenger å anstrenge seg, de blir
gjennom det å avslutte et annet liv offisielt et offer, ingen tvil lenger, resten av livet vil de bli båret
på hendene gjennom livet, et offer, en som har drept så de må få alt, jeg tenker vi vil kunne se en
regulær draps-epidemi i norge i årene fremover, hvor innvandrer-ungdom sikrer tilværelsen sin
ved å ta livet av en norsk gutt eller jente, og politikere vil naturligvis være totalt fraværende
27△ ▽

 • Svar •

Marcus_T • for 4 dager siden

Problemet er at vi roper for DØVE ører. Stortinget holder for ørene!
26△ ▽

 • Svar •

Karl Sagen  • for 4 dager siden> Marcus_T

Sammen med det overveldende flertallet av befolkningen.. Desverre.
5△ ▽

 • Svar •

MerseyRiver • for 4 dager siden

Hvis det ikke NÅ blir innført lukkede asylmottak, gir jeg meg ende over! Vi har ingen å miste! Igjen
sitter familie og venner i stor sorg. Mine tanker går til dem.
26△ ▽

 • Svar •

Henning Nielsen • for 4 dager siden

Den første og største plikten for norske myndigheter er å beskytte borgernes liv og helse. Denne
plikten er forsømt, kastet på båten av mennesker som setter sin naive ideologi foran hensynet til
vår sikkerhet. Nordmenn blir ofret på alteret til den umettelige guden Politisk Korrekt.

Hvem av Norges øverste politikere vil stå opp og forsvare norske liv? Solberg? Jensen? Tadjik?
Grande? For dem er vi verdiløs kanonføde, ikke annet.
25△ ▽

 • Svar •

gunhild gunheim • for 4 dager siden

Ja, det er PÅ HØY TID st det norske folk roper om hjelp!! Nå er det nok nedslakting av nordmenn! 
Send pakket UT!
25△ ▽

 • Svar •

Vantroende • for 4 dager siden

Er jo et fakta at en blir drept fordi en er hvit og norsk. De skal jo hevne seg på det norsk samfunnet
fordi de ikke fikk alt de pekte på.
24△ ▽

 • Svar •

Chris • for 4 dager siden

Det kunne vært ti ganger så mange drap enn det er og politikerene fra alle partier med ett unntak
ville allikevel ikke hatt fokus på dette Se på Malmø. De bryr seg ikke
24△ ▽

 • Svar •

oudeis  • for 4 dager siden> Chris

Folk må stemme annerledes ved valg før det skjer noe, tror mange norske ungdommer vil
ende sine liv på et butikkgulv gitt, blant hermetikkbokser og engangsgriller, så lenge det
bare er å fylle på med mere folk har politikere null problemer
6△ ▽

 • Svar •

Magnhild Voldsund • for 4 dager siden

Jeg tror vi må mobilisere foran kommunevalget. Ingen asylbosetting i vår kommune. Vi vet aldri
hva som kommer og våre ungdommer skal ikke drepes på jobb av fremmede innvandrere.
23△ ▽

 • Svar •

Magnhild Voldsund • for 4 dager siden

Tenker våre myndigheter på at det går en grense for hvor mye kriminalitet vi nordmenn skal
utsettes for,før vi tar loven i egne hender? Å bli myrdet av fremmede du ikke kjenner,når du er på
jobb,er så groteskt at jeg har ikke ord.
23△ ▽

 • Svar •

groruddalen_81 • for 4 dager siden

Lurås skrev for mange timer siden at drapsmannen var fra Somalia....
22△ ▽

 • Svar •

Øyvind Thuestad   • for 4 dager siden> groruddalen_81

Ja, jeg så det. Men han oppgir ingen kilde, så dette er spekulasjoner basert på rykter.
Skjønner ikke at han tør.
5△ ▽

 • Svar •

Marit  • for 4 dager siden> Øyvind Thuestad

Spiller ingen rolle. Drapsmannen er garantert muslim. Fra et shithole country. 
På tide med å fornye innvandringsstoppen fra 1975 ! 
VI ORKER IKKE flere drap og voldtekter nå ! 
Erna Solberg : Legg fra deg konfektesken, og HØR PÅ OSS !
30△ ▽
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Sørlandssenteret i Kristiansand ble 26. juli 2017 åsted for en forbrytelse

som rystet Norge: 17 år gamle Marie Skuland ble knivdrept på jobb som

sommervikar. Nå har det skjedd igjen – mindre en ett år etter.

18-åringen som ble drept på Coop Byggmix i Vadsø i går var på jobb da

drapet skjedde. Saken minner på �ere måter om drapet på Marie Skuland

på Sørlandssenteret i �or sommer.

– Jeg kan bekre�e at 18-åringen var på jobb da det skjedde. Totalt var det

tre ansatte i butikken, sier kommunikasjonssjef i Coop Harald Kristiansen

til NRK.

Politiet ble varslet om knivstikkingen klokken fem på ti lørdag kveld. 18-

åringen var blitt stukket med kniv i halsen. Han ble konstatert død kort

etter. Politiet pågrep i natt en 17-åring for drapet.

Det er ingen kjent relasjon mellom o�er og gjerningsmann, og politiet vet

foreløpig ikke om det var noen foranledning eller motiv for

knivstikkingen, opplyser Varanger politistasjonsdistrikt i pressemeldingen

man sendte ut i morges.

26. juli i �or tok en da 15 år gammel jente en kniv fra hyllene på Coop Obs

på Sørlandssenteret og knivstakk to personer på kjøpesenteret. Den 17 år

gamle sommervikaren Marie Skuland døde av skadene hun ble påført,

mens en 23 år gammel kvinne ble kritisk såret. Det var ingen forbindelse

mellom tiltalte og ofrene i forkant av drapet.

Marie Skuland ble bare 17 år. Foto: Privat

Jenta, som for tre uker siden ble dømt til 11 års fengsel, påberopte seg i

retten at hun knivstakk for å komme seg vekk fra tvangstiltak i

barnevernet, og at knivstikkingen var et «rop om hjelp». Retten syntes ikke

at det var formildende, snarere tvert om.

På mindre enn ett år har vi opplevd to knivdrap inne på

butikker/kjøpesentra hvor gjerningspersonen i begge tilfeller dreper

tilfeldige mennesker.

I begge tilfeller blir drapet begått av en gjerningsperson med

innvandrerbakgrunn. Jenta i Kristiansand var født i Norge, men har

afghanske foreldre, som Document var nesten alene om å omtale.

iFinnmark skriver nå at 17-åringen i Vadsø er «av utenlandsk opprinnelse»

I tillegg er begge dødsofrene (også den kritisk sårede 23-åringen)

nordmenn.

Man risikerer å bli drept simpelthen fordi man be�nner seg på feil plass til

feil tid.

Ytterligere en parallell er at i begge sakene er dødso�eret en tenåring. Også

gjerningspersonene er tenåringer.

Ifølge politiet er gjerningsmannen i Vadsø ikke tidligere stra�edømt, men

han har vært i kontakt med politiet to ganger den siste måneden i

forbindelse med plagsom oppførsel.

Heller ikke jenta på Sørlandssenteret var tidligere stra�edømt, men også

hun hadde vist svært utagerende oppførsel.

I Sverige �nner vi en parallell sak i drapene på IKEA i Västerås. 10. august

2015 stakk Abraham Ukbagabir ihjel Carola (55) og Emil Herlin (28), mor

og sønn,  på Ikea i Västerås. Den da 35-årige eritreeren hadde like før fått

avslag på sin asylsøknad.

Carola og Emil Herlin. Emil måtte bevitne at hans mor ble stukket ned og

drept kort før han selv ble drept. (foto: privat)

Avisen Vestmanlands Läns Tidning siterete fra den psykiatriske rapporten

om Ukbagabir. Den viste at han drepte fordi han følte seg krenket. Han

hadde fått avslag på søknad om asyl og ville markere seg overfor

urettferdig behandling ved å drepe to svensker. Han trodde det skulle gi

hans sak større oppmerksomhet.

Et «rop om hjelp», med andre ord.

I Sverige har asylsøkere truet med selvmordsangrep om de ikke får bli. En

gruppe enslige mindreårige asylsøkere truet i �or med å ta sitt eget liv – og

«sørge for at noen svensker følger dem i døden» dersom de �kk avslag på

asylsøknaden etter å ha blitt alderstestet.

I 2013 gikk en asylsøker amok på Valdresekspressen og drepte samtlige

ombord; sjåføren og to tilfeldige passasjerer, en 19-årig jente og en svenske

i femtiårene.

Det var andre gang Valdresekspressen ble rammet. I 2003 drepte en 26 år

gammel etiopier sjåføren Audun Bøland. Før bussturen hadde han drept

en annen asylsøker på mottaket. Han knivstakk �ere av passasjerene.

Takket være Bølands mot og handlekra� kom 34 av dem seg velberget ut

av bussen.

Ytterligere to «rop om hjelp»?

Det er på høy tid at det reiser seg et rop om hjelp fra hele den norske

befolkning.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.
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