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LOGG INN MED ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS 

Navn

 Bli med i diskusjonen ...

?

 • Svar •

Anne Haugen • for 2 dager siden

Takk til Rustad for denne artikkelen.  
Jeg har en stund nå tenkt på å sende en oppfordring til Document om å skrive om forskjellige
kulturers syn på dyrevelferd. Vi trenger å bli opplyst om våre nye landsmenns syn. Og hvordan det
eventuelt bør handteres.  
Jeg vet dere har begrensa ressurser, men skriver nå denne oppfordringen likevel.
66△ ▽

 • Svar •

Kvige  • for 2 dager siden> Anne Haugen

De er ikke våre landsmenn !
93△ ▽

 • Svar •

Willy von Busche  • for 2 dager siden> Kvige

Bra sagt ! Helt enig.
14△ ▽

 • Svar •

globetrott  • for 2 dager siden> Anne Haugen

Det har blitt et stort problem for blinde med førerhund å få tatt taxi. Ringer man så
kommer taxien, men når sjåføren ser hunden kjører de igjen uten ett ord. Det er vel ikke
nødvendig å si at dette kun gjelder sjåfører fra Midtøsten eller Afrika?

Vi har etterhvert mange servicehunder som gjør en viktig innsats i samfunnet. Her bør det
spikres fast rettigheter for dem og kjæledyr! Det er en stor og viktig del av norsk kultur. Å
se hvordan unger blir opplært til å være redd hunder og se hysteriet på voksne mannfolk
(de er da ellers så kjepphøy) når de møter en hund i bånd forteller oss at dette skal bli
festlig etterhvert.
24△ ▽

 • Svar •

TheSobchak  • for 2 dager siden> globetrott

Jeg tar taxi med hund ganske ofte. "Problemet" du beskriver har latt seg løse hver
gang, med den lille setningen "jeg har med meg en stor hund".

En gang hadde jeg en somalsk sjåfør, han fortalte om hvordan hundene der han
vokste opp var mer eller mindre utelukkende løshunder i flokk på jakt etter mat.
Ikke rart man får et anstrengt forhold til de. Han spurte meg mye om hundehold, og
da jeg demonstrerte hvordan bikkja lyder kommandoer som "dekk" og "sitt" (ikke
plass til så mye mer der inne) storkoste han seg og syntes det var kjempegøy.

Poenget er at det aller meste kan løses med dialog.
7△ ▽

 • Svar •

globetrott  • for 2 dager siden> TheSobchak

Så kjekt, håper du fortsetter å være heldig! Dette var heller aldri et problem
når alle taxisjåfører var norsk. Men vi kan vel ikke vente annet, verre er det
med de som sitter på sykehuset og venter i time etter time på at noen skal
gidde å hente dem.
6△ ▽

 • Svar •

TheSobchak  • for 2 dager siden> globetrott

Har lite med hell å gjøre, jeg sier jeg har med hund når jeg bestiller taxien.
1△ ▽

 • Svar •

globetrott  • for 2 dager siden> TheSobchak

Hm rart at DU er så heldig, oppgir vi det her når vi ringer, kommer det ingen
taxi!

Jeg ser ikke bort fra at det du forteller om dine egne opplevelser er korrekt.
Hvorfor er du så skråsikker på at andre har andre opplevelser enn deg? Er
ikke det veldig arrogant å avskrive andres virkelighet? Du var ikke tilstede på
toget med Rustad, var du det?
2△ ▽

 • Svar •

TheSobchak  • for 2 dager siden> Anne Haugen

Reglene for hund på tog er veldig klare. Hund over 40cm koster barnebillett. Det skal ikke
være hunder i stille-kupeen. At Rustad gjentatte ganger har brutt disse reglene er ikke
muslimenes feil, og hvordan han klarer å tolke det dit er, om ikke annet, imponerende
hjernegymnastikk.
11△ ▽

 • Svar •

globetrott  • for 2 dager siden> TheSobchak

Hvorfor skal det ikke være hund i stillekupeen? Bjeffer de er det ut, men ellers pleier
de faktisk å sove. Hva er da problemet? Får hunden sete dersom man betaler for
den? Hva er det ellers man betaler for?
7△ ▽

 • Svar •

TheSobchak  • for 2 dager siden> globetrott

Det er NSB sine regler, ganske idiotisk å skylde på muslimene, eller hva?
3△ ▽

 • Svar •

globetrott  • for 2 dager siden> TheSobchak

For det første kommenterer du på mitt innlegg hvor jeg ikke nevner ordet
muslim, for det andre; tror du virkelig ikke at denne endringen i NSBs regler
har noe med de hundefientlige nye togpassasjerene å gjøre?
3△ ▽

 • Svar •

TheSobchak  • for 2 dager siden> globetrott

Vi diskuterer vel Rustads lille oppgulp? Og det har vært regler for hund på
tog i mange år, og nei, jeg tror ikke det skyldes mulsimer.
2△ ▽

 • Svar •

Yngve Jensen  • for 2 dager siden> TheSobchak

Nei det skyldes ikke muslimer, men deres religion islam. 
https://www.newenglishrevie... 
Kanskje du skulle studere islam litt bedre først og du vil se hva Rustad vil
fram til.
4△ ▽

 • Svar •

TheSobchak  • for 2 dager siden> Yngve Jensen

Ville Rustad frem til noe annet enn surmuling over at gamle hvite menn ikke
kan gjøre som de vil når det passer de? Han sier jo at han har brutt reglene
gjentatte ganger, og når noen endelig konfronterer han med det så er det
muslimenes feil.
1△ ▽

 • Svar •

Yngve Jensen  • for 19 timer siden> TheSobchak

Er vel heller at det ikke passer inn i din venstrevridde realitet. 
Og hva har gamle hvite menn med saken å gjøre?Er det rase vi snakker om
eller religionen islam?Trodde virkelig at du viste forskjellen?Er det blitt
rasisme nå kanskje?
1△ ▽

 • Svar •

globetrott  • for 2 dager siden> TheSobchak

Selvsagt tror du ikke at det skyldes muslimer, du tror aldri det du ...
1△ ▽

 • Svar •

Geir Aam  • for 2 dager siden> TheSobchak

Er ikke det NSB som reklamerer med en glad hund og hundeeier? Få inn
konkurranse i dette monopolet...
5△ ▽

 • Svar •

TheSobchak  • for 2 dager siden> Geir Aam

Reklamen er nok ment å illustrere hvordan en tur med toget oppleves for de
som følger reglene.
1△ ▽

 • Svar •

StigSRønning  • for 16 timer siden> TheSobchak

Reglene er ikke klare, men idiotiske og diskriminerende. Som om en "hvit" må
betale for billett, mens en "svart" ikke behøver det. En barnevogn er dessuten ofte
høyere og bredere enn en stor hund eller en sykkel, men det trengs likevel ikke
ekstra-billett for den. Får vi se utstyr på hund eller sykkel som gjør at de begge kan
klassifiseres som barnevogner?
1△ ▽

 • Svar •

Høyreekstrem??? • for 2 dager siden

I tråd med den demografiske utviklingen vil selvsagt faktorer knyttet til muslimsk kultur få økt
gjennomslag. At hunder blir forbudt på offentlig sted kan dermed forutsis med god presisjon.
48△ ▽

 • Svar •

GHJO  • for 2 dager siden> Høyreekstrem???

Slik islams historie viser, der muslimer gis anledning til å slå seg ned blandt ikke-
muslimer,ender dette,grunnet islams doktriner om muslimsk dominans og
overherredømme, med sin religion og kultur, uten unntagelse, med konfrontasjon og ufred
med den ikke-muslimske befolkningen, som etterhvert eskalerer i voldeligheter og
terror.Muslimenes oppførsel gjør etterhvert situasjonen for den plagede opprinnelige
befolkningen utålelig og det ender i åpen krig. 
Noen ganger vinner den opprinnelige befolkningen og jager muslimene ut,(nylig eksempel,
Myanmar), andre ganger vinner muslimene og den opprinnelige (gjenlevende) befolkning
vil bli hensatt i en menneskefornedrende slavetilstand, som "Dhimmier". 
Det er denne prosessen som nå er i sin begynnelse, i Europa. 
Når muslimene oppnår 10% av befolkningen i et land, er tiden inne til å overta, i henhold til
Muhammed: "hundre av oss muslimer vil vinne over 1000 av de vantro, for de er folk uten
forstand". 
Og slik våre ledende politrikere opptrer, f.eks. Erna Solberg, med sin ensidige favorisering
av muslimer, ser det ut for at han får rett. 
En av de 206 passasjer i koranen, som oppfordrer muslimer til krig og vold mot
vantro:"Fight those disbelievers who are near you, and let them find in you --harsness--"
kor 9 : 123. 
Og en av de 25 direkte drapsordrer, som Allaah meddeler de troende: 
"Fight and kill the disbelievers, wherever you find them". Kor. 9 : 5 .
35△ ▽

 • Svar •

Tor Barstrand  • for 2 dager siden> GHJO

Ja, det er i alle fall rett at hun er en av dem som er uten forstand angående det du
nevner.
13△ ▽

 • Svar •

DovreGubben  • for en dag siden> GHJO

En liste på 15-20 av disse ("de verste"!) på norsk ville vært  
"kjekt å ha" - For kopiering og spredning til flest mulig av oss 
truede vantro! - Fikser DU det? P. f. h. takk! :-)

△ ▽

 • Svar •

Astraios • for 2 dager siden

Takk Rustad for en flott kronikk om et problem som kommer til å øke i omfang de kommende år.  
Det er en kjent sak at folk som har vokst opp i autoritære diktatur selv blir små diktatorer når de
får en uniform - samme hvilke.

Fortsett å rapportere fra nye NSB - og ta bilder neste gang.
35△ ▽

 • Svar •

Sissel Witthøft Ekeroth • for 2 dager siden

Vi vet at muslimer ikke liker hunder og ikke spiser svin. Ifølge dem er dette urene dyr. Muslimer
godtar ikke at folk som bor i deres nabolag holder hund og presser folk til å kvitte seg med hunden
eller flytte fra nabolaget. Så spørsmålet blir da: Skal vi her i landet bli nødt til å kvitte oss med
hundene som vi elsker som om de var våre barn, eller må vi kvitte oss med de som er bærere av en
kultur som ikke tolererer hunder?
30△ ▽

 • Svar •

Olsen  • for 2 dager siden> Sissel Witthøft Ekeroth

Men å har seg med geiter er ok. For en absurd ideologi.
8△ ▽

 • Svar •

nordvest2  • for 2 dager siden> Sissel Witthøft Ekeroth

Vi har mange muslimer i nabolaget rundt her, har aldri fått en eneste klage eller innsigelse
overhodet på hunden vår
1△ ▽

 • Svar •

Skanderberg  • for 2 dager siden> nordvest2

Dette er et spørsmål om masse og momentum. Vent til nabolaget består av 50%
muslimer.
11△ ▽

 • Svar •

DovreGubben  • for en dag siden> Sissel Witthøft Ekeroth

Det siste alternativet er NØDVENDIGVIS! og absolutt å foretrekke...

△ ▽

 • Svar •

Reidar S • for 2 dager siden

Skjønner du har liten om noen erfaringer med Oslo taxier
26△ ▽

 • Svar •

Rolf Nilsen • for 2 dager siden

God venn med mellomstor hund i bånd - opplever spytting etter hunden og verbale ytringer på et
annet språk enn norsk når han går tur med den i nærmiljøet.  
Han opplever dette selvsagt som problematisk og søker seg bort fra slike situasjoner.
25△ ▽

 • Svar •

Halloooo • for 2 dager siden

Tross alt er jo Norge et tillitssamfunn. Vi skal ha tillit til hverandre og vi har som regel det.

Det er nettopp derfor de fleste av oss tøyer en strikk, legger oss litt over fartsgrensen og prøver oss
på tvilsomme fradrag på selvangivelsen.

Litt fleksibilitet er lov! Det har alltid vært lov! I tilfeller hvor man blir påminnet om tilliten så må
man noen ganger kalle det og påberope seg sedvane. Slik har det alltid vært.

For selv om Rustad kanskje ikke helt har fulgt regelverket og her kanskje glemt å måle høyden på
hunden sin med millimetermål, så er «lovforbrytelsen» innenfor det vi vanligvis kan forvente å få
oppleve i Norge av tillit.

At en regelrytter med Pakistansk opphav ikke skjønner normal kotyme og tillit i Norge er vel ikke
akkurat noen stor nyhet.

Så, hva gjør Rustad nå? Lever han videre i frykt for å treffe på samme konduktør igjen? Endrer han
på det han gjør og det som alle rundt ham er vandt til å gjøre? Blir han en forurensende kø-bilist?
Alt pga en konduktør som ikke skjønner tillitssamfunnet Norge?

Jeg kommer uansett til å fortsette med å utgiftsføre hundematen til min hund som en utgift til
vakthold for mitt hjemmekontor.

Han er jo tross alt en blodtørstig Cocker Spaniel....
23△ ▽

 • Svar •

Eirin Munkebye • for 2 dager siden

Mens vi venter på Godot: 
Vi gikk en tur på stien og følte skogens ro - da møtte oss, på stien, en musliminne som gikk
fullstendig ko ko...og jeg lo og lo... 
Min lille hvite "bomullsdott" av en valp på 4 måneder og 2 kilo var det som satte i gang
spetakkelet... 
Det var to av dem. Den ene ble stående mens den andre løp hylende inn i småskogen på siden av
stien. Chadoren flagret rundt henne.  
Bare synet av min lille hjerteknuser, som ikke lar seg affisere av forbipasserende, var nok.

En annen hendelse fant sted ganske nylig. "Bomullsdotten" er blitt 2 år og 4,5 kilo. Vi møter en
musliminne i full mundur på stien i parken. Damen går ut av stien, ned i skråningen på siden, for å
komme langt nok unna oss. Jeg klarer ikke dy meg, og sier: ja, best du passer deg, kanskje den
biter...hun stopper opp, snur seg mot oss og roper med høy stemme: troer do maj!  
Akk ja....sånn er det - og sånn blir det...utrivelig...
21△ ▽

 • Svar •

Martin Bjørnersen  • for 2 dager siden> Eirin Munkebye

Utover at det forsåvidt er korrekt at det ER kulturelle fordommer mot hunder i en del
muslimske land, er det mange grunner til at folk kan være nervøse for hunder, bl a
opplevelser i barndommen o.l. Dette er noe alle ansvarlige hundeeiere vet eller burde vite.
Å oppføre seg slik du gjør med "kanskje den biter" er ekstremt usympatisk og kjip
oppførsel, og gir hundeeiere og hundeelskere (regner definitivt meg selv som en) et dårlig
rykte. Skam deg, skjerp deg. Alt dette uten en gang å gå inn på menneskesynet ditt.
4△ ▽

 • Svar •

E. Vik-Hansen  • for 2 dager siden> Martin Bjørnersen

Nervøs for en hund, på størrelse med en liten katt? Er du morsom?
3△ ▽

 • Svar •

Theminorityreporter • for 2 dager siden

Én av mange konsekvenser av islamiseringen av Norge. Vår kultur er døende.
20△ ▽

 • Svar •

PDE  • for 2 dager siden> Theminorityreporter

Bare om vi lar den være det. 
Det er vårt valg; kjøttvekten er fortsatt på vår side, og det murres blandt almuen.
7△ ▽

 • Svar •

Wera Teresa Gulliksen • for 2 dager siden

At muslimer hater hunder blir et problem her i landet ettersom det blir flere og flere av de her. 
Forrige måned kjøpte jeg meg ny bil. Dette var hos en forhandler i Arendal, ca 1,5 times kjøring fra
meg. Når jeg kom ned for å se på bilen, så fikk jeg opplyst at de ikke kunne levere den den dagen,
da det var noe som måtte byttes på den. Men de tilbød seg å levere bilen hjemme hos meg så fort
det var iorden. Det var greit for meg, så jeg kjøpte bilen.  
Tre dager etterpå ble den levert hjemme hos meg, med avtale om at jeg skulle kjøre sjåføren til
bussen (1,5 mil). Jeg hadde ventet på bilen en stund, så jeg og mine to hunder sto klare når han
kom, vi skulle rett avgårde etter og først ha satt av sjåføren ved bussen.  
I bilen lå selvfølgelig vinterdekka - disse måtte jeg ha ut av bilen for å få med hundene. Sjåføren
gjorde ikke mine til å rikke seg ut av bilen og når jeg spurte om han kunne hjelpe meg ut med
dekka svarte han at han var allergisk mot hunder, så det kunne han ikke. Da sa jeg at jeg måtte ha
ut dekka for å få med hundene, men da mente han at jeg skulle kjøre han til bussen først, så hjem
og hente hundene igjen. Det sa jeg at ikke gjikk, da jeg ikke hadde tid eller lyst til å kjøre fram og
tilbake flere ganger. Jeg nevnte at jeg kunne ringe etter taxi til han, men da var han ikke sååå
allergisk, bare jeg hadde hundene bakerst..... Det verste er jo at jeg tror lite på folk som sier de er
allergiske mot hunder mer, på grunn av sånne som han som sier de er allergiske og det er bare
fordi de ikke liker hunder.Enden på visa var at jeg heiv ut dekka selv, tok inn hundene og ba han
flytte seg over i passasjersetet. Så kjørte jeg så fort og vilt jeg kunne de 15 km til bussen, idioten sa
ikke et pip og ble noe lysere i huden.. Ikke sa han hadet eller takk for turen når vi kom fram til
bussen heller, bare heiv seg ut av bilen og stakk. Utakk er verdens lønn og hevnen er søt.
15△ ▽

 • Svar •

Trygve Mannes • for 2 dager siden

De er spesielt skeptiske til svarte hunder har jeg lest. Fordi Muhammed sterkt mislikte svarte
hunder. Han ble sikkert bitt av en....
11△ ▽

 • Svar •

rustad  • for 2 dager sidenDocument

Regelverket sier: Dersom du reiser med en liten hund (skulderhøyde under 40 cm), betaler du ikke
for hunden. Den må da ligge på gulvet foran føttene dine. Dette gjelder både i tog med og uten
plassreservering.

Jeg går ut fra at konduktørene har brukt sitt sunne vett og vurdert at vår hund passerer. Noen har
glede av å bruke regler til å disiplinere andre. De var det en del av i det gamle Norge. Nå kommer
de på en ny måte.
14△ ▽

 • Svar •

Harry Jensen • for 2 dager siden

Ang. dyrevelferd: Fatland slakteri i Oslo har gjentatte ganger fått sterk kritikk for mishandling av
dyr.

https://www.aftenposten.no/... 
https://www.vg.no/nyheter/i...

Det nevnes ikke noe om de ansattes kulturelle tilhørlighet men slakteriet ligger på Furuset i
Groruddalen og man tenker jo sitt.
9△ ▽

 • Svar •

Anne Haugen  • for 21 timer siden> Harry Jensen

Ja, det er saker som dette jeg tenker på. Tror det er viktig at de blir tatt tak i og diskutert.

△ ▽

 • Svar •

nordvest2 • for 2 dager siden

Kanskje lurt å sette seg inn i reglene før man anklager en konduktør som bare forsøker gjøre
jobben sin for alt mulig rart? 
https://www.nsb.no/tilbud-o...

⛺

12△ ▽

 • Svar •

Christian Skaug   • for 2 dager sidenDocument > nordvest2

Nå har ikke jeg målt skulderhøyden til red.s hund, men den er ikke fullt utvokst, og jeg er
langt fra sikker på om den har rukket å krysse 40 cm.

Så er spørsmålet om det er plassreservering på et lokaltog til Oslo om morgenen. I praksis
er det vel knapt noen som reserverer plass der, om det overhodet er mulig.

Men la oss uavhengig av disse to opplysningene tenke oss at noen skal gjøre en forholdsvis
kort reise med et morgentog med en hund inn til Oslo. Disse togene er normalt smekkfulle.
Er vi så sikre på at den beste løsningen er at eieren betaler barnebillett for hunden, slik at
denne kan ligge foran et sete som ingen andre kan sette seg på? Det er en løsning som i
hovedsak vil gjelde lange reiser, eller hva?

I dette tilfellet vil de aller fleste nok sette pris på at setet på morgentoget blir ledig til et
menneske, og at hunden ligger for eierens føtter heller enn å okkupere setet den ligger
foran.

Sedvanen vil for de aller flestes vedkommende trumfe regelverket, noe erfaringen da også
viser at den gjør.
22△ ▽

 • Svar •

nordvest2  • for 2 dager siden

les mer

> Christian Skaug

1. En utvokst Riesen har en skulderhøyde på 60-70 cm så jeg vil tro de rimelig fort
når 40 
2. Jeg prøvde bestille billett både fra Lørenskog og Asker for å sjekke og begge
steder måtte man betale for hund, jf bilde under her 
3. Den beste løsningen er å ta innover seg at reglene er som de er og hvis man er
uenige i de får man kritisere dem, og ikke en stakkars konduktør som har som jobb
å sørge for at reglene blir fulgt.

8△ ▽

 • Svar •

Christian Skaug   • for 2 dager sidenDocument > nordvest2

Utmerket. Forsøk deretter å bestille den plassen som hunden ifølge reglene
på NSBs egne nettsider har rett til. Setevalg er ikke tilgjengelig.

Hva skjer nå? Skal red. likevel okkupere et tomt sete hunden kan ligge foran i
morgen tidlig?

Kanskje NSBs egne meddelelser til offentligheten er utilstrekkelige her.
Hundebillett gjelder bare plassreservering, og så gjelder det visst andre
steder likevel. I forvirringen viser man menneskelig smidighet.

⛺

14△ ▽

 • Svar •

nordvest2  • for 2 dager siden> Christian Skaug

Og dette som handler om NSBs nettsider og bestillingsalternativer har hva
med konduktørens holdninger og etnisitet som var temaet for denne teksten
å gjøre egentlig?
6△ ▽

 • Svar •

Christian Skaug   • for 2 dager sidenDocument > nordvest2

Vi snakker om mer eller mindre smidig håndhevelse av et regelverk. Dette
regelverket er litt uklart, slik det går frem av oppslaget på NSBs sider om dyr
og et forsøk på å bestille plass til hunden i henhold til det den siden sier.

Uansett har det tilsynelatende vært hyggelig å reise på toget med denne
hunden fra den har vært nokså liten.

En dag er det ikke hyggelig lenger, for et uklart regelverk er blitt tolket
usmidig, og den tolkningen er gjort av en person som ikke har røtter i vår
kultur, hvor man ikke har noen problemer med hunder.

Da inntreffer altså en slags følelse av at man ikke er hjemme lenger.
18△ ▽

 • Svar •

nordvest2  • for 2 dager siden> Christian Skaug

Selv føler jeg meg mest hjemme når folk betaler det de skal og ikke
spekulerer i andres etnisitet og holdninger når det blir påpekt at de ikke har
gjort det...
11△ ▽
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Red. reiser hver dag inn og ut av Oslo med tog. Jeg har med vår hund.

Riesenschnauzere skal ikke ligge alene. Det har overrasket meg hvor

ubesværet det er: Andre passasjerer er vennlige og tar hensyn.

Konduktørene er nøytrale eller sier noen vennlige ord til hunden. Det har

aldri vært noe problem.

Inntil i dag.

Vi satt oss på Stille i midtgangen. Toget hadde ikke før forlatt stasjonen før

konduktøren dukket opp. Han meddelte at jeg ikke kunne ha hund på

Stille-seksjonen. -Hva? Hvor står det? var min reaksjon. Jeg trodde han

mente at den kunne bråke og sa det var ingen fare. Nei, det var ikke det. -

Det var ikke lov. – Da må du vise meg bestemmelsen, jeg vil se den svart

på hvitt, svarte jeg. -Hvorfor er du så vanskelig? sa han. -Jeg har reist med

hund et års tid og det har aldri vært noe problem, noen gang, svarte jeg. -

Hvorfor er du så arrogant? svarte han.

Så pekte han mot et kart over toget på veggen over utgangsdøren. Der sto

det et tegn for hund med en strek over. Jeg gadd ikke krangle mer. Greit. Vi

reiste oss og gikk fremover til der automatene står, der er det god plass til

hund så den ikke generer tra�kken. Det var et rush-tog.

Men ikke før vi hadde satt oss før han var der igjen og ba om å få se

billetten. Jeg så gjorde. Så så han på hunden og sa: -Hva med den? -Ja, hva

med den? svarte jeg. Han mente den også måtte løse billett. Nå kjente jeg

det begynte å koke. -Jeg har kjørt med bokstavelig talt hundrevis av

konduktører. Ingen har sagt noe noen gang. Jeg tror det er du som har et

problem med hunder, sa jeg. Han protesterte, men mistet litt rollen som

konduktør. -Jeg kommer tilbake, sa han. Men han passerte �ere ganger

uten å si noe, og jeg skjønte at det kom han ikke til å gjøre.

Jeg satt og tenkte med meg selv: Hva gjør man i slike situasjoner? Det er en

ting du kan gjøre: Si at du �nner oppførselen så oppsiktsvekkende at du vil

�lme det som skjer. Det er ikke min stil, men blir man nødt så blir man

nødt.

Jeg hadde også sagt til ham at jeg ville ha navnet hans. Han forsto nok at

det kom til å bli bråk om han pushet saken. Så han ga seg.

Men det var en ubehagelig opplevelse.

NSB er for lengst blitt mangfoldig. Det er konduktører fra Afrika og

Midtøsten og det er aldri noe problem. Det er første gang jeg har opplevd

ubehageligheter. Etter utseende å dømme var han pakistaner. Det har ikke

noe med hudfarge å gjøre, men kultur. En del pakistanere synes de har rett

til å herse med andre. Det er nok å se hvordan noen av dem oppfører seg i

o�entligheten.

Det ekle var at han ville bruke sin myndighet og uniform til å stra�e oss

for noe han ikke ville si hva var: Muslimers avsky for hunder. Da jeg satt

ord på det og sa det var han som hadde et problem, trakk han seg unna.

Men hva når det blir �ere konduktører som ham, hva hvis NSB – eller

andre statlige etater ikke vil forstå hva det handler om og går med på å

forby hunder på o�entlig trasport f.eks – hva når så mange av passasjerene

har samme holdning som ham og klager til NSB over at de må sitte

sammen med hunder?

Enn så lenge er det ikke slik. Men vi beveger oss i den retningen, og

myndighetene later som de ikke forstår «problemet».

En ting er hundeeieres kjærlighet til sin venn. Men her er det noe mer som

går tapt: Vår omsorg for dyr og nærhet til dyr. Bare det synes for meg

altfor verdifullt til å gi opp. Det er litt som tildekking og naken hud. Vi

oppgir noen fundamentale verdier.

Vi hører gjerne fra lesere som har hatt lignende oppelevelser.
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