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KOMMENTAR

Norge – landet hvor korrupsjon godtas
Av: Ragnar Larsen 21. mai 2019, 10:54

Som landbruksminister er den skandaløse behandlingen Mattilsynet ga en
pelsdyrbonde i Sandnes, Olaug Bollestads bord. Men det skal noe til å
rykke opp ondet med roten. Det stikker dypt.
NRKs avsløring av Mattilsynets manipulerende rapportering fra
inspeksjonen ved en pelsdyrfarm i Sandnes, er et nytt eksempel på
hvordan korrupsjonen brer seg i o entlig sektor – og en illustrasjon på at
lite gjøres med det.
Mattilsynets tilsynsrapport var et falsum. Pelsdyrbonden kk ramsalt
kritikk for manglende dyrevelferd, mens virkeligheten var at det var lite å
sette ngeren på. Da bonden påpekte dette og Mattilsynet måtte vedgå sitt
bedrageri, ble bonden tilbudt en ny rapport – som han til overmål skulle få
godkjenne selv!
Alle skjønner hvorfor slikt skjer. Mattilsynet er in ltrert av aktivister, som
ikke skyr noe middel for å fremme egne hobbystandpunkter og komme en
hittil lovlig næring til livs. Når rapportsvindelen avsløres, starter
Mattilsynet en dekkoperasjon. Vondt gjøres enda verre.

Landbruksminister Olaug Bollestad har nå innkalt Mattilsynet på teppet.
Det kommer det garantert ikke noe ut av. Overgrepet kamu eres med litt
verbal kritikk. Det statsråden burde gjøre, var å sørge for at de ansvarlige

Mest lest

for bedrageriet får avskjed på dagen. Men hun har neppe mot til å statuere

Korrupsjon er noe langt mer enn bestikkelser og at en kan kjøpe seg til

Petter Stordalens
«pyntegodhet» ble
fullstendig misforstått i
Sverige

gunstige o entlige avgjørelser. Det er korrupsjon også når ens o entlige

17. mai, 2019

eksempler for utilbørlig og korrupt embetsførsel.

posisjon utnyttes til å fremme private og utenforliggende formål – uten at
det er penger med i spillet. Bekjentskapskorrupsjonen er utbredt.

Anklaget for rasisme: Lege
ba pasient lette på niqaben
for å høre hva hun sa

O entlig sektor har fått Stortingets samtykke til å beskytte seg selv, slik at

19. mai, 2019

de som krenker andres rett aldri stilles til ansvar. Neste år er det 50 år siden
Stortinget vedtok Lov om o entlighet i forvaltningen. I prinsippet er

Hva bestod min forbrytelse
i den 19. desember 2018?

ethvert o entlig dokument o entlig. En o entlig sak er det o entliges sak.

14. mai, 2019

Men unntaksreglene misbrukes av bekvemmelighetshensyn – uten følger
for lovbryterne.

Telia ba kunde om å holde
kje og bytte operatør –
hadde ikke «riktige»
meninger

Det er nylig avslørt at Miljødirektoratet i nært samspill med
fylkesmennene har satt i gang en prosess som skal ende i ere

15. mai, 2019

nasjonalparker, men hvor berørte kommuner i strid med en rekke lover er
holdt utenfor. Hjelmeland risikerer å få en tredjedel av kommunens

Hvor ble det av pensjonen
vår i revidert nasjonalbudsjett? Er den ernet
fordi staten ikke har penger?

landareal båndlagt, men ble informert om dette via dagspressen. Korrupte
embets- og tjenestemenn kan gladelig bryte loven. De vet at de aldri
trekkes til ansvar. Det er selvsagt korrupsjon å bryte loven for å fremme

15. mai, 2019

egen hobby.

Les også

Korrupsjonen har mange ansikter. LO-ledelsen har likeså godt kjøpt et helt
parti for å få noen til å tale sin sak – enda bare et mindretall av

Opposisjonen kvesser knivene: Solberg skal

medlemmene stemmer på Arbeiderpartiet.

påføres nye nederlag

Mange o entlige utnevnelser forutsetter at Makta kjenner deg. Ingen blir

Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk

fylkesmann uten å være innenfor de rette kretser. De tre sist utnevnte

sentralbyrå

31. januar 2018

4. mai 2018

fylkesmenn har bakgrunn som henholdsvis hotellresepsjonist, LO-

Kjøret mot justisminister Anders Anundsen

sekretær og sykehuslege, men: De er/har vært statsråd,
stortingsrepresentant og statssekretær – og da ordner kvali kasjonene seg.
Politikere kan fritt forsyne seg av fete embeter.

23. mai 2015
Får vi svar?

20. februar 2009

En 60 år gammel historie fra Nordmøre er illustrerende. Da det ble tilsatt

En blåblå reg jering er ikke til å bære

28. oktober 2013

bademester i byens nye svømmehall, ansatte kommunen en som ikke

Almanakken 5. januar – Carl Joachim Hambro

kunne svømme. Men han var til gjengjeld sekretær i Kristiansund

5. januar 2014

Arbeiderparti. Det rødgrønne kommunalregimet i Oslo har nylig tilsatt en

DK: Sosialminister krever oppg jør med

skolesjef helt uten lærerbakgrunn. Det holdt at hun er Einar Gerhardsens

innvandrerforeldre

barnebarn og Ap-medlem.

27. mai 2013

Ola Borten Moe sørget som olje- og energiminister for å legge en kra linje

19. august 2013

Happening

i Sunn ord gjennom en nasjonalpark. På den måten sparte han en

Angsten for moralen

2. februar 2010

partifelle for de ulempene som NVEs trasévalg ville gitt. Trond Giske

Noe er fundamentalt galt

gjorde som næringsminister et vellykket fremstøt for å utvide styret i

8. april 2010

Kongsberg-gruppen, hvor staten har eierandel, slik at LO-leder Roar
Flåthen kk plass. Men for all del: Bekjentskapskorrupsjonen er like
utbredt i borgerlige kretser som de rødgrønne.
Det er en kjent sak at Oslo-området er overrepresentert i
regjeringsoppnevnte styrer og råd. Det kommer av nærhet til og
bekjentskap med det embetsverket som fremmer forslagene.
Når det sentrale politiske miljø ikke gjør noe for å bekjempe
korrupsjonskulturen, kommer det av at det neste gang kan være dem selv
som kan dra fordel av uvesenet. Du kritiserer ikke en
fylkesmannsutnevnelse hvis du selv har håp om at blir din tur neste gang.
Korrupsjon på norsk handler i første rekke ikke om ytelser og motytelser,
om penger i konvolutter som oppgjør for avgjørelser som er bestilt. Norsk
korrupsjon er at makthaverne ikke tar et oppgjør med lovbrudd i
forvaltningen – som makthaverne får vite om, ikke gjør noe med. De gjør
det for å beskytte den forvaltingen som er til for å tjene folket, men når
folket blir skadelidende, gjøres lite og ingenting for å trekke de skyldige til
ansvar.
Før det resolutt blir slått ned på bekjentskapskorrumperende kameraderi
og rekruttering av bekjente til ledige embeter, vil den
samfunnsoppløsende ukulturen bare gripe om seg.

Kjøp billetter til Katie Hopkins her

41 Kommentarer
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Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Gulosten • for 14 timer siden

AP er gjennomkorrupt. I Equinor-styret så fikk Bjørn Tore Godal plass uten at han har noen
erfaring med næringslivet.
Hele NORAD og uhjelpsprosjektene er gjennomkorrupt, hvorfor skal vi finansiere AP/KrF for at
deres venner skal drive med sin hobby som kun gavner dem og noen diktatorer?
Smørepenger til The Clintons har både AP og H stått for, kanskje en del av pengene er gått til
Steel-rapporten?
Det at våre penger kjøper Gro, Jan Egeland, KrFere posisjoner i WHO og FN er korrupsjon.
Hele det asylindustrielle kompleks er milliardoverføring til venner og kjente.
Pressestøtte og NRK-skatt er å lønne venner for å propagandere fake-news og villede allmuen.
Politikerne har kun et mandat for å ivareta våre interesser, men det bryr de seg ikke om.
159 △

▽ • Svar • Del ›
Disqusting > Gulosten • for 11 timer siden

Meget bra oppsummering! Honnør fra meg! At vi til stadighet tillater tyveri av fellesskapets
eiendom på denne og andre måter blir dette samfunnets bane!
21 △

▽ • Svar • Del ›

Hanne Sjue > Gulosten • for 13 timer siden

Hvis dette fortsetter, hvem skal vi da tro på?
14 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Skippyme • for 14 timer siden

Administrativ korrupsjon er utbredt i hele stat og kommune, aktivister utdanner seg til posisjoner
innen det de brenner for, og lar personlige meninger blomstre fritt.
104 △

▽ • Svar • Del ›
Tor E. Olsen > Skippyme • for 13 timer siden

Som i gammelmedia.
31 △

▽ • Svar • Del ›

gammel_nordmann • for 14 timer siden

I et privat firma hadde jeg en kollega som sa at kona hans ble frustrert i jobben som sykepleierske i
et offentlig sykehus fordi de ikke kunne ansette dyktige vikarer i faste stillinger, men først MÅTTE
granske papirene til mange andre søkere. Jeg måtte nesten le, fordi jeg jobbet mer enn tretti år i
det offentlige og hadde sett hvordan avdelingsledere velger hvem de vil. Særlig når det var to
interne søkere, kunne vi lett se at en dyktig person ble forbigått av en helt udugelig funksjonær.
73 △

▽ • Svar • Del ›
miss m > gammel_nordmann • for 8 timer siden

Helt riktig. Særfordeler for sine egne. I privaten kan de være representanter for
"rettferdige" meninger og partier. I praksis gjennomkorrupte og sørger for sine egne, som
går forbi andre med kvalifikasjoner.
4△

▽ • Svar • Del ›

Vantroende • for 14 timer siden

Veldig god oppsummering. Har i mange år irritert meg over den norske
bekjentskapskorrupsjonene. Lista er nok mye lengre enn den du har men flott repetisjon av
elendigheta og løgnene i norsk forvaltning.
66 △

▽ • Svar • Del ›
t_riina > Vantroende • for 2 timer siden

Alle ansatte i stat/kommune/media burde ha en offentlig liste om hvem de var sammen
med, gift med, samboere og andre slektninger og venner.
I tillegg bør de oppgi bosted, eller boområde.
1△

▽ • Svar • Del ›

Per Hadland • for 13 timer siden

Korrupsjon i Norge kalles nettverksbygging.
53 △

▽ • Svar • Del ›
aerligtalt > Per Hadland • for 5 timer siden

Hva med alliansebygging?
1△

▽ • Svar • Del ›

kua60 • for 14 timer siden

Spot on! Pakistanere, amerikanere, russere bosatt i Norge er skjønt enige om en ting: Det er ikke
hvor mye du tjener som avgjør. Det handler om hvem du kjenner.
45 △

▽ • Svar • Del ›

Erik Solberg • for 13 timer siden

Gammel AP-tradisjon dette!
37 △

▽ • Svar • Del ›

Toralf • for 13 timer siden

Korrupsjon florere i Norske kommuner. Men den norske versjonen av korrupsjon er ikke som i
mange andre land, der det overleveres en konvolutt penger under bordet. Nei i Norge får man
f.eks. lett byggetillatelse, der andre ville fått blankt avslag, forutsatt et man er medlem av
ordførerens eget parti eller kjenner ham personlig. Et annet eksempel er at det å være venn med
maktpersoner i en kommune gjør det lettvint å få konsesjon, uten boplikt, på gårdsbruk man
ønsker å kjøpe. Mange enkeltsaker på kommunenivå krever ofte skjønnsutøvelse fra byråkrater og
lokalpolitikere. Den norske versjonen av korrupsjon går i hovedsak på vennskap, kjennskap og
trynefaktor overfor slike maktpersoner. Jeg vet hva jeg snakker om her.
36 △

▽ • Svar • Del ›

Peter Skogdahl • for 13 timer siden

At forvaltningen har klart å utvanne alt av ansvar fra personer, men som får lønnen for å ta
avsvartet er det største sviket mot borgerne. Disse som får embeter og direktørstillinger innenfor
byråkratiet er fullt bevisst på dette, og har null respekt for de borgerne som betaler lønna. "jeg får
bare en annen post, blir omplassert i systemet, og beholder lønn og pensjon", er nok tankegangen.
Er det noe som undergraver et folkestyre, så er det at personer innen byråkratiet kan legge en
borgers liv i grus uten at det får konskvenser.
En gang må det bli slutt på å kunne -legge seg flat-, og gå videre. En dag må vi komme dit at det får
personlige konskvenser når som her at Mattilsynet blir avslørt med aktivistkorrupsjonen sin.
36 △

▽ • Svar • Del ›

Balder Vonbrot • for 13 timer siden

Vi er mange som har hevdet lenge at Norge er ett av verdens (eller i det minste den vestlige
verdens) mest korrupte land. Nettopp på grunn av de faktorer som så mesterlig påpekes her.
Og det har paralleller til mange politikeres ønske om fjerning av kontanter. For organisert
kriminalitet spiller kontanter fint liten rolle. Man finner enkelt mere diskrete måter å "betale"
hverandre på, av samme type. "Om du klør min rygg så klør jeg din". Og jo større forbrytelsen er,
jo lettere er den ofte å skjule. Fjerning av kontanter har kun to formål; a) overvåkning og b)
symbolpolitikk - man tar alle "småskurkene" som har forsøkt å "snyte" et par stakkars tusen på
skatten. Men de virkelige skurkene har det ingen betydning for, siden de allerede har innsett at
kontanter er ren idioti om du ønsker å slippe unna med større forbrytelser.
28 △

▽ • Svar • Del ›

Tiamaria10 • for 14 timer siden

Vi skjønner ikke at vi blir utsatt for dette engang.
26 △

▽ • Svar • Del ›

DrD . • for 13 timer siden

Korrupsjonen i det offentlige er ikke penger under bordet, men godt betalte jobber noen år senere.
Det er ikke få fra innkjøpsavdelinger hos politiet og forsvaret som "tilfeldig" har fått jobb hos en
håndfull leverandører noen få år etter at kontrakter for hundrevis av millioner er signert.
Overprising på 10-20% gir enorme fortjenester til leverandørene som får kontrakt på kontrakt. De
få millionene i økte lønnskostnader når de ansetter tidligere innkjøpere er en dråpe i havet.
Samtidig klager politiet på dårlig råd mens de kaster bort titalls millioner på enkeltkontrakter.
22 △

▽ • Svar • Del ›

Knut • for 12 timer siden

Eit godt latinsk uttrykk for dette uvesenet er:
Manus manum lavat (den eine handa vaskar den andre).
Nepotisme er det verste eg veit.
Etter rjømegraut.
Fy skam.
19 △

▽ • Svar • Del ›
Johnny Gundersen > Knut • for 9 timer siden

Eller på engelsk-if you scratch my back i will scratch yours.
1△

▽ • Svar • Del ›

Torgunn • for 12 timer siden

Dersom det skal være konsekvens i vedtaket om å avvikle pelsnæringen i Norge, må all bruk av
ekte pels forbys. Det er ikke aktuelt. Vi kommer til å kjøpe pels fra Kina. Er det grunn til å tro at
dyr behandles bedre der? Pelsdyr i bur er ikke lenger ville dyr. De er tilapasset liv i bur og har kort
levetid. Det er i eierens egen interesse å gi dyr god behandling.
Hva med kaniner i bur og øvrige husdyr?
Syntetisk pelsindustri i Frankrike og Kanada klarte å avvikle selfangsten.
Gjelder det også pelsdyrnæringen?
Nå er det for mye sel. Det er en hemsko for fisket.
Folk i nord har alltid hatt pelsdyr og jakt på arktiske dyr som levevei.
Det er derfor det bor folk under Nordpolen.
Arnstad (SP) med krav om at alle rapporter fra Mattilsynet vedr. pelsdyr må granskes, støttes.
Et fornuftig Storting må endre vedtaket. Snu i tide, heter det.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Lars Johansen • for 11 timer siden

Bak betalingsmur: https://www.rb.no/nyheter/s...
5 miljøaktivister fra MDG sto bak en skandaløs rapport som stoppet utbygging av skytebane like
nord for Oslo. Rapporten ble «kansellert» av ledelsen og nå saksøker utbygger NIBIO for tapt
fortjeneste ved at utbyggingen blir minst 18 måneder forsinket...
12 △

▽ • Svar • Del ›

Max Hermansen • for 10 timer siden

Kongerikets Kollektive Korrupsjon - KKK - er etter min mening det meningstyraniet som er mot
oss som sier noe som ikke er politisk korrekt i forhold til islam og muslimer. Mange sier derfor
ikke noe offentlig om hvordan Norge ødelegges mer og mer, fordi de med god grunn er redd for
jobben sin, karrieren, lønnsutviklingen og ellers hvordan de har det på jobben. KKK presser mange
til taushet. Dette er vel egentlig den største trusselen mot ytringsfriheten og demokratiet i Norge.
Kan vi fortsette å ha det slik?
11 △

▽ • Svar • Del ›

Dave M. • for 8 timer siden

Det samme gjelder Arbeidstilsynet. Har personlig erfaring. Jeg fullførte, med hjelp fra kostbar
advokat, hele løpet. Arbeidstilsynet trakk alle pålegg og kom med unnskyldning. Jeg hadde rett. En
venstrevridd dame greide ikke å være nøytral.
9△

▽ • Svar • Del ›

Roger Moore • for 10 timer siden

Ansettelsesprosessene i offfentlig sektor er pill råtne, sjefen ansetter den han/hun vil,
sivilombudsmannen har ingen innflytelse eller makt! Kameraderiet er ekstremt innenfor visse
yrkesgrupper! Søkerlister som ligger åpent ved avdelingene, hvor "namedropping" og ekskludering
rangerer før faglige vurderinger, pill råttent! Skal dette systemet bli transparent må også "interne
saksdokumenter" legges under offentlighetsloven!
8△

▽ • Svar • Del ›

Tom Pedersen • for 13 timer siden

En medvirkende årsak at 'offeret' selv nesten aldri går videre med saken. Så feigheten og aksepten
for korrupsjon går langt utover politikerne. Anmeldelser, privat straffesak, sivilsak osv. Det er
mange muligheter.
8△

▽ • Svar • Del ›

AndersJonsen-norskgoy • for 7 timer siden

Mattilsynetsaken er faktisk ekstremt grov. Når staten har makt til å ødelegge grunnlaget for
mennesker ved et vedtak alene, så stiller det noen krav til utøvelsen.
Enhver person som har hatt med denne rapporten å gjøre, samt hele ledelselinjen helt til topps bør
få sparken. Og de direkte involverte, domfelt for korrupsjon, dokumentfalsk og sikkert en hel haug
med andre paragrafer.
7△

▽ • Svar • Del ›

mrzerog • for 12 timer siden

"I prinsippet er ethvert offentlig dokument offentlig."Faktisk er det sånn at Eiendomsskatteloven
eksplisitt sier at ditt innsyn i kommunens dokumenter angående DIN eiendom har du IKKE
innsyn i selv om Forvaltningsloven gir deg innsyn.
7△

▽ • Svar • Del ›

Helgelendingen • for 2 timer siden

En glimrende gjennomgang av saken, men makta rår så intet skjer.
Jeg så Debatten på NRK i kveld og blir lynende forbanna. Her fikk vi igjen demonstrert hvordan et
mikroparti med snørrunger som statssekretær Sveinung Rotevatn fikk lagt ned en hel næring, ved
å stille tøffe krav for å gå inn i regjeringen under Jeløya forhandlingene. Frp slukte en kamel eller
noen minker for å beholde regjeringsmakten, da de en lag natt godtok å legge ned
pelsdyrnæringen.
Hadde det ikke vært fordi en stemme på SP er en stemme på en regjering med Rødt, SV og AP,
ville jeg beveget med ut av sofaen og stemt på dem neste gang......
Frp har fått klistret den ene tapersaken etter den andre ved å gå i regjering med mikropartiene Krf
og Venstre.
6△

▽ • Svar • Del ›

Boldmar Flakne • for 3 timer siden

Undertegnede jobber i en etat hvor enkeltpersoner kan gjøre hva som passer dem, uten at det får
konsekvenser. Forfremmelser og lønnsøkninger avhenger av hvor god venn man er med sjefen.
Innkjøpsavtaler er så gunstige for leverandør at man kan spørre seg om etatens forhandlere er
korrupte eller totalt udyktige. Det er vanlig at produkt som omfatter innkjøpsavtalene er dobbelt
så dyre som i butikkene. Jeg er derfor ikke sjokkert over hva som kommer frem i denne artikkelen.
4△

▽ • Svar • Del ›

Hurlumhei • for 3 timer siden

Det er ett korrupt system vi har. Blod klubbene og gutte klubben grei,har forbindelser på tvers av
næring og offentlig forvaltning.
Ett eksempel på dette må være feks nav. Dem selger tjenester om arbeids avklaring til Fønix, en
privat aktør som vant anbud på å levere dette til Vestfold, Buskerud og Telemark. Dette er ett aksje
selskap. Og majoriteten (70-80%)av aksjene eies av kommunene som kjøper tjenester. Resterende
er private aksjonærer. Disse har igjen bakgrunn fra offentlig forvaltning og nav. Dette er det mye
av nav budsjettet går til. Og slik er det vel innen flere ting hvor offentlig og private går hånd i hånd.
Kameraderi er også en slags korrupsjon. Og dem som er ledere rundt om i offentlige etater omgås
nok hveranære og private aktører langt oftere og tettere enn vi tror.
4△

▽ • Svar • Del ›

miss m • for 9 timer siden

Norge er gjennomkorrupt, spesielt gjelder dette offentlig sektor, AP, og fagforbund. Det vil komme
en dag det ikke lar seg bortfeie og fremme sterke reaksjoner i folket. Maktarrogansen idag overfor
varslere og andre som sier fra vil ikke kunne vare i det uendelige.
4△

▽ • Svar • Del ›

KE(En dag nærmere oppgjøret) • for 10 timer siden

"Korrupsjon på norsk handler i første rekke ikke om ytelser og motytelser, om penger i konvolutter
som oppgjør for avgjørelser som er bestilt". Nåja. Da kan jo kanskje Document se på hva som skjer
med partistøtten. Brune konvolutter like før jul som til forveksling kan minne om et julegratiale
hvor det bare er giver og mottaker som vet hva som er oppi konvolutten. Ingen snakker om det,
men alle vet.
4△

▽ • Svar • Del ›
Max Hermansen > KE(En dag nærmere oppgjøret) • for 10 timer siden

Stemmestøtten er meget omfattende; totalt omtrent to milliarder i løpet av fire år. Mange
får sin del av den kaken, og blir dermed bundet til det politiske partiet de er medlem av,
uansett hvor uenig de kanskje blir etter hvert.
9△

▽ • Svar • Del ›

t_riina • for 2 timer siden

Vi så det jo ifm Helge Ingstad også, man kamuflerer, dysser ned og gir ingen info om hva som
skjedde.
De fleste skjønner det jo, men dette er statsdrift i sin frykteligste form
3△

▽ • Svar • Del ›

Bjart_S • for 6 timer siden

Tidligere var det bare AP og LO som var korrupte, men nå er det stort sett hele den politiske eliten!
Dette er resultatet av yrkespolitikere, som blir veldig varme i trøya, slik at de kan gjøre hva som
helst uten konsekvenser! Norge er sannsynligvis det mest korrupte landet i Nord-Europa! Stakkars
den norske befolkningen! Folket må nå ta makten tilbake fra de fjolsene som styrer landet vårt!
3△

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > Bjart_S • for 2 timer siden

Hva med "pay for play" korrupsjonen i intl politikk? Her er store deler av den ledende elite
skyldig som faen! Når får vi ryddet opp i dette? Som norsk skattebetaler kan du hevde at
DU betalte for Chelsea Clintons bryllup, betalt av Clinton foundation. (Soros hadde ikke
råd).
Her er det taust som graven og ingen kan stille dem for retten! Og Røkke måtte spikre
paller for å ha "kjøpt" seg et sertifikat som han burde være overkvalifisert for.
4△

▽ • Svar • Del ›

aerligtalt • for 6 timer siden

En meget imponerende artikkel av Ragnar Larsen. Dette får ikke forbigås i stillhet: Det trengs
demonstrasjoner gjerne fra flere næringer, osv. Utpeking og pinlig avkledning
av ansvarlige i offentlig forvaltning, osv. med forbindelser. Seminarer, Foredrag, , evt.
skandalebok, oppfølgende rettsaker, whatever: "Javel , herr statsminister"er bare blåbær. Meget
usunt for Norge uten raserireaksjoner. Noen må følge opp korrupsjonen. Med fransk
besluttsomhet.
2△

▽ • Svar • Del ›

Paris • for 9 timer siden

Men hvorfor er det ingen som anmelder denne korrupsjonen og får den etterforsket.
Det må da være lover i dette landet som rammer denne formen for korrupsjon og som gjør at
mange av de som deltar vil havne i fengsel dersom de blir etterforsket og funnet skyldig.
2△

▽ • Svar • Del ›

Steinar Nymo • for 2 timer siden

Viss statsråden skal vise at ho meiner alvor, så må det rulle hoder i Mattilsynet.
1△

▽ • Svar • Del ›

nordm • for 8 timer siden

Korrupsjon blant politikere og offentlig ansatte er så alminneliggjort at omtrent ingen reagerer.
Innstillinger er: Bare det er synlig så er det sikkert lovlig. Hadde den norske formen for korrupsjon
skjedd i diktaturland, så tenker jeg at mange hadde blitt et hode kortere.
1△

▽ • Svar • Del ›
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Märtha Louise til angrep på pressen: – Dere
har et valg
60 kommentarer • for en dag siden

Alarmlokkene ringer for Tysklands kirker
8 kommentarer • for 4 timer siden

MortenSaagbye — Min mor kaller seg

Sverre — Ja Martha, pressen er et vesen som

Avatarernærer seg gjennom å fortære mennesker. Men
du kan også la være …

Avatarheimkristen, fordi ho siden 80-tallet ikkje har
hatt noe til øves for verken …

Al Jazeera stiller spørsmål ved Holocaust og
Twitter beskytter …

FPÖ forlater Østerrikes regjering – rede til
mistillit mot Kurz

13 kommentarer • for 9 timer siden

3 kommentarer • for 15 timer siden

Knut — Some animals are more equal than

Dogen — Universitet flytter fra Budapest til Wien

Avatarothers... -George Orwell si udødelege setning frå
den like …
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