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Under slagord som " Send barna hjem nå " og " Barnevernet = Gestapo " samlet noen hundre demonstranter seg foran

Lik side

Del

Stortinget for å vise sin motstand mot barnevernet. Mange av demonstrantene var selv foreldre som er blitt fratatt sine barn
av barnevernet. Samtidig skulle det være lignende demonstrasjoner i nærmere 60 byer i 20 land, ifølge arrangørene. Foto:

Bli den første av vennene dine til å like dette

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Resett

Slawomir Kowalski er polsk, og konsul i Norge, og skulle følge opp en anmodning om
bistand fra en polsk familie i Akershus, i forbindelse med at deres seks år gamle barn
skulle tas fra dem av barnevernet. Det ble imidlertid ikke mulig for konsulen å besøke
familien, da han ble fysisk avvist av barnevernet, og hindret inngang i hjemmet av fem
politifolk.
Norge har skrevet under og rati sert Wienkonvensjonen, som gir konsuler visse
rettigheter. Da Kowalski gjorde krav på disse, kk han til svar at “i vårt land følger vi

for 36 minutter siden

Roy Vega:
Halvdan Koht satt med statsminister
Nygaardsvold og regjeringsmedlemmene
på sitt kontor natten til 9. april og fortsatt
diskuterte om landet var i krig, mens store
tyske krigssskip gikk inn i norske fjorder.
Statsminister Nygaardsvold skallet rett inn
i et gjerde da han gikk i nattemørket til
Kohts kontor i et mørklagt Oslo.

våre egne regler”.
Idag fra hovedstaden har videodokumentasjon på hendelsesforløpet, og barnevernets
egen rapport, som den polske familien har mottatt, bekrefter også historien. Foreldrene
skal dessuten ha blitt nektet å snakke polsk med sine barn.
– Wienkonvensjonen om konsulære rettigheter håndheves meget strengt verden over,

Siste saker

og brudd på konvensjonen av denne sorten er kun kjent fra totalitære stater, forteller
advokat Arthur Kubik til Idag fra hovedstaden.
Utenriksdepartementet hevder på sin side at de følger med på saken, og bekrefter at de
kjenner til forholdene. Utenriksministerens kommunikasjonsrådgiver, Siri R. Svendsen,
sier følgende om hendelsen:
– Spørsmål om barnevernssaker i Norge må rettes til Barne- og
likestillingsdepartementet. Utenriksdepartementet er imidlertid kjent med at det i en
aktuell sak skal ha vært uenighet mellom det lokale barnevernet, og representanter for
Polens ambassade om ambassadens rolle og opptreden. Vi vil følge denne saken

Meninger

Når lederne ikke vil vite
Norsk krigshistorie er fortsatt viktig for å forstå hvor

nærmere.

farlig naivitet kan bli, dersom tilstanden får skikkelig
feste. Da 9. april ble til 10....
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Jørgen Fimreite • for 8 dager siden

Det kan jeg skrive under på! Det verste du med barn kan bli utsatt for er barnevernet. De er en
stat i staten og har alle etater på sin side. De hater fedre og skulle de ha en sak mot deg og de
har bestemt seg er ingen midler tabu. De tjener penger på å ta barn fra foreldre som gjør alt de
kan. De dikter opp overgrepshistorier, isolerer barn og får de til å fortelle om alt negativt om
foreldre. Som at de ble tatt bilde av med digitalkamera når de badet og ble lurt til il å tygge en
cherrytomat.
Alt blir fortalt i retten i et negativt lys. De kaller inn kvasivitenskapelige eksperter som snakker
abstrakt om traumer og foreldre som aldri har vært i en rettssak før aner ikke hva de skal si.
De kommer gjerne med overgrepspåstander midt under rettsaker som tar politiressurser og
setter retten tvil angående foreldres grunn til å ha barnene.
Ungene blir overtatt av andre fosterfamilier for "barnets beste" og barnene der driver å motsette
seg fosterforeldrene fordi de savner de biologiske foreldrene og det er en grunn for barnevernet
å tro at de ble traumatisert av de opprinnelige foreldrene og at overføring til noen nye var bra.
Når ungene ble enda sykere pga overføring til nye fosterforelde må psykologer inn i bildet og de
må få en diagnose. Og alt er de opprinnelige foreldrenes feil.
les mer

23 △

▽ • Svar • Del ›
Steve Olsen > Jørgen Fimreite • for 8 dager siden

Jeg kjenner unge menn som ikke vil gifte seg og stifte familie delvis på grunn av at de
ikke stoler på dagens kvinner - men i hovedsak fordi de ikke vil utsette seg for noe så
grusomt som et barnevern drevet av forskrudde rødstrømper.
14 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > Steve Olsen • for 7 dager siden

Gir du barnet ditt omsorg iht norsk lov, kommer ikke barnevernet og fratar deg
barna dine. Oppdrar du barna dine etter andre lands tradisjoner og lover i strid
med norsk lov, er det til barnets beste at barnevernet griper inn.

△ ▽ • Svar • Del ›
Gj > tomnico • for 6 dager siden

BV er børs notert og driftes kun for økonomisk fortjeneste.
«Barnets beste»
Lol
Mvh
Wallenberg. kr20000.- per døgn +++ for hvert barn i «omsorg» på private
Wallenberg "omsorgs" institutioner (flere tall)
Hele opplegg er så ond. Ubeskrivlig!
God help these families from this evil.

△ ▽ • Svar • Del ›
Gaspar Zoltan Erdelyi > tomnico • for 6 dager siden

Bare så lenge det ikke er noen anonym bekymringsmelding, og så en
falsk vurdering (som ingen vil slå seg om da)

△ ▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen > Jørgen Fimreite • for 8 dager siden

En meget god og riktig kommentar. Barnevernet er en av grunnene til at det fødes færre
barn i Norge.
7△

▽ • Svar • Del ›
BadNeo > Scott Johansen • for 7 dager siden

Kødder du? Når vi skulle stifte familie var ikke barnevernet i nærheten av
tankene våre....Man kommer ikke i kontakt med barnevernet dersom det ikke er
grunn til det.

△ ▽ • Svar • Del ›
Norsknordmanninorge > BadNeo • for 7 dager siden

jo da...
2△

▽ • Svar • Del ›

Gj > BadNeo • for 6 dager siden

Feil.

△ ▽ • Svar • Del ›
Marianne Haslev Skanland, Oslo > Jørgen Fimreite • for 6 dager siden

Ja, Fimreite, det er mange som vil kjenne seg igjen. Bestemmelsen om at foreldre fratatt
sine barn av barnevernet kan avkreves oppfostringsbidrag, er ikke ny. Jeg har sett den
anvendt også mot foreldre hvor det opprindelig var et argument mot dem fra
barnevernets side at de hadde dårlig råd. Min reaksjon på det har hele tiden vært at det
har tydelig karakter av moraliserende, fordømmende avstraffelse av folk som fra før er
slått ned av de samme myndigheter.
Avsnittet "Håndfast melking ...." her:
"Hjelper barnevernet fattige familier?"
http://www.mhskanland.net/p...
Kortere artikkel:
"Child protection in Norway: Making parents pay"
http://www.mhskanland.net/p...

△ ▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen • for 8 dager siden

Gode foreldre som aldri har gjort noe galt, ikke noe rus, ikke
psykiatri, ikke vold – blir anklaget for ikke å mestre omsorgsoppgaven
for barna sine på sikt. Foreldrene er forsvarsløse mot anklagene. De
aner ingenting om hva de eventuelt ikke klarer frem i tid. Hvem gjør
det?
Vi slenger mennesker i grøfta.
De etterlates i bunnløs
sorg uten å forstå hva deres forbrytelse har vært. Måten foreldre
behandles på av staten i dag er grotesk. Ikke de som får hjelp, men de
som fratas barna.
Det er statens jakt på å forebygge utgifter til velferd, og investere i
fremtidige skatteinntekter, med et makabert sosialt eksperiment.
18 △

▽ • Svar • Del ›
Gaspar Zoltan Erdelyi > Scott Johansen • for 6 dager siden

Ikke bare foreldre blir traumatisert, men barn mister sine familier og deres komplette
sosiale nettverk!
Friheten til bevegelse for et barn skal tolkes også som bevegelsesfrihet til foreldre.

△ ▽ • Svar • Del ›
BadNeo > Scott Johansen • for 7 dager siden

Dette tror jeg ikke på. Med hvilke hjemler griper barnevernet inn dersom det ikke
foreligger indikasjoner på omsorgssvikt?

△ ▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen > BadNeo • for 7 dager siden

Et av barnevernets måltall er hvor mange barn de klarer å overta "omsorgen"
for(ref. tidligere riksrevisor Jørgen Kosmo). Hva har dette med barnets beste å
gjøre ?
2△

▽ • Svar • Del ›

Gaspar Zoltan Erdelyi > BadNeo • for 6 dager siden

La oss legge til at de private tjenesteleverandørene er ganske mye økonomisk
interessert.
1△

▽ • Svar • Del ›

børre arnold • for 8 dager siden

Hele organisasjonen bør granskes. Ubrukelige rødvins tanter som garantert stemmer Rødt eller
SV. Skandalene i B.V er vel mange nå og slik har det vært lenge.
17 △

▽ • Svar • Del ›

suverent • for 8 dager siden

Norsk barnevern kommer til å gå inn i historien som et grusomt opplegg med sterke
økonomiske motiver. Mange foreldre som burde fått hjelp blir i stedet ødelagt. Og hvordan det
går med svært mange barn i fosterhjem... Det kjenner vi til. Norge er et brutalt land mot barn!
12 △

▽ • Svar • Del ›
BadNeo > suverent • for 7 dager siden

Sterke økonomiske motiver? Hva da?

△ ▽ • Svar • Del ›
Thor > BadNeo • for 7 dager siden

Du virker kunnskapsløs
3△

▽ • Svar • Del ›

Gaspar Zoltan Erdelyi > BadNeo • for 6 dager siden

Tenk på Fyrlykta for eksempel.
1△

▽ • Svar • Del ›

byramp • for 8 dager siden

Hvorfor når det er snakk om et tidligere problembarn, narkoman eller kriminell i voksen alder
ofte blir omtalt som "barnevernsbarn"? Skulle det ikke stort sett være motsatt? Et såkalt
"barnevernsbarn" burde vel som oftest være en person det har gått bra med? Mulig jeg tar feil
men mitt inntrykk av folk som har vært i barnevernssystemet er ofte folk som det har gått helt
galt med senere.Hadde vært interressant å se statistikk på det.
11 △

▽ • Svar • Del ›
Marianne Haslev Skanland, Oslo > byramp • for 6 dager siden

Stemmer. Og svært mye god statistikk finnes faktisk. Litt her:
"Barnevernet i Norge – Befringutvalget
Internasjonal barnevernforskning av betydning for spørsmål om omsorgsovertakelse er
til barnets beste"
http://www.mhskanland.net/p...
"Samarbeid med barnevernet?"
http://www.ringblad.no/nyhe...
1△

▽ • Svar • Del ›

Gaspar Zoltan Erdelyi > byramp • for 6 dager siden

Se Vestlundveiens skandale for eksempel ...

△ ▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen • for 8 dager siden

Det norske barnevernet er av landets EU-lojale byråkrater gitt definisjonsmakt og et mandat til å
opptre som en stat i staten. Et barnevern som er et av landets over 40 offentlige tilsyn som har
mulighet til å bruke politiet som forvaltningsassistenter, noe som mefører at den private part er
helt uten rettssikkerhet.
Et av barnevernets måltall er hvor mange barn de klarer å overta "omsorgen" for(ref. tidligere
riksrevisor Jørgen Kosmo).
Denne bloggen viser at barnevern ikke handler om vern av barn.
https://irenehov.no/2018/01...
9△

▽ • Svar • Del ›

Birgitta Sol Garvik • for 8 dager siden

Det er iallfall kvalmt når de kritiserer Trump for å skille barn og foreldre !
Hvis det er noen som elsker å ødelegge familier og skille barn og foreldre så er det den PK elite
!
13 △

▽ • Svar • Del ›

Torgunn • for 8 dager siden

Enkle personer med en middels praktisk utdanning, kalt høyskole, settes til å forvalte krevende
oppgaver som også vil være problematisk for spesialutdannede jurister og
psykiatere/psykologer.
De som er ansatt i barnevernet klarer ikke å skille klinten fra hveten. Ofte er det unge folk uten
erfaring av noe slag. Når de følger lærebøker slavisk, uten å ha god vurderingsevne selv, blir
resultatet redselsfullt. Det er fattige familier som rammes.
8△

▽ • Svar • Del ›
jakoline33 > Torgunn • for 8 dager siden

Jeg tror du har mye rett her. Opplevde en litt lignende sak ,da om såkalt
«skjenkekontroll». En sen ettermiddag på en kro der bare ett bord var fyllt av gjester. En
av gjestene var en ung mor der nettopp hadde gjennomgått en kreftoperasjon ,og var
derfor ikke helt frisk ennå. Sitter med en halvliter. Blek ,men stille og rolig. Tre svært
unge mennesker satte seg med brus i den andre enden av lokalet. For så kort tid etter
gripe den unge moren ,og drar henne inn i et annet rom. Hun virket visst ikke «stødig».
Mannen hennes prøver å stoppe dem ,og viser til hennes sykdom. Det blir ikke hørt på.
Pubeieren ringer politiet ,for å få en avklaring. De kommer ,men vil ikke «overprøve»
skjenkekontrollens handlinger ,og gidder ikke engang snakke med kvinnen. Moren får et
nervøst sammenbrudd. Ingen undskyldninger ,de unge «arbeidstakerne» bare drar
videre . (Ferievikarer....?). Sikkert gått på slike «høyskoler» du nevner. Livserfaring?
Evne til å skille klinten fra hveten? Nope. Har alldri heldigvis opplevd barnevernet i
aksjon ,og de (og skjenkekontrollen) har sikkert mange bra ansatte også. Men jammen
er det også motsatt. Kanskje man burdte sette mer fokus på hvordan disse behandler
sine...»klienter» (eller hva de kaller dem).
6△

▽ • Svar • Del ›
BadNeo > jakoline33 • for 7 dager siden

Høres ut som en røverhistorie

△ ▽ • Svar • Del ›
jakoline33 > BadNeo • for 7 dager siden

Sant nok. Hadde jeg ikke selv opplevd det ,hadde jeg vært helt enig med
deg. Ofte overgår virkeligheten selv de mest fantasifulle fortellinger.
2△

▽ • Svar • Del ›

1velger1234 > Torgunn • for 8 dager siden

På den lokale høyskolen foregikk den muntlige eksamen av sosionomstudentene
samlet. Det vil si at de ble ikke eksaminert individuelt. Det er mulig og sannsynlig at de
hadde skriftlig eksamen i enkelte fag. I en eksamen for mange år siden strøk
mesteparten ifølge lokalavisen. Det elementære kunnskapsnivået holdt ikke mål.
2△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 8 dager siden

Kanskje Polen en dag må befri oss fra feminist islamittene :)
8△

▽ • Svar • Del ›

Hege Pedersen • for 8 dager siden

Dette høres ikke bra ut! Her må noen hoste opp med veldig gode svar.
5△

▽ • Svar • Del ›
Marianne Haslev Skanland, Oslo > Hege Pedersen • for 6 dager siden

Det er et stadig problem at myndighetene later som om de HAR gode argumenter, og at
godtfolk slår seg til ro med det, når f.eks argumentet er at "Vi kan ikke gå inn i
enkeltsaker" (som er det samme som å si "Vi fraskriver oss ansvar, vi er bare interessert
i våre bestemmelser og ikke i hvordan de brukes"), og at "Vi vet at slike saker ofte
fremkaller mye følelser" (som betyr "De som protesterer er ubalanserte, mens vi
myndigheter er fornuftige).
2△

▽ • Svar • Del ›

Ragnvald Petersen • for 7 dager siden

Takk til Resett som med denne og andre artikler belyser viktige problemstillinger knyttet til norsk
barnevern!
4△

▽ • Svar • Del ›

Sannheten først. • for 8 dager siden

Norge er veldig flinke å kritisere og belære ander. Kanskje Norge skulle se litt mer i speilet!
4△

▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen > Sannheten først. • for 7 dager siden

Et Norge med politikere som har kopiert USAs dobbeltmoral.

△ ▽ • Svar • Del ›
BurreBarsk • for 8 dager siden

Viker som det er nok saker til å slå fast at det er en ukultur i barnevernet
4△

▽ • Svar • Del ›

jakoline33 • for 8 dager siden

Der burdte tas en forskning her på om barnevernet behandlet familier forskjellig ut ifra
opprinnelsesland ,kultur og religiøs tilhørighet. Personlig begynner jeg å føle at familier fra østEuropa blir behandlet...anderledes...enn f.eks om familien er fra Somalia . Mulig jeg tar feil. En
forskning på dette feltet hadde uansett vært nyttig.
6△

▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen > jakoline33 • for 8 dager siden

Barnevernet tar helst hvite barn, da disse er lettere å skaffe fosterhjem til.
6△

▽ • Svar • Del ›
Norsknordmanninorge > Scott Johansen • for 8 dager siden

De tar hvite barn, det er dette venner av de i barneværnet vil ha, Her ligger nok
masse økonomiske motiver bak Et fosterbarn i huset kan for gi 4 - 5 G i ekstra
inntekt, kjærkommende penger for en familie som har barn fra før i skolepliktig
alder. Kjenner til en sak i min hjemby hvor et barn ble fratatt en familie, hvor
læreren til barnet ble fortermor, På samme skole hvor dette barnet gikk, er også
en annen lærer plutselig blitt adoptivmor til en annen elev fra skolen....
I den første saken jeg nevnte er nok eleven litt enkel, er umoden for aldern.
forandrer forklaring tilstadighet å skjønner nok ikke helt hva hun har vært med på
å stelt i stand, barnet har nå blitt så stor at hun har blitt tenåring. så hun fatter
nok at det hun har sagt har fått noen uheldige konsikvenser, barnet nekter
foreksempel konsikevet og snakke med besteforeldrene sine, som hun tidligere
hadde et nært forhold til. Barnets utsagn har resultert i at mor har blitt dømt for
vold mot barnet, helt uten bevis, dømt kun etter utsagn av barnet som har endret
sine forklaringer hele tiden, muligens etter å ha fått ideer fra noen etter samtaler
hvor ord og meninger har blitt lagt i hennes munn, Mor fikk 120 dagers ubetinget
fengsel for noe hun alldeles ikke har gjort. Barnet har endret forklaring når det
gjelder far også, alt fra at han er kjempesnill til at han heller ikke er snill og har
slått henne, for så igen å si at pappa har aldri slått meg. Alt er oppspinn fra et
les mer

3△

▽ • Svar • Del ›
Scott Johansen > Norsknordmanninorge • for 7 dager siden

Barnevernet er ikke noe annet enn et totalitært statlig tilsyn med sterke
økonomiske motiver, med landets barn som denne kyniske industriens
produksjonsmidler.
3△

▽ • Svar • Del ›

Voldsom Homo > jakoline33 • for 8 dager siden

Jo det er forskjell. Syklet nettopp gjennom parken.klokka 2300,og så somaliere ute med
sine små barn. Hadde foreldrene vært norske, hadde de fått bekymringsmelding på seg.
Garantert.
5△

▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann > Voldsom Homo • for 7 dager siden

Det er sant , men det blir faktisk gjort en god del barnevernstiltak mot somaliske
og muslimske barn. Muslimene tilter mer enn øst- Europeere . Poenget er at
barneoppdragelse tilhører familien og er en privatsak både i øst-Europeiske og
muslimske samfunn. Jeg må bare opplyse at krisesenter i Oslo er overfylt av
muslimske kvinner som har vært utsatt for vold eller rømmer fra trusler om vold .
1△

▽ • Svar • Del ›

dagobert > jakoline33 • for 8 dager siden

de er rasistisk i sin fremtreden(omvent rasisme) man bryr seg ikke om muslimer sin
omsorgssvikt kun alle andre.
4△

▽ • Svar • Del ›

Barley > jakoline33 • for 8 dager siden

Det virker absolutt suspekt. Når det vises til Wienkonvensjonen blir det respondert med
at "-i vårt land følger vi våre regler". Norge har ratifisert denne konvensjonen, så da må
den vel være en del av "våre regler". Det burde vel være i barnets, så vel som
barnevernets interesse at barnet og dets familie blir best mulig ivaretatt. Men her blir
altså konsulen forhindret fra dette av ikke mindre enn fem politibetjenter, i tillegg til
barnevernet. Et sånt oppbud av statsmakt blir vel ikke benyttet med mindre det er snakk
om særdeles alvorlig kriminalitet. Her er det snakk om en enslig konsul som har blitt
forespurt av en polsk familie om bistand. Hva sier dette om Barnevernet sine holdninger
og prioriteringer? Vil dette bidra til økt trygghet for barnets rettigheter, eller bedret
samarbeidsklima med foreldrene? Barnet nektes i tillegg å snakke sitt morsmål med
foreldrene. Det virker særdeles totalitært.
Det kommer til og bli kjørt den sedvanlige "no comments"-stilen fra Barnevernets side
under henvisning til taushetsplikt. Men taushetsplikten er til for å skjerme barnet og dets
familie, det er neppe noe i taushetsplikten som hindrer Barnevernet i å begrunne sine
handlemåter. På hvilken måte ville det vært til ugunst for barnet og ha en representant
fra hjemlandet på sin side? Det må være skremmende for et barn og dets familie og
oppleve at Politi og Barnevern stiller mannsterke for fysisk og hindre kontakt med en
hjelper.
Med tanke på de utallige saker over store deler av Europa hvor barn har blitt utsatt for
de mest bisarre overgrep, burde vel Barnevernet være positive til alle som bidrar til å
skape trygghet, i stedet for selv og skape konflikter.
Det er velkjent at ikke-europeiske familier i Norge får lov til å snakke sitt morsmål. De blir
heller ikke møtt med Politi og Barnevern uten videre, selv om det er tydelige signaler på
at foreldrene har problemer med grensesetting ovenfor sine barn.
Resett burde absolutt følge opp denne saken videre.
3△
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Gj • for 6 dager siden

A NATION OF SHEEP WILL BE RULED BY WOLVES.
1△

▽ • Svar • Del ›

dagobert • for 8 dager siden

det man skal legge merke er at barnevernet agerer ikke mot en gruppe mens alle andre der
reageres det. når det gjelder politiets opptreden så er den forkastelig uansett. humlegård og
pod må bort.
1△
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HarryNordmann • for 8 dager siden

Fuck Polen , Russland og hele øst Europa. Nei det er ikke lov til å banke sine egne barn i
Norge slik som det er i Polen. Kan kanskje Polen bli litt mer interessert i sine egne pedoprester
?

▶

1△

▽ • Svar • Del ›
jakoline33 > HarryNordmann • for 8 dager siden

Ok...så her har vi kanskje noe av svaret på hvorfor barnevernet i Norge synes behandle
familier forskjellige etter hvor de kommer fra? Vi finner der kanskje slike holdninger som
de du her representerer ,dine «likesinnede» ,der i bunnen er antikatolske og tråler nettet
for antikatolsk propaganda? Og legger skylden på katolske familier fra øst-Europa Jeg
hadde en mistanke ,men trodde ikke helt det fantes slike strømninger også i disse
sakene. Men ok....ser det nå. Det finnes slike forskrudde folk. Somaliske foreldre sender
sine «ulydige» barn til Koranskoler i det landet de påstår er for farlig for dem selv å bo i
,og blir møtt av norske myndigheter med «forståelse» for at foreldrene «klart er urolige
og gjør hva de tror er riktig» ,selv om barns har fortalt om de mest grusomme
torturmetoder der. Har ikke lest om en eneste somalisk foreldrepar der har mistet
omsorgsretten for å ha sendt sine barn til slike torturleire i så farlige land at foreldrene
selv ikke tør bo der. Men er familien fra øst-Europa ,fra et hvitt ,katolsk land ,så blir
barnasågar nektet å snakke sitt eget språk av barnevernet. Jadda. Så forresten at
barnevernet nå skulle skjerpe rutinene med å sende barn kun til fosterforeldre der har
samme kultur og religion som foreldre ,no e muslimske organisasjoner var veldig glede
for. Regner da med at de polske barns her blir sendt til polske ,katolske familier som
fosterbarn...nope....denne nye bestemmelsen er nok ikke beregnet for dem. Med
holdninger der som gift spres i Norge ,som det du viser så tydelig frem ,så blir det nok
som det blir. Ikke noe polsk språk for barna der heller. Hvor kommer det hatet fra.
1△
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triste greier > jakoline33 • for 8 dager siden

Det er blitt en syk maktarroganse i Norge, jeg forstår ikke hvorfor, men
man ser det overalt, mer og mer. Normal fornuft finnes snart ikke lenger,
men å tråkke ned på de svake, her er de jammenmeg flinke.
Det Norge mangler i absolutt alt, er å kunne organisere. Alt er bare rot,
så SKAL vi ikke ha det sånn, sier f.eks. Høie, men alt fortsetter som før.
som hos Nav, ansatte uten utdannelse overgår legeforklaringer.
Det ser ut som om de er opplært til å gjøre det vanskelig for folk.
De er der for å hjelpe, men denne syke maktarrogansen har overtatt.
Mener at til og med Erna har blitt slik. Selvgodhet og profitt på toppen.
Forstå det den som kan.
4△
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Hent flere kommentarer

OGSÅ PÅ RESETT

Terrorfrykt i Sommer-Stavanger

Forbud mot jungelkniver er ikke veien å gå,
Bøhler

44 kommentarer • for 11 timer siden

Gothminister — Ja tenk på alle de menneskeliv

som hadde vært spart om vi hadde stengt islam
ute fra Europa og Norge. Vi ville ikke en …

57 kommentarer • for 5 timer siden

P54 — Er det ikke bedre å forby Islam og

Muhammeds lære og alle de som følger denne
religionen. Det er der problemet ligger. …

Fikk penger til å bekjempe «islamofobi»,
brukte pengene til å spre homofobi

Toppmøtet: Påstander om hemmelig avtale
som sikrer russisk kontroll i det sørlige …

51 kommentarer • for 6 timer siden

14 kommentarer • for 3 timer siden

✉

invernes — Men her skjer jo inget sier Røven vi

invernes — Putin og Trump vil det beste ,

har vel inget Jihad .Terrordåd i Sandviken
tystas ner i media: Skrek "Allahu akbar!" och …

gammel løgnmedia vil ha total krig.
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