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Sløsing med en pris og misbruk av et barn
Av: Christian Skaug 12. april 2019, 16:07

Ny krimroman fra
gullpennen til

Kent Andersen

Greta Thunberg ble tildelt den tyske lm- og TV-prisen «Golden Camera» i Berlin den
30. mars 2019. Foto: Axel Schmidt / Reuters / Scanpix.

«En kvinnelig antihelt
du aldri vil glemme,
møter den hyggelige
morderen ingen vil
vite om.»

Når Fritt Ords pris går til den svenske skoleeleven Greta Thunberg og
Natur og Ungdom, setter organisasjonen kanskje personlig rekord i antall
uheldige signaler som sendes med dens egne æresbevisninger.
Det mest overtydelige signalet er at en ytringsfrihetspris går til personer
som ikke har lidd noen som helst overlast eller løpt noen som helst risiko
ved å ytre seg, men som snarere innkasserer applaus fra mange hold fordi
de hevder meninger som deles av svært mange inn ytelsesrike mennesker
og organisasjoner. Det er kort sagt sløsing med prisen, som i stedet kunne
ha vært gitt til personer som betaler en meget høy kostnad for sine
ytringer.
Nyhetsorganisasjoner over hele planeten har dessuten gitt Thunberg en
beundrende dekning, og villig stilt opp som mikrofonstativer for en
person som ikke har kompetanse til å opptre som autoritet hverken i
vitenskapelige eller politiske spørsmål.

Les mer

Kjøp nå

Elevene som har «klimastreiket», har ikke sjelden gjort det til sine egne
læreres anerkjennelse, og ikke lidd noen konsekvenser som gjerne tilfaller
andre elever som bryter skolenes reglement. Det er ikke bare

Mest lest

statsministeren som opptrer inkonsekvent, det gjør også mange av dem

Somaliere dømt for grove
knivran mot barn – kk
kra ig stra erabatt

som skulle oppdra barna, slik at foreldre blir nødt til å ta i betraktning at
også skolen er en oppdragelsesrisiko.

9. april, 2019

For Thunberg ligger nå alt til rette for en komfortabel og forholdsvis
arbeidsfri tilværelse i det internasjonale NGO-systemet, der hyllesten av
henne vil fortsette.

«De gode» hindret
utsendelse av
voldtektsmann

Det mest problematiske med alt dette, er at vi er vitne til en

7. april, 2019

barnemishandling som har pågått i to stadier.
Det første stadiet bestod i de foresattes formidling av en

Vitenskapelig sensasjon:
Astronomer har tatt bilde av
svart hull i Oslo

fremtidspessimisme som har fremkalt depresjon, berøvet jenta en sorgløs

10. april, 2019

barndom, og sannsynligvis har bidratt til å forverre den milde
personlighetsforstyrrelsen hun hadde i utgangspunktet.

NVE tar feil. Ingen områder
i Norge er egnet for
vindkra

Stadium nummer to består i at et skadet barn som ikke har forutsetninger

6. april, 2019

for å forstå implikasjonene av alt hun holder på med, og heller ikke ville ha
åringer, blir gjenstand for en hyllest som også kan resultere i en

Ilhan Omar om 9/11 –
«some people did
something»

hypermoralsk overbevisning om egen ufeilbarlighet.

11. april, 2019

gjort det i uskadd tilstand gitt at hjernen ikke er fullt utviklet hos 16-

Les også

Det trenger ikke nødvendigvis ende med radikalisering til øko-fascisme
hos henne, men risikoen er der for hærskarer av ungdommer som ikke er
fornu ig oppdratt og som trenger noe å tro på.

Avkolonisering på postmoderne premisser

Faren er derimot stor for at hun en dag møter veggen i en rolle hun aldri

En tur i kloakken

18. august 2018
1. mai 2009

burde ha hatt.

Bremsene er borte

Misbruket av Thunberg skjer i favør av økonomiske og politiske interesser
som langt fra trenger noen beskyttelse. Det nnes derimot et desperat
behov for kritisk søkelys på nettopp disse interessene. Fritt Ord gjør seg i
stedet til deres nyttige idioter.

22. mars 2019
Venstresidens ansvar for kunnskapskrisen

2. desember 2011
Erna Solberg fullfører politisk korrekt
kunnskapsprosjekt

1. desember 2018

Organisasjonens begrunnelse for prisutdelingen lyser ellers av innbilt

NVE tar feil. Ingen områder i Norge er egnet

ufeilbarlighet på «klimavitenskapens» vegne:

for vindkraft

6. april 2019

Klima- og miljødebatten er i dag en usedvanlig tø

Dårlige tider for fornuften – gode tider for

samfunnsdebatt å

islam

delta i. Aktivister møter motstand av mange slag: Motstand mot å

24. mars 2019

akseptere kunnskap og forskning, motstand fra politikere som ikke vil

En konservatisme for det 21. århundre

gjennomføre e ektive endringer, motstand fra næringsinteresser – og

22. juli 2018

motstand i form av hets, trakassering og latterliggjøring i sosiale medier

NHOs grønne kortslutning

og nettdebatter.

21. oktober 2018
Klimapapegøyene

Saken er at forskningen det er tale om, ikke utgjør noen moden vitenskap,

26. desember 2016

noe enkelte av verdens fremste fysikere da også har påpekt. CO2konsentrasjonen har helt sikkert en viss virkning, men
temperaturutviklingen viser klart at den ikke er en dominerende
årsaksfaktor.
Og hva er egentlig så merkelig med at aktivister møter motstand fra
politikere og næringsinteresser, når det de tar til orde for, er ensbetydende
med rasering av verdensøkonomien, og deres endetidsfantasier
sannsynligvis er innbilning?
Hvis aktivistene innerst inne tror at klimakatastrofen de er så redde for,
rettferdiggjør en økonomisk rasering, tror de også at de kjemper en
eksistensiell kamp. De er redde for å bli stekt eller oversvømt, eller kanskje
begge deler. Skulle noen nedlatende kommentarer i sosiale medier være
egnet til å legge sten til byrden ved en allerede fremskreden dødsangst,
eller distrahere dem fra sin kamp for livet? Det er forøvrig ingen som er
forpliktet til å lese absolutt alt som blir sagt om dette eller hint på Twitter.
Tiden er overmoden for å bringe dette fanatisme- og visjonsfremkallende
temaet bort fra politikken og inn i helsevesenet. I stedet ser vi at personer
helsevesenet burde ha tatt seg av, setter dagsorden for politikken.
Dessverre begrenser de este fornu ige mennesker seg til å gjøre gode
miner til slett spill, eller late som ingenting. Det er dumt av dem, for
mange intetanende personer kommer til å innkassere de bitre fruktene av
deres passivitet.
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Patjomk • for 8 timer siden

Takk til Christian Skaug for denne. Greta Thunberg er sikkert en kjekk ungdom eller barn, men
voksne som utroper og benytter barn som frontfigurer må jo være korte i hodet. Uansett sak.
76 △

▽ • Svar • Del ›
amobe > Patjomk • for 7 timer siden

Imens forventes det passasjerrekord på Gardermoen med 100.000 reisende. De samme
som høylydt hyller Thunberg?
42 △

▽ • Svar • Del ›

Hermann > Patjomk • for 4 timer siden

Utrolig, men sant. Til og med MDG synes at indoktrineringen og alarmismen rettet mot
barn nå begynner å bli i meste laget.
https://www.nrk.no/norge/md...
Men begrunnelsen for MDGs bekymring er likevel ikke uventet:
"Klimapsykolog og stortingsrepresentant for Miljøpartiet de grønn, Per Espen Stoknes
kaller filmen et overforbruk av dommedagsperspektivet.
– Jeg vil ikke dele en slik film i sosiale medier, fordi jeg ikke tror den mobiliserer til
handling."
Mao MDG er bekymret for over-propaganderingen fordi den gjør ungdom apatiske og ikke
til aktører som aktivt ivrer for klima-politikk.
Uten sammenligning forøvrig:Goebells kunne ikke ha gjort dette bedre. Etter den kjente
talen i Sportspalasset i Berlin i 1943, sa han til sine medsammensvorne i Nazi-eliten. Om
jeg hadde bedt de (tilhørerne) om å gå utenfor et stup så hadde de gjort det.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Thor Dag Halvorsen • for 7 timer siden

Fritt Ord gir "ytringsfrihetspris" til kampanjeorganisasjonen Natur og Ungdom og til
medieyndlingen Greta Thunberg, som seiler i medieskapt medvind for tiden, samtidig som de later
de som om det er disse stemmene som møter motstand??? Hvor da?
– Natur og Ungdom og Greta Thunberg gjør en stor innsats i vår tids viktigste debatt ved å
insistere på at det ikke først og fremst er mer kunnskap og bedre analyser som nå trengs, men
handling og tiltak, uttaler Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.
De premierer altså ensidig synsing, kunnskapsløshet og hysteri, båret frem av samstemte
kampanjemedier, politikere og kirkeledere som alle kjemper for globalismen og ønsker å feie de
virkelige problemene som islam og migrasjon under teppet.

les mer

59 △

▽ • Svar • Del ›

Kjartansen • for 7 timer siden

Christian Skaug har rett. Når vi ser på dem som før har fått prisen, er det flere gode tildelinger. Jeg
beundrer motet komiteen viste da den gav prisen til Nina Karin Monsen, som jeg personlig er
uenig med, men som uansett er en modig stemme som med personlige omkostninger brakte nye
impulser inn i en sak som var ved å stivne i konsensus. Unni Vikan, Terje Tvedt og Sarah Azmeh
Rasmussen var lignende kontrære stemmer. De tilførte noe nytt i debatten, og alle tre betalte en
pris for sitt engasjement.
Men å gi Greta Thunberg prisen er å slå inn åpne dører. Hun har ikke sagt eller gjort noe som har
kostet. Tvert imot ble hun hyllet fra første dag fordi hun talte majoritetens og myndighetenes
språk. Å gi henne prisen er flaut.
48 △

▽ • Svar • Del ›
Gulosten > Kjartansen • for 6 timer siden

Enig. Det krever ingen mot eller vern å ytre akkurat det samme som de herskende mener.
Hele stiftelsen fritt ord er like troverdig som Pravda var under Sovjet.
Det er de samme mekanismene som utspiller seg.
Politikerne er livredde nettsider som document som ikke har en eneste krone i offentlig
støtte men som likevel setter den nye kursen.
24 △

▽ • Svar • Del ›

amobe • for 7 timer siden

Befriende å se at noen tar bladet fra munnen. Takk til Skaug!
36 △

▽ • Svar • Del ›

Knut Rasmussen • for 8 timer siden

Jeanne d'Arc (født 6. januar 1412, død 30. mai 1431), også kjent som Jomfruen av Orléans er en
nasjonal heltinne i Frankrike og en helgen i den katolske kirke. Under hundreårskrigen ledet hun
Frankrike i kamp mot England frem til hun til slutt ble tatt til fange og henrettet.
Jeanne hevdet at hun hørte stemmene til helgenene Sankt Mikael, Sankt Katharina og Sankt
Margarethe, som fortalte henne at hun skulle frigjøre Frankrike og sette dauphinen på tronen. 16
år gammel reiste hun til en nærliggende by og spurte om å få slutte seg til dauphinens styrker.
Hun ble nektet, men kom tilbake et år senere og fikk lov til å treffe dauphinen Karl ved Chinon. I
mannsklær – som hun gikk med fra da av og resten av sitt liv – reiste hun til Chinon. Hun var i
stand til å plukke ut Karl, som hadde gjemt seg blant det øvrige hoffet, og fortalte ham om sitt
oppdrag. Karl lot henne først avhøre av kirkens autoriteter før han gikk med på hennes plan om
å frigjøre Orléans som var under beleiring av engelskmennene.
Som 19-åring ble hun brent på bålet for hekseri og for å ha brukt mannsklær.
Etter initiativ fra kong Karl VII beordret pave Callistus III i 1452 en ny rettssak som førte til at
dommen ble erklært ugyldig i 1456. Jeanne d’Arc ble kanonisert av paven i 1920.
Dette er jo som reinkarnasjon av Jumfruen av Orleans.
Denne jenta er lynende intelligent, kan alle fysikkens lover og kan se inn i framtiden som en
spådame. Dette er jo som tatt ut av en roman Harry Potter.
Hun svinger sin tryllestav og redder hele verden fra å gå under. Rene hekseri spør
du meg.
32 △

▽ • Svar • Del ›

Per Johansen • for 7 timer siden

Skammelig skandale å misbruke barnesinn for å manipulere medier og opinion for politisk
gevinst!
Samme hensynsløse metode brukte både Stalin og Hitler.
Når/hvorfor ble det stuerent og moralsk ryddig å blande barna inn i kontroversiell politikk, som
selv dyktige fagfolk er uenige om?
28 △

▽ • Svar • Del ›

Morild • for 7 timer siden

Arrangøren stilte følgende spørsmål for å få med seg elever fra både Oslo og Akershus:
Hvis ikke du - hvem?
Hvis ikke nå - når?
Narrespillet og menneskets iboende higen etter å være en av de utvalgte i sin levetid ved
dommedag, synes helt avgjort å være en medvirkende faktor for mange.
Også kulturminister Trine Skei Grande la bredsiden til i sin støtte for skolestreiken:
«I min verden er det veldig enkelt: Streik er et legitimt våpen for voksne, og da er det et legitimt
våpen for barn og ungdom også. Ungdom er underrepresentert i politikken, og når de sier ifra for
framtiden sin skal de ikke bli møtt med latterliggjøring.»
Unge Venstre gir også sin fulle tilslutning til demonstrasjonen og kommer til å delta.
Denne nye grønne religionen vil etterlate seg mange ofre når sannheten kommer for en dag.
26 △

▽ • Svar • Del ›
Anne Haugen > Morild • for 7 timer siden

Legg ned de politiske ungdomsorganisasjonene. Barn og unge mennesker bør lære seg å
danse, turne, balansere, opptre, overnatte ute i naturen, lære seg eventyr, sanger osv, osv.
Unge mennesker som er interessert i politikk har tid nok. Kunnskap og arbeidserfaring
først.
30 △

▽ • Svar • Del ›
Morild > Anne Haugen • for 5 timer siden

Som Christian Skaug nevner har ungdom ikke nok utviklede hjerner til å se
konsekvensene av sine handlinger, da kanskje i særdeleshet en som er diagnostisert
med både Aspergers syndrom, Obsessive–compulsive disorder (OCD), og Selective
Mutism.
At heller ikke presumptivt voksne som er i ferd med å skyve Greta og mengder av
barn og ungdom over kanten innser konsekvensene er utilgivelig tragisk.
Expressen intervjuet mor til Greta i 2015, hvor det kommer fram at hun selv mener
hun også har drag av Aspergers: Det har varit ett tufft år för Malena Ernman.
I augusti 2014 skulle hon och hennes man Svante Thunberg sjösätta sitt livs
största projekt – en egen uppsättning av Händels barockopera "Xerxes" på
Artipelag utanför Stockholm tillsammans med Blixten & Co. Då blev den då 11åriga dottern Greta svårt sjuk.
– Hon kom hem från skolan, ville inte äta, slutade prata, slutade läsa, slutade vilja
– slutade fungera helt enkelt. Lukter, ljud, allt blev förstorat, jobbigt och svårt. Vi
slussades mellan ätstörningsenheten och BUP, hon rasade i vikt och under några
les mer

12 △

▽ • Svar • Del ›

Nattuglen > Morild • for 7 minutter siden

Det er kanskje litt dristig å sammeligne, men det var disse samme spørsmålene som
Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Horst Mahler & co besvarte på 1960tallet.
Deres svar var Rote Armee Fraktion.
Ref. den tyske filmen "Wer wenn nicht wir?" (på norsk "Hvis ikke oss, hvem så?").

△ ▽ • Svar • Del ›
Zzzzzzzz • for 7 timer siden

Hvem bryr seg? Hele venstresiden er so out of touch
18 △

▽ • Svar • Del ›

Bevern • for 6 timer siden

Greta Thunberg taler til en tom sal under klimatoppmøtet i Polen. Det er bakmenn som har håvet
inn millioner av kroner på bekostning av en forsvarsløs ung jente med aspergers syndrom.
"Klimat-Greta has left the building"
https://henrikalexandersson...
https://uvell.se/2018/12/11...
17 △

▽ • Svar • Del ›
arcil > Bevern • for 4 timer siden

Interessante henvisninger dette! Vi får vel tro at Fritt Ord ikke kjenner til dem eller
tilsvarende stoff. Eller så passet vel ikke virkeligheten med teorien, idealene, drømmene?
5△

▽ • Svar • Del ›

Ann O Nym > Bevern • for 2 timer siden

Hun talte til nesten en tom sal på økonomisk forum for fiffen i Davos også.
1△

▽ • Svar • Del ›

Sankthansaften • for 7 timer siden

Hvordan skal hun komme til Norge for å få prisen? Ikke bil, ikke fly, ikke tog (el levert av tysk
kullkraft), ikke sykkel (medfører energi, krever mer mat = mer fising), hun må gå......
Spennende å se om hun virkelig mener det hun sier!
16 △

▽ • Svar • Del ›

Dag Bjørndal • for 5 timer siden

Vanvittig at en ytringsfrihetspris går til personer som ikke har lidd overlast eller løpt risiko ved å
ytre seg. Hva er da poenget med prisen? Å premiere de som på en eller annen ny måte formidler
pris-utdelernes politiske syn?
Dermed vet vi at organisasjonen "Fritt Ord" er kapret.
Dessuten, når det gjelder barn som ytrer seg om klima: Hvor kommer disse oppfatningene egentlig
fra? Tenkes det ikke på barn skal være sikret rett til å forme sitt verdigrunnlag fritt for
indoktrinering og skremmebilder (FNs barnekonvensjon faktisk...)?
12 △

▽ • Svar • Del ›

TenkerSelv • for 7 timer siden

"De gode" nekter seg ingen ting i kampen for sin nye "religion"
12 △

▽ • Svar • Del ›

Major_league_infidel • for 6 timer siden

Venstresidens tanker er som skreddersydd for barn ( og forbausende mange kvinner )
11 △

▽ • Svar • Del ›

Gunnar Aase • for 7 timer siden

Jeg har sagt det før, men jeg gjentar:
Vår religion kom til oss i et barns skikkelse; - men den Hellige Ånd ventet med regi/iscenesettelse
til Kristi alder var 30 år.
9△

▽ • Svar • Del ›

Åke Eriksen • for 5 timer siden

Takk til Christian Skaug 👍👏!
8△

▽ • Svar • Del ›

tore • for 3 timer siden

Innrømmelse; etnisk nordmann over 50.. alert; don’t be offended: å gi et barn prisen for en
mainstream~ytring er drøyt og virker mot sin hensikt. Formålet med prisen er å hedre/løfte det
frie ord og således beskytte meninger som ikke alle har.. Som så mange har sagt; det er ikke de
ordene som er innafor MSM og konsensus som trenger beskyttelse. Det er de ordene som utfordrer
MSM, som gir stimuli tii å tenke annerledes som trenger en beskyttende hånd. Vi er et land som
ufrivillig er medlem av EU, (joda; vi har stemt NEI ved to anledninger), måten EØS praktiseres på,
er å implementere alt av lover og regelverk som EU kommer med. Vi burde si opp EØS-avtalen
umiddelbart. EU kommer fortsatt til å kjøpe sjømat, olje og gass av Norge. Uansett. Hvis ikke; så
er Asia, Russland, USA og mellom-amerika villige til å handle råvarene våre. EU trenger oss mer
enn vi trenger dem. Hadde SP hatt en fornuftig innvandringspolitikk så hadde partiet hatt 30 pst +
av stemmene. Det frie ord burde gå til modige stemmer. Tommy Robinson f.eks. ..
5△

▽ • Svar • Del ›

Happy 1117 • for 7 timer siden

Å kalle dette for barnemishandling blir for useriøst..
Autisme er heller ingen personlighetsforstyrrelse men en utviklingsforstyrrelse. Selv om det er
mulig hun kan ha utviklet en personlighetsforstyrrelse er ikke vi kvalifisert til å stille den
diagnosen.
Med mindre du sitter på andre kilder som sier noe annet så tar jeg forbehold om feil
6△

▽ • Svar • Del ›
Marianne1965 > Happy 1117 • for 6 timer siden

Greta Thunberg har Aspergers syndrom. Det er vel kjent, hun har opplyst det selv og det
står også på Wikipedia-profilen hennes.
https://en.wikipedia.org/wi...
8△

▽ • Svar • Del ›
inteno > Marianne1965 • for 3 timer siden

Forskrudde aktivister og kyniske profittører, bryr seg ikke om slike små bagatteller
som å utnytte barn. Media er en av de aller største pådriverne av overgrepene. Det
gjelder både barn og voksne. Er vel snart bare senile mennsker som leser
gammelmedia.
2△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Tone Kroll • for 5 minutter siden

Nå er det klima for alle pengene, må du vite. Klimahysteriet tyter ut i alle reklamer på TV. I
Storebrands siste reklame roper de ut gjennom TV-ruten hvilken motbydelig industri oljebransjen
er. Dog er deres produkter ‘rene penger’, vel å merke. Det er rene ord for pengene - eller?
Til og med Bingo er klimavennlig i følge reklamekampanjer. Det skulle bare mangle at ikke Fritt
Ord også henger seg på.
Vesten kjører på med selvskadende klimapolitikk mens Kina ikke utlover noen som helst
reduksjon i sine utslipp før 2030. Kina slipper ut nesten dobbelt så mye CO2 som hele EU og
bygger nå ut hundrevis av kullkraft. De satser på industri og arbeidsplasser. Hvis ikke Kina får ned
utslippene sine, så har det lite å si hva resten av verden gjør. Søk på Kina og klimapolitikk. Det er
nesten ikke én artikkel med direkte kritikk av Kina. Hvorfor er det ingen kritikk hvis verden ikke
overlever på sikt ifølge klimahysterikere som Elvestuen?
Når Kina satser på konkurranse på verdensmarkedene, velger Europa å gjøre det motsatte? Eller
kanskje ikke? Tyskland har ikke beveget seg en millimeter i retning av reduserte utslipp i løpet av
de siste fem årene og alle formuleringer om et ‘karbonnøytralt’ EU i 2050 er slik jeg har forstått
det tatt av kartet.
https://www.forbes.com/site...
Slik jeg ser det ler Kina hele veien til banken mens konkurrentene struper både inntekter og
arbeidsplasser. Slik blir det når kanskje hele klima-politikken er basert på en ideologi hvor
klimalegender svartelistes og de som tjener på klimahysteriet får megafon i beste sendetid.
Fritt Ord er altså med på å male ‘fasansfulle’ bilder slik klimalengenden Lennart Bengtsson
uttrykker seg. Fritt ord, du liksom.
1△

▽ • Svar • Del ›

Ibliis • for 30 minutter siden

De mange barna som er med i det hysteriske klimaorkesteret, vil sannsynligvis få med seg traumer
og fantasier på sin vei mot den voksne tilværelsen .

△ ▽ • Svar • Del ›
Robin Scott • for en time siden

Og Barnevernet er? Her ja: https://www.bufdir.no/barne......

△ ▽ • Svar • Del ›
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