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Jag kan göra rätt för mig, vill göra rätt för mig, men
får icke. Har jag skulden då? Nej, men skammen.
- August Strindberg

Jeg skammer mig ikke det fjerneste.

Jeg skammer mig over, at have en statsminister, som
ved at tie samtykker med Dansk Folkepartis kampagne mod 200.000 af vore medborgere.

Jeg skammer mig da helt vildt, og jeg synes, det er helt
vildt pinligt.

Jeg skammer mig over at være dansk, når over 6o procent af den danske befolkning finder det i orden, det,
der skete i Brorsons Kirke den sørgelige nat og den
efterfølgende tid, hvor dansk lov er erstattet af irakisk
med støtte fra rigspolitiet og dansk regering samt
andre ellers fornuftige politikere.
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Jeg skammer mig, og jeg undskylder til den franske
fodboldverden og fans.

Jeg skammer mig over min brystvorter.

Jeg skammer mig ikke over at fyre den af til Nik og Jay.

Ja jeg skammer mig sku over at stå på stiften med så
stupide menesker der absulut skal kaste noget på
banen.

Jeg skammer mig over mine fantasier.

Men jeg skammer mig over kirkeasyl, de autonome,
Nyrup, 15.000 demonstranders foragt og hån af over
2000 Irakere som også har fået afslag, men som i stedet
for at holde en plads i 12 år, valgte at tage hjem igen.
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Ja jeg skammer mig sgu!

Jeg skammer mig også over den sag - men af præcis
de modsatte grunde, som du anfører.

Jeg skammer mig over at være dansker, og det har jeg
gjort siden Fogh blev statsminister og vi gik ulovligt i
krig i Irak.

Jeg skammer mig over at vi ikke har en mere konsekvent regering, en regering der sørger for at få smidt
nasseasylansøgerne ud lang tid før.

Jeg skammer mig over Iraker-sagen.

Nej, jeg skammer mig ikke over at tale så dårligt grønlandsk, som jeg gør.
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Jeg skammer mig som Kvinde over, at vi Kvinder uden
at protestere i Tusindtal lod Rigsdagen vedtage en
Lov, der stempler Kvinderne som en Kaste, der ikke er
værdig til at forkynde Guds Ord.

Og jeg skammer mig over hvad jeg har købt.

Jeg skammer mig over Nik og Jay er fra Danmark.

Jeg skammer mig over sundhedsvæsenet.

Jeg skammer mig over det danske sundhedsvæsen.

Jeg skammer mig ikke over den indsats, vi gør, men
man kan altid spørge sig selv, hvorfor vi ikke gjorde det
for otte år siden.
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Jeg skammer mig lidt.

Jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds
kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først,
og for græker.

Jeg skammer mig oprigtigt over at være dansker.

Vær sød at fortælle dem, at jeg skammer mig over at
være dansker i dag.

Jeg skammer mig over at være psykisk dårlig.

Jeg skammer mig, skammer, skammede.
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‘Jeg skammer mig over at være dansker’ er den mest
fortærskede sætning i dansk kulturdebat, men det er
også medlemskortet til jeg-er-god-du-er-racist-logen,
hvor den udvalgte skare af kunstnere, journalister og
kulturpinger hver dag falder på knæ og takker Gud for,
at de ikke er som os.

Jeg skammer mig også, bare ikke som dansker, men
som mennesker over hvordan en så god ide som FN
er gået hen og blevet en kaffe klub.

Jeg skammer mig over, du går rundt med verdens
byrde på dine skamskudte skuldre.

Jeg SKAMMER mig over at DF bliver konstant overpisset af de magtliderlige RØDE !!!

JEG SKAMMER MIG OGSÅ :(.. VI ER EN FLOK EGO
TRIPPER :O!
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Og jeg skammer mig over at jeg skal give afkald på på
de normer (moralske værdier) mine forfædre har
opbygget, og i stedet skal påduttes normer fra
fremmede kulturer, som kommer til det samfund jeg er
opvokset i, det har intet at gøre med deres race, men
deres ideologi, der kræver at jeg i mit eget land skal
rette ind efter deres regler, hvorfor forlader de en samfundsorden de ikke bryder sig om, for at flytte til et
andet samfund, som de så ønsker at omdanne til de
de kommer fra?

Jeg skammer mig ... over at jeg ikke skammer mig
over noget som helst.

Jeg skammer mig ikke over at være egoist, og jeg føler
ikke noget behov for at købe aflad ved at sende penge
syd for Egypten.

Jeg skammer mig over ikke at kunne gøre modstand,
hvor jeg allerede kender til 3 sager, som SSP hvor
Danske børn har problemer med indvandrer, der har
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50+ fætre, der vil ødelægge det Danske barns opvækst komplet med trusler osv. At hvis det Daneke
barn ikke underkaster sig det muslimske overtal i
folkeskolen vil de “smadre” dem.

Jeg skammer mig ikke over at være dansker.

Jeg skammer mig derfor ikke.

Jeg skammer mig over i at unge altid holder med indvandre (se pirat tv og live fra bremen der ser du
tydelige bevægelser for at man ikke må gøre sjov med
den Antizionisme antisemitisme islam, selvom man har
gjort nar af båder jøder og kristne i dk i over 30 år og
man har vel sin frihed eller har man, det har man ikke
vis man er S’er eller kommanistiske Sf’er), for de er jo
alle nogle socialister der ikke forstår at vis vi ikke
havde df med deres invandre politik som andre ikke
har ja men så var vi jo blevet som usa og tyskland som
har haft mange muslimske terrorister (jeg er selv ung
19 år).
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Jeg skammer mig over at være dansker.

Det eneste jeg skammer mig over at vi har sådan et
vattet system der kun kan sige fyha det må du ikke til
voldsmænd, mordere osv.

Jeg skammer mig over at være menneske. Snart 7 milliarder. Som græshopper. Æder alt.

Jeg skammer mig kun over at være dansker når
såkaldte “landsmænd”, hagler ned på folk, som ikke
deler deres politisk korrekte diktatoriske tanker og
meninger.

Kære danmark, jeg skammer mig over dig.

Kære danmark, jeg skammer mig over dine værdier.
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Kære danmark, jeg skammer mig over din ligegyldighed.

Kære danmark, jeg skammer mig over dine dommere.

Kære danmark, jeg skammer mig over din vold.

Ja kære danmark, fy for satan jeg skammer mig over
dig.

Jeg skammer mig over, at jeg nogle gange kan blive
“opstemt” og få lyst til at stimulere mig selv “der nede”.

Jeg skammer mig meget mens jeg skriver disse ting
ned, nu er jeg en pige som kommer fra xxxx (kendt af
red.).
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Nu står jeg så i en situation, mine forældre må ikke
vide det her, jeg er ligeglad med deres reaktion.. men
jeg skammer mig allerede meget over det:( altså at jeg
kunne gøre det, for det var virkelig ikke noget jeg ville,
man kan jo kalde det en slags voldtægt eller hvad man
nu kan sige.

Jeg skammer mig og er dybt ked af, at børn har lidt på
så ubarmhjertige måder i disse institutioner.

Fy hvor jeg skammer mig over at være OB fan idag.

Gud, hvor jeg skammer mig.

Jeg skammer mig som mand over, at en mandlig politiker kan komme med så reaktionære, snævre og gammeldags holdninger til vold rettet mod kvinder.
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Og jeg elsker virkelig min mor virkelig højt og jeg er så
ked af det jeg ved slet ikke hvorfor og hvordan jeg dog
kan tænke på sådan noget, jeg skammer mig virkelig.

Men igen jeg SKAMMER mig og har tænkt på det i ca.
1 uge nu og jeg føler mig virkelig klam og ulækker at
jeg kan finde på at tænke på noget som helst seksuelt
med mig MOR... )’

Jeg skammer meg etter å ha onanert og føler behov
for enda mere ris/straff.

Jeg skammer meg noe helt forferdelig.

Jeg skammer meg over å være mann.

Jeg skammer meg ikke ved evangeliet.
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Jeg skammer meg og kan ikke få sagt hvor dypt jeg
beklager det hele, sa 70-åringen, som fortalte at han
hele tiden håpet å kunne redde klientene sine ut av
pyramidespillet han startet tidlig på 1990-tallet.

Jeg skammer meg, men jeg må tigge og længere nede
”Hvis det var mulig å få penger i Romania ville vi ikke
ha kommet her” (Rapport s. 31).

Jeg skammer meg egentlig, for jeg ser mer på meg
selv som en skandinav, enn som en hvilken som helst
hvit mann.

Jeg skammer meg ikke over pengene jeg har tjent.
Overhodet ikke.

Jeg skammer meg på norges vegne.
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Jeg skammer meg ikke i det hele tatt over oppførselen
min.

Jeg skammer meg over den der.

Jeg skammer meg ikke over hans ord, og jeg vet at
disse ordene som står i urev. virkelig kommer fra den
evige kilde.

Ikke misforstå meg nå; jeg påstår IKKE at mennesker
som har spiseforstyrrelser er dumme, eller at de
“burde” skamme seg, men JEG skammer meg.

Jeg skammer meg for veldig mye nå om dagen. Jeg
skammer meg over kroppen min, som unektelig ser
“bedre” ut med noen flere kilo, jeg skammer meg for at
jeg spiser, jeg skammer meg for at jeg ikke spyr, jeg
skammer meg for de gangene jeg feiler og faktisk spyr
likevel, jeg skammer meg for at jeg ikke er så “tynn”
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lenger, jeg skammer meg på grunn av kroppen min.
Jeg skammer meg fordi jeg selv ikke klarer å
akseptere forandringene jeg synes skjer alt for fort, jeg
skammer meg fordi jeg føler meg mestrer ting for dårlig
eller for bra. I frykt for å repetere meg selv; jeg skammer meg over å være meg selv. Jeg skammer meg
over å se ut som jeg gjør. Jeg skammer meg over å
mestre, jeg skammer meg over å ikke mestre.

Jeg skammer meg over å tenke sånn.

Jeg skammer meg over min datter

Jeg skammer meg over meg selv fordi jeg har så
mange trekk som minner meg om faren min.

jeg skammer meg ikke over å si at vi kanskje til og med
elsket dem høyere enn rimelig var.
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Jeg skammer meg ikke i det hele tatt over oppførselen
min.

jeg skammer meg over livet mitt, jeg har kasta det bort
på ingenting (INGENTING /repeat).

Jeg må si jeg skammer meg inn i ryggmargen over
dette.

Jeg skammer meg veldig for å si det her, men av og til
tenker jeg at det hadde vært enklere å forholde seg til
om han ble påkjørt og døde.

Jeg skammer meg ikke over å ha kjøpt sex.
Nei, jeg skams inte, men folk må tro jeg surfer HELE
tiden.
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Jeg skäms for at jeg ikke har lest den før

Jeg skäms ikke over nogen lige nu – men gjorde det
over Christian Poulsen i Parken i 2007.

Hon gör att jeg skäms över att vara från Norge!!!

Og jeg skäms fan litt over hur AIK spillte. De hadde 7
defensiva spillerer når de behövde til og score et mer
en RBK.

Taggad og laddad, og jeg skäms om jag har röst kvar
på kvällen!!

Jeg er 15 % norsk så jeg skäms ikke like mycket som
hel norksen gör.
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Jag skäms över hur man behandlar bärplockarna som
kommit, långan väg, i tron om guld i våra gröna skogar.

Jag skäms över min kropp.

Det är en skrämmande verklighet som säkerligen är
vardag på många håll runt om i Sverige och jag skäms
inte bara som yrkesverksam undersköterska inom
äldreomsorgen utan också som medborgare i ett land
där vi låter sådant här ske.

“Jag skäms för att jag lät mig luras.

Jag skäms för att jag har allt.

Jag skäms över att visa känslor för andra.
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Jag skäms för Milan.

Nej, jag skäms inte heller för den enkle snickarsonen
från Nasaret, en enkel by där inga stora profeter utgått
från tidigare.

Jag skäms för Alliansen.

Jag skäms över mitt dåliga tålamod.

Jag skäms över att vara svensk, eftersom miljön är en
ödesfråga. även om inte jag heller någonsin har röstat
på något alliansparti eller sossarna.

Jag skäms över vissa saker.
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Jag skäms för vår tidning Smålanmdsposten.

Jag skäms när jag ser mig själv i tv.

Jag skäms när jag läser vad Niklas Piensoho i en
debatt med före detta spåkröret Birger Schlaug, i tidningen Dagen, slipper ur sej.

Jag skäms efter att ha onanerat.

Och jag skäms för att be och jag skäms för att gråta
Mitt hjärta är ditt att förstöra, låt din vän få veta Och jag
skäms för att säga att du är kvar i mig.

Jag skäms för att vara politiker
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Jag skäms inte för Idol.

Jag skäms för Värmlandsradion.

Äh, jag skäms över att er partiföreträdare förespråkar
rätten att inneha barnporr.

JAG SKÄMS – Jag är så jävla glupsk, jag vaknar mitt
i natten av att jag är kissnödig, of course, (min blåsa är
ett skämt) så även fast jag är så trött att jag inte skulle
kunna fokusera på en elefant så kommer jag på att
mats har godis i köksskåpet, så ännu en natt (ja de har
hänt förut, please don’t judge me..) somnade jag med
en chokladbit i handen, jag har choklad i håret.

Jag skäms – det är sämre än kattmat.
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Hahaha, jag skäms jag sitter här och skäms :P

Jag skäms för min bakgrund. Född i Skåne, uppvuxen
i Blekinge.
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