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V e r s i o n

Är det bara jag som hyser oro?
S

er med stor oro på hur mellanårsvalet i USA
ska avlöpa. Den motbjudande clownen Trump
är redan igång och eldar sina trogna. Han stöttar
de mest extrema kandidaterna till representanthus
och senat och antyder att han själv kan tänka sig
komma tillbaka vid nästa presidentval. Ungefär en
tredjedel av USA:s befolkning tror fortfarande att
valet var stulet. Det år en skrämmande insikt.

M

ed tanke på att så många amerikaner avstår
från att rösta är det fullt möjligt att Trump kan
komma tillbaka. Det väger väldigt jämnt mellan
demokrater och republikaner och en sittande presidents linje brukar ha svårt att få röster. Bara tanken
på en Trump-come back gör mej spyfärdig. JAG KAN
INTE FATTA vad som gör Trump så tilldragande för
vissa amerikaner. De är lika svåra att förstå som de
propaganda-indoktrinerade ryssarna.

S

edan förra presidentvalet har USA:s abortmotståndare i flera delstater drivit igenom lagar
som gör kvinnor kriminella om de vill avbryta en
oönskad graviditet. I vissa stater är inte ens incest
eller våldtäkt på småflickor skäl att få abort. Varelser av kvinnokön straffas dubbelt, ofta i religionens
namn. Ingen verkar tänka på de oönskade barnen.

I stället är det okej att inrätta särskilda postbox-liknande anordningar där man kan göra sig av med de
oönskade. Är det humanism? Vilken framtid väntar
dessa barn?

I

religionens namn utövas det en annan sorts våld
på kvinnorna i Iran fast det ingenstans i Koranen
står att de måste vara beslöjade eller i värsta fall
helt övertäckta från hjässa till fötter. Om de inte
lyder dessa påbud får de finna sig i att bli våldtagna och stämplade som syndiga. Vad är det för fel
på män där mullor styr? Är de över huvud taget
människor? Har de så bristande självkontroll och
är så utlämnade åt sina primitiva drifter att kvinnor
måste göras osynliga. Dessa män, som anser sig ha
rätt att bete sig som djur, är exempel på att evolutionen av mannen i vissa länder är näst intill obefintlig.
Det värsta är att det finns en del kvinnor som står på
samma låga nivå.

E

volutionen av de män som likt kärnvapenkåta potentater hotar världen med undergång
har också stannat på grottstadiet. Hjärnaktiviteten
verkar vara nere på noll. Förmodligen har de grava
potensproblem som de vill kompensera på detta
groteska sätt. Tyvärr är det inga vanliga smällare de
leker med. En missbedömd knapptryckning skulle
kunna sätta klotets livsbetingelser helt ur spel.
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