- Spradebasse, statlig narr og skapkommunist
Blander det offentlige seg inn, blir alt automatisk bra! Derfor må det offentlige inn i alle mulige
hjem. Privatliv og selvbestemmelse er ikke et behov, om det er noen dusin offentlige personer
som har adgang til hjem og familie.
Dette er naturlige konklusjoner, etter å ha lest hans forherligelse av det
offentlige og hans angrep på familier og privat initiativ.
Mannen er ganske enkelt en idiotisk skapkommunist som skulle vert avsatt.
Derfor har Redd Barna Våre kåret han til Årets Idiot 2006.
Å fjerne den private sfære til og med i familien, har aldri tidligere vert gjort.
Ikke i hele historien. Hvorfor? Fordi mennesket ikke fungerer slik! Å
underlegge individ og familie kommunal og statlig kontroll i stor stil, vil
ødelegge foreldre og barn og mye av det som er igjen av familiestrukturer.
Mens jeg arbeidet med dette (jan 07) mottok vi artikkelen til Anders Dahlén,
gjesteskribent på Redd Barna Våre. Den handler om barneombudets støtte til
angiversamfunnet. Barneombudets harde angrep på private skoler i starten
av 07 illustrerer også klart at valget av Årets Idiot 2006 passet.
Barneombud Reidar Hjermann er et forferdelig menneske og en stor fare for barns rett til lykke i frie
naturlige familier. Han er en stor fare for naturlig mangfold.
Troen på det offentlige som løsning på alt, er for lengst tilbakevist både økonomisk og sosialt. Mens
andre roper opp om «storebror ser deg-samfunnet», så skriker Reidar Hjermann etter at «storebror»
skal inn i hvert hjem med hverdagslige problemer og naturlig variasjon i atferd.

Med løgnen som virkemiddel

stagges, ikke oppmuntres.

Hjermann lyver om en stadig økning av
psykiske problem blant dagens unge.

Hvilke land og ideologier bruker løgn som
propaganda og informasjonsmiddel?

Dette finnes det ikke beviser for. Tvert imot har
Nasjonalt folkehelseinstitutt dokumentert at
norske barn er friskere enn før. I takt med at
barnehager, SFO og såkalt barnevern har økt
kontrollen over barn, kan det muligens
dokumenteres at det er flere sinte barn som har
vondt for å konsentrere seg.

(Eksempel på kilder: NRK, RBV, Skånland, )

Manglende tilgang til helsesøstre hevder han gir
enda mer psykiske problem. Utagerende
tenåringer som springer til helsesøstrene for å
utleve «tenåringstrassen» overfor foreldre, burde

Kynisk angriper han den
grunnleggende menneskerettigheten - ytringsfrihet
Vårt «godeste» barneombud forkaster med
avsky ytringsfriheten. Dette er selvsagt et ledd
i det å beskytte barn mot alle disse forferdelig
foreldre som stort sett bare bor oppe i hodet til
Hjermann. Hjermanns spøkelser er viktigere
enn menneskerettigheter.

Når en familie i Fredrikstad ble beskyldt for
sexuelt misbruk av et av sine barn – en
beskyldning barne«vernet» frafalt – så hevdet
dette mennesket at de søkte «likesinnede». Dette i
Norges største avis VG. Redd Barna Våre
reagerer med avsky på slike perverse uttalelser
overfor folk som roper om hjelp.

Offentlig ansatte derimot...
Selvsagt er det de sammenhenger med barn, som
ikke er skapt av stat og kommune, som får
gjennomgå av Hjermann. Er det ikke idiotisk å
hoppe over fosterpersonene? De offentlig ansatte.
Hvorfor later han som om vold primært er noe
som skjer i naturlige (biologiske) familier, når
ikke-biologiske oppkonstrueringer bevisligen har
mer vold?

Med avsky krever han at de må stoppes. Han
hevdet at barnevernsofrene påfører barna sine
ytterligere belastning når de bruker
ytringsfriheten til å rope om hjelp og advare. Som For fæle til å selv bestemme
om de nødvendigvis skulle ha gjort noe galt mot dagmamma
sine barn i utgangspunktet. Også her viser han sin
- Noen setter barna bort til mennesker de aldri
blinde tro på det offentlige.
ville lånt bort bilen til, sier barneombud Reidar
Hjermann. (Kilde)
Hvilke land og ideologier nekter innbyggere
ytringsfrihet overfor offentlige overgrep?
Å låne bort bilen til en femten år gammel
barnevakt eller en sytten år gammel dagmamma
(Eksempel på kilder: Anders Dahlén, VG)
er ikke å anbefale, nei.

Foreldre er fæle, altså!

Jeg tror rett og slett ikke jeg ville latt Hjermann
passe mine barn. Han virker for forstyrret. Folk
For fæle til å passe den lille
som ikke kan lære av den aller nærmeste historie
kontantstøtten
med hensyn til totalitære samfunn, og som tror på
den statlige voldsmakt i en hver situasjon, er
Han er imot at foreldre selv, skal styre barns
trolig skadelig irrasjonelle. Man kan jo aldri vite
oppvekst. Derfor angriper han kontantstøtten.
hvordan de vil tolke naturlig privatliv, eller hva
Foreldre setter sine egne behov så til de grader
foran barna, at de tydligvis lever et slaraffenliv på slags vås de hadde prakket på barna.
den usle lille kontantstøtten. Man kan jo undre
(Eksempel på kilde: Bergens Tidende)
hvorfor foreldre har styrt barns oppvekst i
årtusener, om de ikke er skikket for det? Er det
For fæle til å selv avgjøre
evolusjonen eller Skaperen som har mislyktes?

barnehagekvalitet for SINE barn

Nei, det er Årets Idiot 2006 som lever seg ut.
(Eksempel på kilde: Dagsavisen)

Så fæle at fæle foreldre må bli
barneskolepensum
«Hjermann mener at barn allerede tidlig i
skolegangen bør lære hva det innebærer å være
utsatt for omsorgssvikt, slik at de som er ofre for
det, kjenner seg igjen. ... Og det er viktig å få
frem at barn blir utsatt for vold av både mødre,
stemødre og fedre og stefedre.» (Kilde)
Foreldre er altså så fæle at man må indoktrinere
barna med «fag» om foreldres grusomhet.
(Eksemel på kilde: Aftenposten)

«Barneombud Reidar Hjermann går hardt ut mot
foreldre som plasserer barna sine på steder uten
kvalitetskontroll.» (Kilde)
I hans virklighetsverden betyr dette steder som
stat eller kommune ikke kontrollerer. At foreldre
faktisk er en kvalitetskontroll, er en erkjennelse
som blir fornektet av spøkelsene i hans hode.
Skal man følge Hjermanns oppskrifter for en
bedre verden, så vil barn og foreldre få det
mye verre. Hva kontrollsamfunnet forårsaker,
har de fleste av oss lært av den nære historie.
Men ikke drømmeren Hjermann.
(Eksempel på kilder: Dagsavisen, Aftenposten, BT,
Afteposten/tux)

Fritidsklubber mot fæle foreldre

Derfor vet han at når han «opphøyer»
samarbeidsproblemer til grov omsorgssvikt, så
Hjermann tror fritidsklubber er grunnleggende
betyr det at foreldre skal miste retten til barna.
behov hos barn. Ja, så utrolig viktig, at man må
Som det falske mennesket han er, unnlater han å
tvinge kommuner gjennom lov, til å ha slikt.
si det rett ut. Han overlater til det såkalte
Hvordan har menneskeheten overlevd uten disse i barnevernet å være familiebøddel i det skjulte
tusener av år? Da blir vel neste skritt å påby
overfor det som er igjen av familien.
foreldre å ha barna der.
Barne«vernet» opererer nemlig i det skjulte.
(Eksempel på kilde: Fredrikstad Blad)

Lovregulering av foreldres røyking
Røyking i bil må lovreguleres. Slikt er nemlig på
grensen til omsorgssvikt.

Kort sagt: Samarbeidsproblemer er nå
grunnlag for omsorgsovertakelse.

Sier det rett ut
Han sier rett ut at det såkalte barnevernet skal
gjøre noe med samarbeidsproblemene hos skilte
foreldre. Vi som har erfaring med barnevernet,
vet hva slags hjelp de har å tilby.

Da lurer jeg på hva som er over grensen for
omsorgsvikt. Røyking pluss en ekteskapelig
krangel? Sistnevnte
defineres jo som psykisk
1. De setter foreldrene opp mot hverandre.
omsorgsvikt. Men da har
2. Når de får bitre foreldrene til å beskylde
vi altså fantastiske
hverandre for mye nok stygt, så lager de
barnehjem hvor barna får
en karikatur av dette. De overdriver,
misbruke hverandre
forvrenger og lyver.
sexuelt, lære narkotika å
3. Så tar de barna, for så forferdelige
kjenne og leve med trusler
foreldre må alle slippe.
og vold. For ikke å snakke
4. De bortførte plasseres i noe som ligner
om de ansattes
narkoreir eller hos folk som tjener "gode"
menneskerettighetsbrudd
penger på det. De kaller det «omsorg».
som telefonavlytting,
beslag av mobiler,
isolasjon, og til og med sexuelt misbruk. Eller så Tro om barna blir lykkeligere uten både far og
mor? De som måtte tro det bør sette seg inn i
kan barna plasseres hos fosterpersoner hvor det
såkalte barnevernet står parat for å bortforklare alt kritisk forskning og korrigere livsløgnene.
fosterforeldrene gjør - fra sex med barna til all
(Eksempel på kilder: NRK, Jarlsbergsavis)
mulig vold. Inntil barna kastes ut som 18-åringer.
Da tjener nemlig ikke fosterpersonene mer penger
Barns uendelig store ansvar
på dem.
Om barn er sure på en forelder, så skal de få
(Eksempel på kilde: Avisa Nordland)
ødelegge forholdet til vedkommende. Juridisk
"rett" til å ødelegge sitt liv, har barn aldri hatt.

Fanatisk tro på det offentlige

Barneombudet mener narkotikaproblemer blant
tenåringer løses med det såkalte barnevernet. At
barnevernsinstitusjonene er en inngangsport til
narkotikamisbruk, ignorerer den virklighetsfjerne
Hjermann. Det passer nemlig ikke glansbildet om
det statlig innførte paradis i Marx fantasier.
(Eksempel på kilde: TV2)

Skilte med samarbeidsproblemer kan fratas barna
Barneombudet kjenner selvsagt barnevernsloven.

Som vanlig tar han det for gitt at en telefon til
maktens usannsynlig mange utøvere, skal kunne
løse problemet. Virkligheten er imidlertid en helt
annen enn hva platonisten har oppkonstruert i sitt
irrasjonelle sjelsliv.
Denne samfunnssnylteren får spre sin
virklighetsfjerne tenkning som propaganda,
ved hjelp av skattebetalernes penger.
(Eksempel på kilder Aftenposten)

Ingen skal kunne flykte fra
maktens overgrep

Herrefolket - den nye adelens makt

Bak ryggen på godtfolk, skjult for allmennheten,
skal tolkningene, løgnene og forvrengningene om
Som et produkt av de ekstremfeministiske
folks gjøren og laden løpe fritt. Lærere,
strømninger i tiden, tror han at vold i hjemmet
sosionomer, leger, politi, pedagoger, psykiatri etc
er så omfattende i mengde og alvorlighetsgrad
etc skal ha fri flyt av sensitiv informasjon,
at alle barn må ha en egen telefon til Storebror
pasientjournaler etc etc. Dette skal tolkes og
Stat.
forklares uten de involvertes mulighet til å rette
opp misforståelser og feil.
- I dag kan vi ringe ett nummer for å bestille
pizza, men det finnes ikke ett nummer hvor man
Ikke bare lokale aktører skal kunne veksle
kommer til barnevernet, sier Hjermann. (Kilde)
informasjon. Informasjonen skal sentraliseres
i sentrale arkiv tilgjengelig fra hele landet.
Et ikke-fungerende barne«vern» som aldri har
fungert på gruppenivå, skal altså ha sentralisert
Barnevernets løgner, skal altså være nasjonalt
landsomfattende kontrollapparat mot familiene.
tilgjengelig for tusenvis av mennesker over det
Skulle da en utagerende unge ringe, så er det full
ganske land.
krig mot familien.
Dette er helt enkelt fascisme i pen innpakning.
Hos Hjermann er ikke
kommunismen død. Den (Eksempel på kilde: NRK Finnmark, Dagsavisen)
kommunistiske kontroll
skal forvirklige
Han angriper privat initiativ –
paradiset for barna og
både stort og smått
ufarliggjøre de hundre
tusener av grusomme
Vanlig omgang med alkohol er visst så farlig for
norske foreldre.
barn at han skriver brev til ferjeselskap for å få
dem på rett kjøl. Ligger Hjermanns havarerte
Hysteriet skal altså
tankegods bak, eller bare markeringsbehov?
ytterligere økes med en
nasjonal telefon for
Til og med loddsalg for organisasjoner går han
sladrekjerringer, og folk mot og kaller det tigging og barnearbeid.
som er ute etter å skade familier. Barnevernsofre,
og enhver som vil sette seg inn i det, kjenner til
(Eksempel på kilde: VG, Dagbladet)
hvordan dagens angiversystem er forfeilet og
misbrukes. Alt fra tomtekrangler til uenigheter
med skoler kan ende opp i fylkesnemnd, etter en
omvei rundt en anonym «bekymringsmelding».
Hitler laget sosialisme med nasjonalt fortegn.
Det ble helvete for andre land. Hjermanns
Uten vilje til evaluering av dagens angiversosialisme har barnslig fortegn. Han lager
system, vil han bygge det dramatisk ut.
helvete for familien og foreldre. Som
nasjonalstaten tapte tross intensjonene, så
Foreldre som ikke aksepterer det såkalte
taper også barna. Veien til helvete er, som
barnevernets overgrep, skal ikke kunne flytte fra kjent brolagt med gode intensjoner.
galskapen, for de skal være registrerte i store og
omfattende nasjonale arkiv.
Tro om Hjermann fylles av fred og lykke når han
tenker på Øst-Tysklands angiversystem. Hadde
ikke Sadam også et effektivt system i så måte?
(Eksempel på kilder: Østlandsposten, Aftenposten,
Tønnsberg Blad, NRK Finnmark, Dagsavisen)

Takk til Nina Elin Hauge fra BarnasRett.no for en mengde
nyttige lenker i forbindelse med å kåre Årets Idiot 2006.

Redd Barna Våre, Arild Holta.

