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Kjære internett. Kjære gutt, og kjære jente. Vi er nødt til å slutte å la internett være stedet 
der det er lett å dømme andre. Stedet der folk møtes med stygge kommentarer, 
kjønnsdiskriminering og drittslenging.  
 
Hver dag opplever unge nettmobbing og trakassering på nett. Det kryr av stygge 
kommentarer og unødvendig dritt. Det er på tide at vi åpner øynene våre og innser at vi ikke 
kommer noen vei ved å være slemme mot hverandre. Slutt å kall jentene hore, og guttene 
homser.  
 
Jenter er horer, men gutta er tøffe  
Hvorfor er det slik at virkelighetsframstillingen på hvordan man er i et samfunn er så 
ekstremt forskjellig avhengig av om du er gutt eller jente? Hvis du er jente blir du stempla 
som hore etter tre sekunder, hvis du kun legger ut et bilde av deg selv på instagram eller 
kommenterer feil på en gutt sitt bilde. Det skal så utrolig lite til før all denne dømmingen og 
navnestemplingen kommer frem. Er du gutt er det helt annerledes. Du kan legge ut bilder 
med jenter, videresende nakenbilder i chatten med gutta og egentlig gjøre alt som faller deg 
inn. Fordelen der er at du ikke blir stempla som hore, men heller som en av de tøffe.   
 
Jomfru, men pornostjerne  
Når du som gutt går inn i ditt sjette forhold, er det fortsatt et krav at den nye dama er 
jomfru. Men, det er viktig å presisere at hun skal ha kunnskaper på lik linje som en 
pornostjerne. Så hvordan tror dere det er for jenter å skulle gå rundt med livet sitt på vent 
for å unngå den fremtidige tittelen som hore? Sannheten er at det er uunngåelig.  
 
Finner det i alle kommentarfelt  
Jeg har flere eksempler på stygge kommentarer. Det er kommentarer som beskriver deg som 
en hore, prostituert eller stygg. Det er generelt hat over alt. Så det jeg ber deg gjøre nå er å 
gå inn på blogg.no, youtube, instagram, et eller annet forum, sjekk et kommentarfelt hos en 
med mange følgere. Det er uunngåelig å lese et kommentarfelt uten noe form for hat, 
misunnelse eller trakassering. Er det slik du vil at generasjonene skal utvikle seg? Hvis ja, ikke 
tenk to ganger over problemet. Hvis nei, gå grundig igjennom med deg selv om hvordan du 
kan forbedre situasjonen. Hva DU kan gjøre for at dette blir bedre.  
 
Samfunnets virkelighet  
Det er trist å påpeke at dette er hvordan samfunnet har blitt. At det skal så lite til, før man 
begynner å dømme andre. At det er så utrolig lett å legge igjen en stygg kommentar og ikke 
tenke noe mer over det. Fordi sannheten er at det får ikke deg til å føle deg bedre, ved å 
kalle andre hore. Det hjelper ikke deg, at andre har det vondt. Det hjelper ikke deg, å være 
årsaken til mer hets og hat for andre.  
 
#Metoo 
Det eneste som ser ut til å ha fått all trakasseringen og de vonde kommentarene frem i lyset 
er nettopp denne trenden. Den har fått flere kvinner til å stå frem og innrømme hva de har 
opplevd. Fått mennesker til å innse hva som er greit og si, og det man ikke skal si.  At man er 



nødt til å stå sammen gjennom dette og fortelle andre om hva man har opplevd. Det er ikke 
greit å spre hat på nett og ikke minst å slippe unna med det. Stå opp for hva dere mener ikke 
er greit. Snakk tilbake til dem, gjør noe med det. Problemet vil hverken bli løst eller 
forbedret hvis man ikke gjør noe med det. 
 
Har ingen løsning 
Det er vell nå jeg skal komme med en utrolig fin avslutning der jeg sier noe supersmart som 
gjør alle stumløse. Men jeg har ingen løsning på dette problemet. Ikke alle kan like alle, og 
ikke alle kan være venner. Det minste vi kan gjøre er derfor å holde de jævla stygge og 
unødvendige kommentarene for oss selv, og innse at det ikke gjør NOEN TING bedre. Åpne 
øynene dine, det er ikke bare du som lever her. Hold kommentarene dine for deg selv, med 
mindre du har noe meningsfullt å si. Det er Ingen som er interessert i å høre på pisset ditt, 
når du bare sprer dritt.  
 
 
 
 
  


