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Enda et norsk skip skal transportere migranter

Norskeide og norskregistrerte Ocean Viking be nner seg i havområdene

i Middelhavet

mellom Libya og Italia med 356 migranter om bord. Hvor de skal settes i
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land er høyst uklart.

Leger uten grenser vil sende skip til
Middelhavet

Redningsskip i Middelhavet bidrar til at ere afrikanere tar sjansen og
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legger ut på Middelhavet, ifølge statens ekspertorgan Landinfo.

NGO-er hadde kontakt med norske
myndigheter om «Ocean Viking»

Landinfo er statens uavhengige fagorgan for landkunnskap, og skriver
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rapporter om land Norge mottar asylsøkere fra.
Tilstedeværelsen av redningsskip i farvannene utenfor Libya påvirker
valgene til smuglerne og migrantene, sier landrådgiver Geir Juell Skogseth

16. august 2019

til NRK. Han har fulgt situasjonen i Libya i mange år, og baserer seg i sine

Migranter som "ikke vet noe om redningsskip"

uttalelser på forskningsrapporter om tematikken:

vet nok til å velge bort Italia

14. august 2019

– Det er en av de faktorene som påvirker. Når det for noen år siden var
mange redningsskip ute i Middelhavet, så var det lettere for
menneskesmuglerne å få migrantene fra den libyske kysten og over til
Schengen-området, til Europa, sier Skogseth.

I dag er det svært få redningsskip i Middelhavet.
– Sånn som situasjonen er nå så er det vanskeligere, fordi
menneskesmuglerne må føre migrantene lenger over havet. De kan ikke
lenger kalkulere med at det er redningsskip der ute som venter på dem i
rom sjø, sier Skogseth.
– Så det er ikke noen tvil om at tilstedeværelse av redningsskip påvirker
tra kken av migranter over Middelhavet?
– Det er en av de faktorene som påvirker tra kken over Middelhavet, ja.

Leger Uten Grenser avviser at forholdet mellom redningsskip og
migrantstrøm er entydig.
– Det som i størst grad påvirker menneskers ukt over Middelhavet er
situasjonen i Libya, der forholdene for yktninger og migranter er
sjokkerende. Menneskene ykter fra vold, tortur, vilkårlig fengsling og
utpressing, sier president i Leger Uten Grenser Karine Nordstrand.

Hun viser til «en rekke faktorer som spiller inn», som «temperatur og
vindforhold, og ikke tilstedeværelsen av uavhengige redningsskip».
– Det nnes ingen forskning som beviser at frivillig søk og redning virker
på den ene eller andre måten, sier Nordstrand.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er bekymret over signale ekten
redningsskip som Ocean Viking gir på migrantstrømmen.
– Hvis det blir gitt et inntrykk at det nå er åpnet en dør til Europa, og hvis
i tillegg de som nå kommer og som ikke har grunnlag for asyl, ikke blir
raskt returnert, så vil ere reise inn til Libya, og ere vil prøve å komme
seg over Middelhavet, mener Kallmyr.
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Dogen • for 14 timer siden • edited

Leger uten grenser Karine Nordstrand sier migrantene flykter fra vold, tortur, vilkårlig
fengsling og utpressing i Libya, men etter det jeg skjønner "flykter" de til Libya. Så hvorfor
velger de akkurat dette landet som transittland på sin reise mot Europa, når de utsettes for
det de kaller "systematisk" tortur?
75 △ ▽ • Svar • Del ›
Birgitte Sørensen > Dogen • for 14 timer siden • edited

Når de åpner nettsiden som viser posisjonen til smuglerskipene så ser de fort at det er
til Libya de må for å rekke neste "buss". Avgang om 3 dager! Bedre kollektivtilbud,
med ankomstvarsling på nivå med timeekspressen! 😁
43 △ ▽ • Svar • Del ›
Hanne Sjue > Birgitte Sørensen • for 10 timer siden • edited

Er det ikke snart på tide å få stoppet denne galskapen vi ser her? Hvorfor
flykter de til Europa? Svaret, det er pengene, vet dere. Fra dag én når de er
kommet hit så er det full pakke fra NAV, mens gamle, syke og andre som
kunne trengt mere hjelp får ingenting.
Forstår bare ikke at dette får fortsette, er det ingen som kan stoppe dette?
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Farlige tider > Hanne Sjue • for 8 timer siden • edited

Det eneste skjerpende er at disse eldre og gamle har stemt frem
galskapen og 68-regimet! Fremtidens eldre skal virkelig få noe å klage
over, dagens eldre er dessertgenerasjon!
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Olav Ødegaard > Dogen • for 14 timer siden • edited

..og hvorfor "flykter" de til land i Europa med dårligst vær, - til og med kald vinter?
Vi selv "flykter" til varmere land så snart anledningen byr seg..
20 △ ▽ • Svar • Del ›
Ingvar Nilsen > Olav Ødegaard • for 11 timer siden

Ja, men hvorfor spør ingen om det mest påfallende?
Hvorfor sender de ikke de svakeste først? Barn, kvinner, eldre? Hvorfor
kommer de i strie strømmer, de unge spreke stridsdyktige, som skulle blitt
igjen i landet med krig og operert som "gutta på skauen"?
19 △ ▽ • Svar • Del ›
Kentaxx • for 14 timer siden

En kan jo bli matt av disse nyttige idiotene som driver fergetrafikken i Middelhavet.
Skjønner de ikke at jo flere migranter de hjelper i land i Europa, desto flere vil prøve å
komme seg over, og mange vil drukne? Og hvem jubler? Jo, menneskesmuglere som tjener
store summer på å sende migrantene i elendige farkoster ut på havet. Dessuten har det alt
overveiende flertallet av disse migrantene ingen beskyttelsesbehov i Europa. Dette er
økonomiske turister og i all hovedsak arbeidsføre unge menn som kommer papirløse, og
som heller burde bidra til å bygge opp hjemlandene sine. Og Leger uten
ansvar.....unnskyld....grenser, står i bresjen for en total uansvarlighet som denne trafikken
representerer. Det blir aldri mer økonomisk støtte til LUG.
44 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Ivar Brynildsen > Kentaxx • for 14 timer siden

De er ikke idioter, men har en åpenbar politisk agenda. En verden uten grenser er et
ideal for en del mennesker som ikke lenger kan forholde seg til den andre, store
utopien idealistiske drømmere har pleid å henge seg opp i. Den som raste sammen i
1989.
25 △ ▽ • Svar • Del ›
Иван Грозный > Kjell Ivar Brynildsen • for 12 timer siden

Ikke glem at disse menneskene er notoriske godhetsposører. Organisasjonene
skryter uhemmet av at skipet deres har reddet hundrevis av mennesker fra
drukning. Mannskapet synes på samme måte det er veldig gromt å komme
hjem og fortelle om sine "heltedåder" og regne opp hvor mange "sårbare
flyktninger" de har reddet fra "den visse drukningsdød". Kanskje vanker det en
medalje eller et diplom fra likesinnede etter hjemkomsten.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Kentaxx > Kjell Ivar Brynildsen • for 7 timer siden • edited

Det merkelige er også at LUG påstår at migrantene ikke kan settes i land der de
kom fra, fordi havnene er «utrygge». Betyr det at LUG mener at havnene ikke
var «utrygge» da de reiste derfra og at det ikke finnes en eneste trygg havn i
Nord Afrika eller Midt Østen hvor de kan settes i land, men bare i Europa?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
GHJO > Kentaxx • for 14 timer siden • edited

De "nyttige idiotene" skjønner nok godt.
Men de er ute etter å skape kaos, for å fremme islams overtagelse av Europa.
Deres handlinger er drevet av hat til egen befolkning.
Den grovt uforstandige, vestlige ødeleggelsen av Libya, er hovedårsaken til dette som
nå foregår.
For å bøte på sine synder bør nå de vestlige land som var med på å ødelegge Libya,
skaffe seg kontroll over en havn og et landområde i landet, få slutt på
menneskesmugler-aktiviteten og forsørge de mennesker som strømmer til, for å
komme til Europa, på stedet. Og etterhvert sende dem hjem, med en startkapital, som
hjelp til å etablere seg på nytt i sine hjemland.
Kriminelle og islamister/jihadister, IS, osv. må siles ut og ivaretas spesielt.
Det vil bli langt billigere, enn å føre dem til Europa.
I tillegg vil dette bidra til å bremse opp destabiliseringen og økonomisk utarming av
Europeiske land.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
john • for 15 timer siden

Man behøver ikke å være ekspert for å skjønne at disse båtene betyr en snarvei til gratisland
i Europa og Norge. De eneste som ikke skjønner dette, er vel stort sett politikere.
33 △ ▽ • Svar • Del ›
Hermann > john • for 14 timer siden

Nei, ekspert må du ikke være, men du må være NRK ............
NRK-PROPAGANDAEN:
For 2-3 uker siden hadde NRK på frontsiden sin et bilde av en afrikaner som har
flyktet over middelhavet med heading-teksten:
"Når han forstår hva Norges justisminister har sagt ( PULL-EFFEKTEN NGOSKIPENE MEDFØRER) – rister han bare på hodet
Overlevde livsfarlig flukt over Middelhavet."
Trykker man på linken får man opp denne:
https://www.nrk.no/urix/xl/...
( PS: NRK har endret opprinnelig tekst)
som også er tekst-versjonen av et innslag på NRK Dagsrevyen på samme tidspunkt.
DET NRK SÅ GJERNE VILLE FORTELLE OSS VHA DETTE ENE SANHETSVITNET
VAR AT EN ØKT MENGDE NGO-SKIP I MIDDELHAVET OG DERVED EN
LETTERE VEI FOR IMMIGRANTENE FOR Å NÅ EUROPA, IKKE HAR NOEN
PULL-EFFEKT PÅ NYE/ANDRE AFRIKANERE SOM MÅTTE TENKE PÅ DET
SAMME.
NRK MÅ TRO AT FOLK ER DUMME !
DETTE PROPAGANDA-ORGANET ER VI NÅ TVUNGET TIL Å BETALE SKATT
FOR. FY F.... !
30 △ ▽ • Svar • Del ›
Bjart_S > Hermann • for 13 timer siden

Ja NRK undervurderer det norske folk! Dette er faktisk å se ned på vanlige
folk! NRK består av onde, hatefulle mennesker; mot egen befolkning!
19 △ ▽ • Svar • Del ›
john > Hermann • for 12 timer siden

Det minner meg om det gamle sovjet unionen.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Olav Ødegaard > john • for 14 timer siden

Politikerne skjønner dette meget godt.
Det er politikerne som har gjort vår velferd tilgjengelig for fremmede, på premisser
som er meget vanskelig å undersøke om de gjelder den enkelte, og dertil perment..
13 △ ▽ • Svar • Del ›
john > Olav Ødegaard • for 12 timer siden

Det er bra vi bor i et demokrati!?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Bjart_S • for 14 timer siden

Det er TOTALT uansvarlig av Leger uten grenser å stille med ferge for menneskesmuglere
som tjener seg grunnrike på menneskesmugling! At Nordstrand ikke fatter dette vitner om
lite omløp i toppetasjen! Men hun er vel så "god" at hun ikke VIL forstå! Leger uten grenser
bør straffes for denne fergetrafikken. De vil etter hvert, indirekte få mange liv på
samvittigheten!
Det er også meget uansvarlig av den norske stat å ikke stoppe denne båten, som de hadde
muligheten til.
22 △ ▽ • Svar • Del ›
Reidar S • for 13 timer siden

Du verden!! en "ekspert" som har funnet det selvsagte!
21 △ ▽ • Svar • Del ›
Harald > Reidar S • for 13 timer siden

Hvor mye "ekspert" trenger man være for å finne ut av dette? Dette er "pure logic".
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Petter Tuvnes • for 14 timer siden

Menneskesmugling er milliardvirksomhet. Uten å kunne smugle tjener de ingenting. NGOer som Leger uten grenset m. fl. er avhengig av økonomisk støtte. Menneskesmuglere og
NGO-er har felles interesse. Meget sannsynlig at noen menneskesmuglere finansiere NGOer anonymt fra sine milliard-inntekter for at NGO-erne skal føre de smuglede lykkejegerne
videre til Europa.
19 △ ▽ • Svar • Del ›
Leif Jæger • for 13 timer siden

Jeg må si at LUG spiller et høyt spill mtp egen troverdighet. Jeg, som så mange andre sikkert
har trodd at LUG var en troverdig og uselvisk aktør for humanismen i verden. Det de driver
med her er så grovt uansvarlig at de faktisk burde vært straffeforfulgt. Det er vel ikke
usannsynlig på sikt. Min støtte får de aldri mer.
18 △ ▽ • Svar • Del ›
Borealis > Leif Jæger • for 12 timer siden

Helt enig. Jeg var i et par år fast giver til LUG, men da de sluttet seg til
menneskesmuglerne ble det øyeblikkelig slutt på mine bidrag og de vil heller aldri få
"et rødt øre" mer fra meg.
Dette er kriminell virksomhet og burde straffes deretter.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Helgelendingen • for 14 timer siden

Huff da. Vi kan da ikke la fakta ødelegge for godhetsregimet.
17 △ ▽ • Svar • Del ›
bb • for 14 timer siden

Kallemyr har helt rett, nå er det på tide å tiltale disse som driver denne trafikken fremover.
Ingen lender vil ha de, likevel driver leger uten grenser mafia virksomhet. Får også håpe at
nisse partiet KRF snart er ute og borte fra norsk politikk.
16 △ ▽ • Svar • Del ›
aguafiesta > bb • for 10 timer siden

Vel... Hva med batikheksenes lender?
△ ▽ • Svar • Del ›
olevegar • for 14 timer siden

Unge sterke muslimske menn...... alltid!
Hvor er kvinnene?
Hvor er de omskjærte? Hvor er de jenter som blir tvangsgiftet i svært ung alder?
Finnes der steder der de kan gå inn i et safespace og vente på redning?
Kanskje vi kunne hjulpet noen jenter i islamske storbyer eller grensebyer? De som rømmer
fra tortur, vold, voldtekt i barneekteskap?
Nei... jeg får si med Bill Warner. Uvitenhet om islamsk migrasjon og jihad er vannvittig
stor...

▶

16 △ ▽ • Svar • Del ›
Tor Nivlheim • for 13 timer siden

En behøver vel ikke være "rakettforsker" for å forstå det enkle faktum at når en setter ut fulle
matskåler så kommer villkattene springende.....
15 △ ▽ • Svar • Del ›
Pål Sigland • for 14 timer siden

Nei nei, det er aldeles ingen sammenheng her... for Karine Nordstrand har ingen agenda.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Farlige tider • for 12 timer siden • edited

Noe må gjøres med NGOène! De kan ikke utsette vestlige samfunn for "blackmail", disse
skal ikke få lov til å tvinge igjennom en udemokratisk innvandringspolitikk, de dekker seg
under som en humanitær organisasjon, dette er bare tull! Hadde disse vært nøytrale hadde
de søkt afrikansk havn!
"Ocean Viking" kan når som helst søke trygghet i en afrikansk havn, hvorfor gjør de ikke
dette? Hvorfor går autopiloten direkte i retning Lampedusa?
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Canopus • for 12 timer siden

«Det som i størst grad påvirker menneskers flukt over Middelhavet er situasjonen i Libya,
der forholdene for flyktninger og migranter er sjokkerende. Menneskene flykter fra vold,
tortur, vilkårlig fengsling og utpressing, sier president i Leger Uten Grenser Karine
Nordstrand.»
Det er ikke sant det som Nordstrand hevder her. Det er tvert imot påvist en sammenheng
mellom migrantenes mulighet til å ankomme et europeisk land og antallet som gjør et forsøk
på å krysse Middelhavet. Document skrev om dette den 14. august.
Det kan synes som om Karine Nordstrand med Leger Uten Grenser og resten av asyllobbyen begynner å bli mer enn desperate. De er altså avhengig av at en følelsesbasert teori
for egen regning blir lagt til grunn for fortsatt tråling etter lykkesøkende migranter.
https://www.document.no/201...
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Harald > Canopus • for 12 timer siden

Nå må Leger Uten Gangsyn slutte med tullpratet sitt. Jeg vet ikke hvor mange
rapporter jeg har hørt om lykkejegere som har jobbet i Libya i flere år for å legge seg
opp penger til turen over Middelhavet.
Jeg trodde at Leger Uten Gangsyn skulle jobbe med syke mennesker i fattige og
krigsherjede land og ikke menneskesmugling. Det må være på tvers av alle legeetiske
grenser.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Ytringsfriheten • for 12 timer siden

At situassjonen i Libya er uholdbar for flyktninger betyr vel ikke at europeiske land er
forpliktet til å ta imot disse menneskene fordi de er jo ikke fra Libya! De har selv valgt å dra
fra sine land inne i sentral Afrika, og da har de i samme slengen valgt å ta risiko med hva
som skjer videre.
Hvor mange egentlig av de som kommer over Middelhavet fra Libya er libyske statsborgere?
Befolkningen i Afrika må ta ett oppgjør med sine despoter og bli der de er, er de sterke nok
til å starte på en ukesvis vandring gjennom afrikanske land for å nå målet " Europa" er de
sterke nok til å kunne kjempe der de bor mot vanstyret. Nei, de er for late til å jobbe! De vet
godt at europeiske myndigheter vil gi de mat og husly! Det er sakens kjerne.
Afrika har idag ca. 1.5 milliarder mennesker som alle vil bort, Vest Europa rundt 500
millioner mennesker, kontinentet er lite i sammenligning med Afrika og kan ikke makte en
masseinnvandring derfra. Dessverre ser ikke politikerne at mange europeiske byer er blitt
som afrikanske byer med vold og annen kriminalitet skapt av innvandrer ungdom fra Afrika.
Nissen følger som kjent med på lasset.
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Lise Ernfridsdatter Høier > Ytringsfriheten • for 10 timer siden

Nemlig !!
△ ▽ • Svar • Del ›
Kari H. • for 12 timer siden

Egypt har mange av nabolandenes migranter boende, syrere, libyere, og sudanesere --samt
eritreere og etiopiere. Syrerne er smarte forretningsfolk og gikk mange egyptere i næringen.
Syrerne betalte oppholdet sitt av egen lomme i Egypt. Ingen migranter får ikke en piaster
(0,01 øre) av myndighetene for å bo der. Mange syrere eier og leier leiligheter som den
vanlige egypter ikke har råd til.
Men syrerne kunne ikke vente med å forlate Egypt og å dra til Europa. I de første 3 år av
borgerkrigen, brukte de smuglerbåter fra kystlinjen av Egypt, strekningen mellom
Alexandria og Sallum. Helt til myndighetene i Egypt stoppet ruten, og enten straffeforfulgte
migrantene eller utviste dem tilbake til hjemlandene. Migrantbåtene var fylt til randen med
syriere, sudanesere, eritreere, og etiopiere. Grunnen til at båtfarten var første alternativ for
samtlige båtmigranter, var at Europa tok vel i mot dem. Samtlige migranter ble plukket opp
av NGO-skip like utenfor kysten av Afrika, som førte dem direkte i land til EU Malta, første
italienske havn Lampedusa,Licata, Catania, eller Diakoftis.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Golge Heppen • for 11 timer siden

Aktiviteten til disse skipene er en hån mot alt som heter ferdsel på havet. Det er helt utrolig å
se folk hoppe i sjøen av egen fri vilje.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
R Freewayflyer • for 12 timer siden

De gale har ingen grenser, det ser vi hver dag. Nesten alle forstår at jo bedre transport jo
flere passasjerer, man må egentlig være sosialist eller politiker eller begge deler for å ikke
fortå dette.
På tide at vi setter egen agenda, vi som ønsker å bevare Europa og eget kongedømme
6 △ ▽ • Svar • Del ›
claw dia • for 12 timer siden • edited

For aa konkludere med slike selvfoelgeligheter maa denne Juel Skogseth vaere et geni.
WOW!
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Torkel Andres Veim • for 14 timer siden

Forhold i Libya ja, hehe, et tips, gratis sådan, hold dere unna Libya!
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Tim Hansen • for 11 timer siden

Sier seg selv at dette når dem via jungeltelegrafen. Denne menneskesmuglingen kan ikke
stanses fort nok, da den tar fokuset bort fra den enda mer omfattende lekkasjen over
Europas grenser over land. Men siden ingen drukner på land, får dette liten
oppmerksomhet.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Per Olsen • for 10 timer siden • edited

Afrikanske havner - like sikkert som Norge?
Leser aldri om ufred/krig i Nord-Afrikanske havner. Da er de vel like trygge som Arendal.
Da kan man faktisk returneres hjem - og bidra til demokrati (ikke boikotte andre) i sitt
hjemland. Gode samfunn, som vesten, må faktisk SKAPES.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Martin • for 10 timer siden

Må man virkelig være en "ekspert" for å skjønne dette?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Bevern • for 12 timer siden

Den spanske fartøyet Open Armes ligger nå til havn ved Porto Empedocle på Sicilia i følge
Marintraffic.
Er det noen som har mer opplysninger ?
https://www.marinetraffic.c...
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Tusseladden • for 9 timer siden

Spesielt når de ligger i strandsonen utenfor Libya med megafoner som roper ut Allah
Akhbar. Med annonser fra NAV på radio, gratis helsevesen, tannlege, hus, klær, møbler,
barnetrygd (det er bare å p..le i vei). Og wifi via satelitt, betalt av FN, med SIM-kort betalt av
FN. Indirekte over våre skattepenger.
Er det noe sted i verden våre skattepenger ikke er i bruk? Det lurer jeg på.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Maria Longo • for 10 timer siden

Velkommen etter!
Trenger ingen ekspert for å komme fram til det. Det er bare å bruke logisk tankegang.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjappfot • for 5 timer siden • edited

Landinformasjon blir vel bannlyst av enkelte etter dette, men de har jo helt rett. Uten
sammenligning forøvrig; da jeg var gutt og gikk på epleslang, gikk turen for oftest til de som
hadde de største eplene, og som ikke brydde seg om at vi kom på besøk. Når det er tilnærmet
sikkert å bli plukket opp av et vestlig fartøy, da er lista rimelig lav for å dra til havs. At
enkelte organisasjoner og politikere ikke skjønner dette, vel det er besynderlig. Talspersonen
til Leger uten grense er ikke troverdig i sin argumentasjon nå.
△ ▽ • Svar • Del ›
BeardedMoose • for 7 timer siden

Man trenger ikke engang å ha fullført 3. klasse på barneskolen for å forstå mekanismen i det
libyske migrantspillet. Jeg mistenker at 3. klasse på barnetrinnet, eller under, er det rådende
nivået på våre statlige «eksperter». Og mistanken gjelder nær alle statlige sektorer med
påfølgende «ekspertise».
△ ▽ • Svar • Del ›
Martin • for 10 timer siden

En annen ekspert hevder sannsynligheten for at folk går ut døra øker når taxien ankommer.
△ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

Slik lever dei der – i klimasekten

Én av fire i Tyskland har migrantbakgrunn

77 kommentarer • for 11 timer siden

20 kommentarer • for en dag siden

Emil Hvitsand —

Tim Hansen —

AvatarDenne vil jeg dele. Har ikke så mye å risikere på
det. Jeg er jo pensjonist og antar at de ikke stopper
pensjonen av den grunn.
Vennene mine som er blitt "frelst" får jeg fortsette å
prøve å påvirke, så de kanskje våkner og begynner å
tenke selv. Selv om det kan være slitsomt! 😊

AvatarNTB opplyser om dette som om det skulle være
en interessant kuriositet, ikke som hva det i
virkeligheten er, nemlig folkemord.Man skulle forvente
at et folk ville kjempe imot, men vi er i den situasjon at
de er fratatt alle muligheter til å påvirke direkte. Enda
vanskeligere å forstå er det at mange fortsatt gir sin
stemme til de ansvarlige partier. Antall nye innbyggere
fra andre verdensdeler er nå så høyt at de selv er blitt
en betydelig maktfaktor ved valg, og disse bryr seg
enda mindre om konsekvensene for Tyskland enn de
innfødte.

Ikke skyt budbringeren!

Regjering vil lage handlingsplan mot
islamhat

21 kommentarer • for 15 timer siden

123 kommentarer • for 7 timer siden

Rolf Nilsen —

AvatarFolk som Cemal, som kjenner islam fra
"innsiden" og som har brutt ut av sekten lytter ikke
politikere, media og NGOer til. Men sektens egne
representanter løftes frem.Det er et underlig skue med
tanke på hva kristne sekter, scientologer og
mormonere gjennom årene har blitt utsatt for av (ofte
berettiget) kritikk fra de samme politikere, NGOer og
media.Jeg er overbevist om at det er nettopp Cemal og
andre utbrytere vi bør lytte til og støtte - ikke moskeer
og representanter fra moskeer.Og så er det forfriskende
å se at han legger debatten om "hvor er du fra" ganske
død. Cemal er fra Tyrkia skriver han selv, men skriver
resonnerende på godt norsk basert på vestlige
prinsipper om logikk og redelighet i en debatt. Hadde
alle gjort dette hadde vi ikke trengt en debatt om
integrering.

✉ Abonner
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Ove Jan Olsen —

AvatarHva med en handlingsplan mot islam!? Og hva
med en handlingsplan mot "blankofullmakten" som er
utstedt til brudd på religionsfrihetsloven , straffeloven
og menneskerettighetene!? Islam bryter jo alle disse
med forsett! Hva med en handlingsplan mot politikere
som bryter grunnloven/straffeloven med sine
handlinger som slipper fremmede makter/ideologier
løs i vårt samfunn og på oss alle!? Hva med en
handlingsplan mot idioti og dårer og
virkelighetsfjerne!?
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