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Er kvinner en trussel mot ytringsfriheten på
universitetene?
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– Vi kan ikke lenger lukke øynene for at kvinner i gjennomsnitt har en større tilbøyelighet til å

ville forby ytringer.

Dette skriver �re svenske akademikere i et debattinnlegg i Expressen. Ytringsfriheten

kommer derfor under stadig sterkere press ettersom stadig høyere andel av både forelesere og

studenter er kvinner.

De gir �ere eksempler. Richard Jomshof (SD) skulle nylig holde et foredrag ved Göteborg

universitet.

annonse

«Ca 150 akademikere, studenter og kulturarbeidere organiserte en underskriftskampanje for å

stoppe forelesningen. De protesterte også under foredraget og en tilskuer måtte bortvises.»

Dette er ikke et unikt tilfelle. En forelesning om biologiske kjønnsforskjeller førte til at

professoren ble etterforsket for diskriminering. En muslimsk student anmeldte en forelesning

om religion som sosialt fenomen Og nylig forsøkte psykologistudenter å stanse et kurs om

maskulint kontra feminint.

Protestene ledes stort sett fra fag med svært høy kvinneandel, slik som kjønnsforskning,

sosiologi, sosialantropologi, kunst- og kulturvitenskap og globale studier.

«To tredjedeler av underskriftene er fra kvinner.»

annonse

Les også: Bok om ytringsfrihet ble stanset: Noen kunne bli krenket

Frykt og uro får styre

Forfatterne peker på en mulig forklaring. I en aktuell studie av menn og kvinners sykefravær

gjennomført av Riksrevisjonen (RR). I studien kan man lese på side 58:

«Psykologisk forskning om personlige egenskaper (femfaktorteorin) viser at menn och
kvinner i gjennomsnitt skiller seg fra hverander på �ere måter.»

Kvinner viser blant annet «en større tilbøyelighet for depressive reaksjoner og følelser som
stress og angst».

annonse

Derfor er det forståelig at en professor i kjønnsforskning sier i et intervju at protestene

springer ut av «frykt og uro».

RR beskriver hvordan kvinner i snitt er mindre risikovillige enn menn, noe som kan være en

forklaring på hvorfor de ikke risikere å invitere inn personer som kan føre til negative følelser.

Dette kjenner vi igjen, særlig fra USA og Storbritannia. I et slikt klima oppstår fenomener som

scenenekt, «safe spaces», «trigger warnings», mikroaggresjoner  og krav om forbud. Det

handler ikke lenger om å vinne debatten. Målet er å stanse debatten.

Les også: Jusstudent: De unge vet at de har ingenting å tjene på å opprettholde dette idealet

om ytringsfrihet

annonse

Bruk argumenter, ikke forbud

I USA er det et gryende opprør mot angrepene på ytringsfriheten. Mest kjent er Chicago

erklæringen. Den tar til orde for at kun ulovlige ytringer skal stanses, alt annet skal være lov. I

en amerikansk sammenheng er dette ekstremt vide fullmakter for fri tale, siden USA ikke har

alle de begrensningene på ytringsfrihetene som �nnes i de �este land i Europa (som

rasismeparagrafen i Norge, § 185).

De �re akademikerne bak innlegget er dr. theol, forfatter og journalist Ann Heberlein,

professor i psykologi Guy Madison, professor i teoretisk �loso� Erik J Olsson, og

universitetslektor i religion Magnus Zetterholm. De avslutter slik:

«Universitetene och deres parter bør nå agere proaktivt før situasjonen forverres og slå ring

runt yttringsfriheten. Uten ytringsfrihet vil det intellektuelle livet på våre høyskoler forvitre,

og i neste omgang vil hele samfunnet stagnere.»
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Kjøp Helge Lurås sin nye bok her!
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Bjart_S • for 5 timer siden

• Svar •

Vi ser i Norge at landet styres av følelser i stedet for fakta! Dette ble bevist da IS-kvinnen
og hennes barn ble hentet hjem! Men så er jo Norge styrt av kjerringer, av begge kjønn!

 46△ ▽
Flambert Stråmann  • for 2 timer siden

• Svar •

> Bjart_S

I sosio-fagene (humaniora) er hannkjønnet vanligvis enten fraværende eller i
mindretall. For ikke å bli utstøtt fra den frittgående, men desto mer konformistiske
hønseflokken, så ender disse villfarne hannkyllingene ofte selv opp med å
konkurrere om bli den største og mest høytklukkende høna. Denne strategien
resulterer jo vanligvis ikke i hekking, men man slipper i det minste å bli hele
gårdens hakkekylling.

 1△ ▽
Småstein • for 6 timer siden

• Svar •

Feminiseringen av samfunnene har ført til følerier på en stor skala.
 58△  ▽ 1

Jaeger  • for 4 timer siden

• Svar •

> Småstein

Ja , tenker Imamene ler i skjegget der de observerer vestens undergang ,
finansiert av kuffar , utført av hans kvinne. Utsøkt ondskap

 10△ ▽
Roger  • for 4 timer siden

• Svar •

> Småstein

De som ikke jobber bør ikke få mat. Da tenker jeg føyta hadde fått en annen lyd og
de hadde begynt å innse at livet er mer en bare å rope å hyle på alt som er gale.
De må selv bidra til løsninger som er til å leve med og gir mat på bordet.

 4△ ▽
Sverre Høegh Krohn • for 3 timer siden

• Svar •

> Roger 

Helt korrekt. Eller så får de gifte seg med en som gir dem mat.
 1△ ▽

OnkelBlaa • for 5 timer siden

• Svar •

Venstreekstreme er en stor fare for ytringsfriheten uansett kjønn.
 43△  ▽ 1

Jon Gulbrandsen  • for 4 timer siden

• Svar •

> OnkelBlaa

Det er flest kvinner på venstresiden.
 12△ ▽

Gotminister11 • for 5 timer siden

• Svar •

Heldigvis gjelder ikke dette alle kvinner. Ofte er det venstreorienterte hurper som hyler og
skriker slik vi har sett i mange år. Hvem husker ikke Unni Rustad som skrek på 80 tallet i
mot porno. Noe har gått fundamentalt galt med disse.

 24△ ▽
ad1648  • for 5 timer siden • edited

• Svar •

> Gotminister11

Søsteren til Hans Rustad på document.no. Helt sant. Skulle vært flue på veggen i
familiemiddagene de må ha haha:)

 7△ ▽
Base 211  • for 5 timer siden

• Svar •

> Gotminister11

Porno er dekadens. Ved å se på det tilvenner du hjernen din til å konstant måtte ha
ny stimuli for å fungere seksuelt. Du lammer din egen evne til å fantasere og sitter
igjen med et feilaktig bilde av hva intimitet og sex faktisk er.

Trenger ikke gjøre annet enn å se statistikk for de mest søkte begrepene på kjente
nettsteder for å se at det er mye galskap.

De presser videre på tabu temaer, som å knulle mødre og søstre(!), noe som
burde være en alarm for de aller fleste.
Kikker vi på hvem som eier disse pornoselskapene så er det også visse
fellesnevnere som dukker opp, men det får dere sjekke selv.

⛺ Se — disq.us

 3△ ▽
Flyinglure  • for 3 timer siden • edited

• Svar •

> Base 211

Når du har så negative tanker om porno så er du, 1. Kvinne eller 2. Ikke hatt
sex på en mannsalder, eller både 1 og 2
△ ▽

Base 211  • for 2 timer siden

• Svar •

> Flyinglure

Gift i 11 år, egne barn og har sex ukentlig. Noe mer du vil vite,
dyneløfter?
△ ▽

John Magne Trane  • for 4 timer siden

• Svar •

> Base 211

Du glemte å nevne akkarpr0n.
△ ▽

mrzerog  • for 5 timer siden

• Svar •

> Gotminister11

Hvordan gikk det med pornoen ? Fikk Rustad tatt råtta på den ? haha.
△ ▽

Sverre Høegh Krohn • for 5 timer siden

• Svar •

Man må huske på at kvinnene hele tiden søker enighet. De lurer på hvilken holdning som
er den "riktige". Det er slik at når to alfahanner kjemper så heier kvinnen med den hun tror
vil vinne. Hun er livredd for å havne i den tapendes leir.
Kvinner forstår ingenting av ytringsfrihet. For henne er den skremmende og forvirrende.
Hun ønsker bare at de snart kan bli ferdige slik at hun kan sette i gang med å tilbe den
"rette". Slik tenker kvinnen. Å slippe henne løs har vært meget avslørende om hennes
natur.

 13△ ▽
Triturus cristatus  • for 4 timer siden

• Svar •

> Sverre Høegh Krohn

Usikker på opphavet, men jeg kom en gang over et sitat som gikk noe i retning av
dette: "Mannen forsøker å vinne diskusjonen for å vinne gruppen. Men kvinnen
forsøker å vinne gruppen for å vinne diskusjonen".

Det kan tenkes at det er noe i det, om man skal tillate seg å generalisere litt.
 5△ ▽

Sverre Høegh Krohn  • for 4 timer siden

• Svar •

> Triturus cristatus

Man bør tillate seg å generalisere. Jeg er taoist. Yin og Yang. Mannen og
kvinnen er diametralt forskjellige. De utfyller hverandre perfekt.

 4△ ▽
Bente  • for 3 timer siden

• Svar •

> Sverre Høegh Krohn

Jeg blir mildt sagt deppa av den lite fruktbare generaliseringen på kvinnekjønnets
vegne. Like deppa, og ikke så lite ilter, blir jeg også når «feministene» bruker
samme hersketeknikk i sin iver etter å nulle ut mannsrollen. Hva med å finne en
felles plattform mot «føleri-røkla»?

 1△ ▽
Kaj R. Nilsen  • for 2 timer siden • edited

• Svar •

> Bente

Enig - løsningen er å betrakte kvinner som litt umodne menn.
De må ha mer av barnet i seg, slik at de kan synkronisere seg med barna.

Kvinner er et viktig bindeledd mellom menn og barn, et kritisk ledd.

Vi kommer ingen vei med å undertrykke kvinnekjønnet - snarere tvert imot -
men kvinnens rolle i forhold til menn og barn må verdsettes og forstås.

Verken menn eller kvinner vil i det lange løp tjene på å ignorere hverandre.
Det er snakk om en fungerende rolleforståelse, fra begge sider.
På sikt vil det vise seg om et folk har en bærekraftig rolleforståelse.

 1△ ▽
Sverre Høegh Krohn  • for 2 timer siden

• Svar •

> Bente

Hva er galt med å generalisere rundt kjønnsroller? Hørt om taoismen? Yin
og Yang? Kvinner er myk. Mannen er hard. Vi utfyller hverandre.
Løsningen er ikke mindre generalisering. Løsningen er mer.
△ ▽

Bente  • for 19 minutter siden

• Svar •

> Sverre Høegh Krohn

Det er fullt mulig å være «en myk kvinne», så sant du har en ryggrad
av stål :)
△ ▽

lurven • for 6 timer siden

• Svar •

Kvinner er også en stor fare for verdensfreden.
 19△  ▽ 1

Joachim Munkvold  • for 5 timer siden

• Svar •

> lurven

Kvinner var ikke skyld i de to verdenskrigene til nå og kommer ikke til å være
skyldig i den som kommer. De er like mye brikker som menn hva gruppe angår. Må
ikke glemme at da kvinnefrigjøringen raste som verst med mange negative
resultater var begge grupper under omfattende propaganda likeså i dag. Denne
knivingen blir det ikke mange hvite barn av.

 5△ ▽
Frank Landgraff  • for 5 timer siden

• Svar •

> lurven

Når jeg er i det mest pessimistiske hjørnet med tanke på vårt lands fremtid, lurer
jeg på om det var et feilgrep at kvinnene fikk stemmerett: Se på regjeringen;
Kvinner av alle kjønn. Kirken og særlig biskopene; En flokk høns. (De legger vel
fortsatt egg ? ) Forsvaret: Er ikke det også mest unge damer ? (Noen ganger
tenker jeg også litt mer positivt, bare så det er sagt ! )

 8△  ▽ 1
Langvinjar • for 5 timer siden

• Svar •

Alt for mange karer har blitt tøffelhelter under kvinnens vold i de Norske hjem.
Det gjenspeiler samfunnet forøvrig, ja du vet hvordan det er pleier han å si til sine gamle
venner.

 12△ ▽
snowice  • for 4 timer siden

• Svar •

> Langvinjar

Dette er jeg helt enig i. Det sikkert mange har lagt merke til er hvordan en del
menn endrer seg når de er kommet inn i et forhold med en annen kvinne. Det kan
være politisk, meninger, fremtid, fortid, prioriteringer etc etc. Jeg sier ikke at man
ikke skal ta hensyn til at man er kommet i et forhold, men i flere tilfeller har jeg selv
sett at det er mannen som knekkes ned og kvinnen som skal virkeliggjøre seg selv.
Derav mange tøffelhelter. Har sett hvordan menn som er 'tøffe i trynet' når de ikke
er sammen med noen, men henger rundt lillefingeren til kvinnen de er blitt ilag
med. Slik samfunnet er blitt så er det kanskje ikke så merkelig lenger.

Mange menn endres til noe annet i et forhold, det er tydelig at i mange tilfeller er
det ikke mye likestilling i forhold, kvinnen bestemmer ganske mye.. Nesten også
hvordan mannen skal kle seg, snakke og hvem han får være kompis med...

 3△ ▽
KPS • for 5 timer siden

• Svar •

"Kjærringer" av begge kjønn er en fare for ytringsfriheten .
 12△ ▽

rosinen • for 6 timer siden

• Svar •

Ikke bare der, overalt nærmest, se på løvebakken hva de utretter der.
 10△ ▽

Langvinjar  • for 4 timer siden

• Svar •

> rosinen

Ja jøss da, men disse kommer fra våre brutale hjem.
△ ▽

Frida Buschmann • for 4 timer siden

• Svar •

Ja. Jeg vil apsolutt påstå at kvinner er en trussel for ytringsfriheten. Kvinner er en trussel
på mange områder..

 14△  ▽ 1
Scott Johansen • for 5 timer siden

• Svar •

Kvinner er kjent for å være langt mer ideologiske enn det menn er, noe en vestlig
økonomisk elite kun bestående av menn veit å utnytte.
En økonomisk elite som selvsagt ønsker seg minst mulig motstand mot de nærmest
totalitære endringene de ønsker å innføre, og hvor denne eliten bruker sin økonomiske
makt til å påvirke hele den offentlige sektoren, inkl. universiteter, politikere, byråkrater etc.
Kvinner som lever i den tro at de har reel makt, men som blir utnyttet av denne eliten.
En utvikling som kraftig vil svekke den vestlige verden og gjøre at land som Kina og Asia
drar forbi.

 9△ ▽
Erik II  • for 4 timer siden

• Svar •

> Scott Johansen

To the point, og en av hovedgrunnene til at vi fikk "feminisme" til å begynne med.
 2△ ▽

Bobby • for 5 timer siden • edited

• Svar •

Selvsagt er det medfødte forskjeller mellom menn og kvinner. Alle har jo erfart det. Det er
elementært.
Problemet for venstresiden er at de ikke klarer å bestemme seg. Noen ganger er det
viktig for dem å få kvinner med i styre og stell, fordi kvinner er ulik menn og kan tilføre noe
nytt og annerledes. Da er "mangfoldet" viktig. I andre saker sier de at det ikke er noen
forskjell på menn og kvinner, fordi vi er født like. Dersom det er en forskjell så skyldes den
ulikt miljø og oppdragelse. Det er dette de fortsatt lærer på universitetene. Derfor pleier
jeg å si til disse feministene når de vil ha kvinner inn her og der: "Men dere mener jo at
menn og kvinner er like, så hvorfor er det da så viktig med dette "mangfoldet"?"

Venstresiden er så heldig at de kan ri to hester samtidig, avhengig av sak. Ingen har hittil
oppdaget eller skrevet om denne dobbelt-kommunikasjonen.

 9△ ▽
Kim Nord • for 5 timer siden

• Svar •

Legg til at andelen soyboys er høyere i fag som kjønnsforskning, sosiologi,
sosialantropologi, kunst- og kulturvitenskap og globale studier.

 13△  ▽ 1
mrzerog • for 5 timer siden

• Svar •

Mange kvinner har en tendens til å "råtte seg sammen" om de møter motstand. Jeg
mistenker det er for at man lettere skal kunne bringe meningsmotstandere til taushet. Vet
om mange som i en gitt situasjon kan mene noe annet enn de egentlig mener for å hjelpe
en annen med å lage en "felles front". "Alle andre enn deg mener dette" . En måte å få
stoppet motargumenter.

 8△  ▽ 1
OK Coomer • for 5 timer siden

• Svar •

Kvinner er selveste pådriveren for seksualiseringen av samfunnet. Jeg
har uansett ikke møtt en eneste mann med en større sexdrift enn en
kvinne. Hvem er det som sitter å ser på Paradise Hotel og hva enn som
til enhver tid befinner seg i den kategorien? Hvertfall ikke menn.

Det bunner i at kvinner fra naturens side er selektørene. Det er kvinner som har det aller
største kjønnsprivilegiet, som faktisk er de som sorterer, velger og vraker mellom hvilke
menn som skal bestå og ikke.

 8△ ▽
Hopalong Cassidy • for 6 timer siden • edited

• Svar •

SJW = social justice warrior et fenomen som har vokst seg stort på universitetene i øst og
vestkysten i Statene.

 8△ ▽
AlfaFischer • for 5 timer siden

• Svar •

Kvinner er skapt til å ta seg av hjem og barn, og holde seg langt unna politikk og
lederfunksjoner i statlige organer. Kvinner burde heller aldri hatt noen stemmerett. Da ville
verden blitt et mye bedre sted. Kvinner har gjennomgående en stor ekspertise på
baksnakking, intriger og hevngjerrighet, og de glemmer aldri. Gi aldri en kvinne "en rød
knapp" hun kan trykke på når hun blir sint.

 12△  ▽ 1
Endaenanonym  • for 5 timer siden

• Svar •

> AlfaFischer

Tiltredes

Darwin P Erlandsen
 5△ ▽

Kristian Johansen  • for 5 timer siden

• Svar •

> AlfaFischer

Temmelig enig!
 4△ ▽

Siv  • for 3 timer siden

• Svar •

> AlfaFischer

Men du må da bo i feil land (!?), det er da en rekke land som har kvinner slik du
ønsker det.
△ ▽

Sondre Sumstad • for 6 timer siden

• Svar •

Gjensidige respekt, så er mye gjort. Vi er heldigvis forskjellige, noen tøffere en andre. Må
ikke være enig med alle, det er vanskelig. Kan ikke like alle. Noen er rett og slett, ikke vits
og bruke tid på. Utifra hvordan mennesket er. Liker de nyskjerige, samt snille best :) ⛺ Se
— uploads.disquscdn.com

 7△ ▽
Base 211  • for 5 timer siden

• Svar •

> Sondre Sumstad

Respekt må fortjenes. Det er ikke noe man bare kan kreve.
 5△ ▽

Sondre Sumstad  • for 2 timer siden

• Svar •

> Base 211

Respekt, oppstår ikke med første øyekast. Med mindre en dyrker titler og
materielle saker.
△ ▽

mrzerog  • for 5 timer siden • edited

• Svar •

> Sondre Sumstad

Kan brukes på Greta Thunberg og co. I vranglås. Alle som har motforestillinger tar
feil, ingen vits å høre på engang.

 2△ ▽
Sondre Sumstad  • for en time siden

• Svar •

> mrzerog

Riktig, Illusjoner og egoer. Da kastes det fort ut stats "spells" :) Flott satt
sammen dette.
△ ▽

Gro Tesk • for 5 timer siden • edited

• Svar •

En kan lure på hva elevene lærer i offentlige grunnskoler og videregående skoler når de
møter universitetsprofessorer som i et av eksemplene i artikkelen: " En forelesning om
biologiske kjønnsforskjeller førte til at professoren ble etterforsket for diskriminering." Det
som virker sikkert er i hvert fall at det ikke lenger er respekt og nysgjerrighet for kunnskap
som preger læreplanene.

Ellers ser vi vel flere av de samme tendensene i Norge som blir beskrevet i artikkelen.
Her hos oss går dessuten utviklingen i retning av at mange aparte forslag om det ene og
det andre, så lenge det kan knyttes til en minoritet av noe slag, forsøkes lurt inn i lovverk
og forskrifter. Kombinerer man så dette med anklager om hatkriminalitet blir det en lang
vei å gå for selv den beste forsker - om de skal ha noe ønske om å beholde faglig
integritet.

 6△ ▽
Larsen • for 5 timer siden • edited

• Svar •

Ref. illustrasjonsbildet: sterke følelser i sving.
Eksempel, to tiltalte under samme forhold. Den ene vakker, den andre diplomatisk sagt;
ikke fullt så vakker.
Den vakre vil i snitt bli mildere dømt enn den stygge.
Er det følelsene som skal styre og sette agenda, er det egentlig ønskelig?

 6△ ▽
Pipskvip • for 5 timer siden

• Svar •

Endelig tar Resett tak i det viktige kvinnespørsmålet.
Kvinner er alene ansvarlig for den vestlige sivilasjons undergang og står i front for den
mest ubrukelige høyreregjeringen vi noen gang har hatt.
Jeg husker jeg ble overrasket da jeg fikk vite at Angela Merkel tilhørte høyresiden men ler
nå godt av min naivitet.

 9△  ▽ 1
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Det er flest kvinner blant såkalte "Social Justice Warriors" - også på svenske universiteter. Ytringsfriheten er under press.
Skjermdump fra YouTube.
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