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Hvem var det som knivstakk?
Av: Hanne Tolg 23. mai 2018, 11:07

Mest lest
Gruppevoldtok bevisstløs
jente (16) i seks timer.
Nettavisen vil ikke fortelle
deg hvem de er
20. mai, 2018

Et lite stykke Somalia – i
Norge
25. mai, 2018

Kristo er Joner og NOAS
gikk amok da Sylvi skrev
«Lik og del». Nå har
Mousavi-familien tapt i
retten. Igjen
24. mai, 2018

Ingen vil snakke om det
som skjer i Sorsele
26. mai, 2018

Manglende informasjon igjen. NTB melder om knivstikking i Oslo, men
utelater beskrivelse av gjerningsmenn:

Dette går ikke så bra, gjør
det vel?

Person til sykehus etter knivstikking i Oslo

26. mai, 2018

Les også

Politiet leter etter to mistenkte gjerningsmenn etter at en person ble
knivstukket i ryggen og en hånd i Calmeyers gate i Oslo natt til onsdag.

Tre knivstikkinger på to timer i Oslo

1. oktober 2017

Politiet kk den første meldingen om hendelsen klokken 0.15, og har

Mann knivstukket og ranet på Grønland i Oslo

siden fått ere telefoner fra tipsere.

18. februar 2018
Et kort avbrekk

– Forklaringene er litt motstridende rundt hvilken vei gjerningsmennene

1. februar 2012

skal ha løpt og hvorvidt de har satt seg i en taxi. Politiet søker for

16-åring løslatt etter knivstikking på Furuset

øyeblikket etter to mulige gjerningsmenn, sier operasjonsleder Christian

15. desember 2017

Krohn Engeseth til NTB.

Mann knivstukket og ranet

7. februar 2018

Den fornærmede personen, som ble funnet liggende på bakken, var

Mann alvorlig skadet etter knivstikking på

bevisst da politiet og ambulanse kom til stedet. Skadeomfanget er

buss - politijakt på g jerningspersoner

foreløpig ukjent.

19. februar 2018
Ingen pågrepne etter knivstikking i Oslo

NTB

7. august 2017
Bulleteng fra østfronten

1. november 2013

Hvorfor er det så vanskelig å videreformidle informasjonen fra politiet?

Holmlia-skyting: O er fortsatt ikke avhørt

25. april 2018
Knivstikkinger i Oslo

20. desember 2012

Heller ikke VG maktet å skrive om gjerningspersonene. Det var kanskje en
for stor anstrengelse å lese Twitter-feeden fra Oslopolitiet? Eller var det en
redaksjonell avgjørelse? Vi tipper det siste. Det er ikke det minste rart at
fremtidens vold vil komme overraskende på mange nordmenn.
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Olaus Trøgheim • for 6 dager siden

De fleste av oss har vel nå lært kodene...
49 △

▽ • Svar • Del ›
Kanarifugl > Olaus Trøgheim • for 6 dager siden

Problemet er vel heller alle de naive rundt oss som må ha det inn med teskje og som ikke
har vett på å lese Document.
35 △

▽ • Svar • Del ›
Olaus Trøgheim > Kanarifugl • for 6 dager siden

Eller de andre nye mediene på nettet. Som vokser kraftig.
9△

▽ • Svar • Del ›
Kanarifugl > Olaus Trøgheim • for 6 dager siden

Det har du helt rett i. Og heldigvis for det!
5△

▽ • Svar • Del ›

Gulosten > Olaus Trøgheim • for 6 dager siden

Jeg regner med at Erna Solberg vil heller snakke om hvor berikende det er å drikke te med
somaliere enn hva n\hennes nye vi finner på av faenskap.
Dette er en del av en høyst villet politikk slik at det er politikerne som er direkte ansvarlige
for nesten drapet med kniv.
Humanister og liberale kaller de seg nå, det er konsekvensene av en politikk som er
avgjørende ikke det å pynte seg med vakre ord.
14 △

▽ • Svar • Del ›
Olaus Trøgheim > Gulosten • for 6 dager siden

MSM tror at dersom de bare ikke snakker høyt om problemene så er de ikke der.
Litt som barn som holder for øynene og sier: nå er jeg borte.
5△

▽ • Svar • Del ›

Sidhatt • for 6 dager siden

Mye gåter å ta tak i. Etter litt undersøkelser av rapporten "Trender i kriminalitet 2018-2021 "virker
det som det var 30 anmeldte overfallsvoldtekter i 2016 i Oslo, tror kanskje et par av dem havnet i
media. Man må imidlertid selv bruke kalkulator for å komme frem til tallet, da det er Marianne
Sætre som har skrevet rapporten.
Rosinen i pølsa, de fører ikke statistikk over slikt: "De siste 5 årene er det ikke gjort noen dypere
analyse som gir sikre omfangstall for antall og andelen overfallsvoldtekter."
30 △

▽ • Svar • Del ›

Are Egil Carlsen • for 6 dager siden

Flott Hanne !! Bra du får belyst denne feige og falske vinklingen vi ser i mediene !! Så du også
parkerte nettavisen og fløtepusen stavrum i en tidligere artikkel , syns han var bra før, nå orker jeg
ikke å lese noe fra ham lenger.
19 △

▽ • Svar • Del ›

Blurb1000 • for 6 dager siden

Jeg regner med at msm har en slags enigma-maskin som krypterer alle slike hendelser. Synd at
Max Manus er død. Han kunne sikkert klart å få tak i en hos fienden.
19 △

▽ • Svar • Del ›

ixus90 • for 6 dager siden

Mister all respekt for slike som VG. Og så lurer de på hvorfor de kalles løgnmedier?
18 △

▽ • Svar • Del ›

wotan • for 6 dager siden

De dreper oss en etter en og det er helt stille om det.
18 △

▽ • Svar • Del ›

Ulrik Nyborg • for 6 dager siden

For meg sa det seg nesten selv hvilke gjerningsmenn det var,hadde det vært Ola eller Per det
gjaldt,så hadde det blitt opplyst.
Vi skal helst ikke få vite hva berikelsen tilfører samfunnet,det er kun solskinnshistoriene som skal
fram i media.
16 △

▽ • Svar • Del ›

Martin • for 6 dager siden

Det er ganske enkelt. Når det IKKE står at skurken er etnisk norsk betyr dette innvandrer.
14 △

▽ • Svar • Del ›
Norsk Jeger > Martin • for 6 dager siden

Ja, det er i hvert fall opplest og vedtatt av oppegående mennesker her i landet.
3△

▽ • Svar • Del ›

willd • for 6 dager siden

De tenker ikke på at de gjør seg selv til syndebukker når de utelater slik viktig
informasjon/beskrivelse.
12 △

▽ • Svar • Del ›

Orsen330 • for 6 dager siden

Fløtepusen Stavrum. Ja det var en god beskrivelse. Så han bablet om uetiske medier i går. Fjaset
fra Stavrum og Nettavisen leser jeg ikkye nesten ikke mer.
8△

▽ • Svar • Del ›

Sankthansaften • for 6 dager siden

Sensur!
8△

▽ • Svar • Del ›

Save_Europe • for 6 dager siden

Bare vent, snart får ikke politiet lov til å oppgi signalement på twitter. Husk at det nå er
provoserende å lufte bikkja på Vestli.
5△

▽ • Svar • Del ›

kaarekazai • for 5 dager siden

De mangler fritidsklubber!!!

△ ▽ • Svar • Del ›
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