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Karin Andersen tar til motmæle mot Erna Solberg og regjeringen i et innlegg på

Facebook. Hun synes Norges regjering rett og slett er for norsk, og videre mener hun at

det viktigste statsministeren gjør fremover er å ta et oppgjør med

«skremselspropaganda» mot �yktninger og migranter. 

Andersen har vist gang på gang at hun ikke har evne til å lytte til det

meningsmotstanderne faktisk sier, at hun liker å legge ord i munnen på folk, og at hun

ikke makter å tenke lenger enn sin egen nesetipp. 

Det er ikke noe sjokk at nettopp en SV-politiker går ut og mener at at det ikke er nok

utlendinger i en norsk regjering. Det er nettopp i venstreradikale kretser, som i SV, dette

representasjonshysteriet og denne kvoteringskåtheten stammer fra. 

Andersen skriver selvsagt ikke rett ut at regjeringen er for norsk, men det er selvsagt

konsekvensen av det hun skriver, når hun mener det er «trist at regjeringen ikke har

funnet én med �erkulturell bakgrunn». 

Uansett hvor dumt og meningsløst begrepet «�erkulturell bakgrunn» høres ut, så

skjønner alle hva det betyr i denne sammenhengen. Det betyr alle andre grupper enn

nordmenn og andre europeiske folkegrupper. Det dreier seg om ikke-vestlige

innvandrere. Hvorfor kan du ikke bare si det, Karin Andersen, i stedet for å pakke det inn

i et begrep som rett og slett ikke er dekkende? Hva gjør en somalier mer �erkulturell enn

en nordmann, om jeg tør spørre?

Les også: La ut annonse om bolig til leie i Oslo – kun for muslimer

Alle grupper trenger ikke være representert overalt. Det er våre individuelle rettigheter

som gir oss likestilling og frihet. Vi trenger strengt tatt ikke ha hverken kvinner, menn,

trøndere, sunnmøringer eller somaliere i regjeringen. Vi trenger �inke og tø�e

politikere, som jobber hardt og kan vise til resultater.

Men Karin Andersen og SV representerer en bunnløs tro på og �ksering ved

gruppeidentitet. Det viktigste er hva man er, og ikke hvordan man er. Det dreier seg om

forestillinger om at alle i en spesi�kk gruppe, i dette tilfellet en etnisk eller kulturell

tilhørighet, deler holdninger og perspektiv, kun i kraft av å tilhøre denne gruppen. Dette

er kvelende kollektivisme. Andersen og hennes parti er �ender av individet.

Hvorfor er statsrådenes hudfarge og etnisitet så viktig for deg, Karin Andersen? 

Også burde det virkelig ikke være nødvendig å si dette lenger, men siden det aldri later

til å gå inn, så får vi fortsette å gjenta oss selv til våre motstandere blir så lei av å høre på

oss at de gir etter:

Ubeleilige fakta om lav sysselsetting blant særlig ikke-vestlige innvandrergrupper,

kriminalitetsproblemer, deriblant overfallsvoldtekter og gjengproblematikk, sosial

kontroll og tøylesløs homofobi er ikke «skremselspropaganda» eller «nedrakking på

innvandrere». Det er godt underbyggede problematiseringer. Det er fakta.

Før i tiden døde folk av pest og kolera. Man gikk i krig med sverd. Kvinner måtte fungere

som fødemaskiner i sin beste alder for å sørge for å i det hele tatt få barn som kunne

rekke å bli voksne. Livet var kort og jævlig, og for mange bestod dagene av knallhardt

arbeid, helt uten o�entlige tilsyn som passet på folks rettigheter. Folk hadde reelle

problemer, også i Norge.

I dag er vi kommet dit at folk lar seg krenke av å høre meninger de ikke liker, eller fakta

som ikke passer inn i deres politiserte verdensbilde. Vi lever i en tid der folk tar

uttalelser på generell basis personlig. Snakker man om et generelt problem i en gruppe,

går nesten samtlige av denne gruppens medlemmer amok, og føler seg personlig

krenket. Det er svakt og patetisk, og vi må bryte trenden.

At Karin Andersen ikke ser ut til å forstå forskjellen på omtale av generelle problemer

med innvandring, og «nedrakking» på alle innvandrere som mennesker, vitner om en

intellektuell latskap og en emosjonell forvrenging av virkeligheten. Det er ikke annet å

vente seg fra disse kanter. Men vi må fortsette å si dem imot. Til siste pust.
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 • Svar •

Svein Larsen • for 2 dager siden

Dette er et utrolig godt innlegg!!!!!!!
147△ ▽

 • Svar •

Berit Jacobsen  • for 2 dager siden> Svein Larsen

Helt enig, og Maria er så dyktig til å finne eksakt de rette formuleringene!!
60△ ▽

 • Svar •

GHJO  • for 2 dager siden> Berit Jacobsen

Med sine absurde forestillinger, er Karin Andersen et menneske som ikke lenger
kan tas alvorlig. 
Hun har gått seg vill i den Sosialistiske Multikultur/Globalistiske/islam- skogen og
roter seg mer og mer bort.
30△ ▽

 • Svar •

Renny Toftegaard  • for 2 dager siden> GHJO

Nok et eksempel på hvorfor politikere kun burde kunne sitte på Stortinget i
to perioder. Jo lenger de sitter på tinget jo mer innesnødde blir de. Det er
åpenbart at de er avskåret fra å motta impulser fra utsiden.
16△ ▽

 • Svar •

grygry  • for en dag siden> Renny Toftegaard

Karin Andersen er selv et meget godt eksempel på at hun knapt kan
mene, enn si forstå, hva hun selv prediker. SVs stortingsgruppe er ikke
akkurat full av "fremmedkulturelle". Likevel har det altså aldri falt henne
inn at hun, etter 22 år som fast representant og flere år som vara, for
lengst burde ha overlatt plassen sin til en person med annen hudfarge. Da
hadde det for enkelte kanskje gått an å ta henne alvorlig.

Hennes messing om at "høyresiden deler folk inn i dem og oss", kommer i
et merkelig lys når hun med sin stadige påpekning av verdien av ikke-hvit
hudfarge/etnisitet presterer å gjøre nettopp det.

Den som foretrekker et minstemål av sammenheng mellom ord og
handling, og i tillegg forventer en viss logisk konsistens i argumentasjonen
fra en folkevalgt med klippekort både til nasjonalforsamlingen og det
statsunderstøttede medieapparatet, ser ut til å ha lite å hente hos Karin
Andersen.

Dette maset er ikke bare patetisk, men direkte ynkverdig. Finnes det
virkelig ikke en eneste statsstøttet journalist som kan påpeke virkeligheten
for henne og i alle fall be om litt konsistens?
1△ ▽

 • Svar •

Cassandraen  • for en dag siden> GHJO

Du må ha henne unnskyld, hun er hjernevasket i sin menighet
S(atans)V(enner) , og er ute av stand til rasjonell tenkning, stakkars
menneske
5△ ▽

 • Svar •

Guran  • for 2 dager siden> Svein Larsen

Ja. Utrolig presist og velskrevet. Maria er ufattelig langt foran kommentatorer i msm.
23△ ▽

 • Svar •

Barley  • for 2 dager siden> Svein Larsen

Det er et særdeles klart og godt budskap, og det må bare gjentas igjen og igjen helt til
det går inn. Det må snart komme et like klart svar fra disse som er så rasebevisste i all
sin retorikk. Hvorfor er folk sin hudfarge og rase av så overordnet betydning? Klarte vi
ikke å ta et oppgjør med disse raseteoriene allerede da nazistene ble nedkjempet?

Det er nedfelt i lov at det ikke er tillatt og diskriminere noen på grunnlag av deres
etnisitet, eller hudfarge. Ergo blir det feil at noen skal kunne påberope seg en posisjon
eller stilling i kraft av sin etnisitet eller hudfarge. Politiske posisjoner kan ikke fordeles ut i
fra et fargekart. Man stemmer riktignok på partienes forskjellige farger, men etter det så
skal det være fargeblindheten som råder.

Det blir en form for hverdagsrasisme om hudfarge og etnisitet skal være i fokus i alle
mulige sammenhenger. Våre langrennslandslag har vært blendahvite i all sin tid, men
kommer det opp et norsk talent av en annen kulør, så vil vedkommende bli vurdert på
akkurat samme sportslige grunnlag som alle andre.

Det kunne være mer enn ønskelig at også Karin Andersen viste en noe mer sportslig
innstilling enn å rakke ned på de som har jobbet seg frem til de resultatene de har
oppnådd. I regjeringens tilfelle har de ikke vært av mer imponerende art enn at det skal
være fullt mulig for de aller fleste og kvalifisere seg.

Har man bare den rette innstillingen og viljen, kan man komme mye lenger enn ved å ha
den rette hudfargen, eller tilhøre den rette gruppen. I det norske demokratiet skal det
være like muligheter for alle til både og bli utnevnt eller vraket. I 2017 ble Sandra Borch
innvalgt på Stortinget, mens andre kandidater kom til kort. Tenk det, Hedda.
12△ ▽

 • Svar •

Folkeavstemming og demokrati  • for en dag siden> Svein Larsen

Der mange av oss ville brukt det plumpe "DUM", var det en fryd å se din vri: "intellektuell
latskap"
7△ ▽

 • Svar •

Kjell -Arne Slettum  • for en dag siden> Svein Larsen

Og så bør noen sende et spil til denne trollkjerringa! SVs ledelse er jo Blendahvit! De
burde heller gå i seg selv først.
1△ ▽

 • Svar •

Svein Larsen  • for 21 timer siden> Kjell -Arne Slettum

Naturligvis. Men man vet jo argumentet som da vil komme, regjeringsmedlemmer
er plukket ut, SV’s mandater er folkevalgt.
△ ▽

 • Svar •

JV • for 2 dager siden

"Hvorfor er statsrådenes hudfarge og etnisitet så viktig for deg, Karin Andersen?"

Fordi hun er narret til å bli oikofob av globaleliten. Hun tror at globalismen tjener sosialismen.
Men den opprinnelige sosialismen er forlengst død og konvertert til å bli et narreredskap for de
virkelig store gutta som har hele statsbudsjett på kontoen. Det er i Davos kuppregien finslipes
på bakrommene.
68△ ▽

 • Svar •

Vestlandsvenstre  • for 2 dager siden> JV

Næææ .. mye enklere.

Hun mener at folk fra sydligere breddegrader er mindreverdige, - eller 'de lave
forventningers rasisme' som det heter. Følgelig føler hun behov for litt 'godhets-
posering'.
38△ ▽

 • Svar •

Terje Bakken  • for 2 dager siden

les mer

> Vestlandsvenstre

Dette er da ikke noe nytt. De vingler pent mellom at alle er "norske nok" - til en
plutselig sedvanlig iver etter å understreke hudfarge og særbehandling av
enkelte utvalgte. Hudfarge er et tema man ikke skal belyse - så sant det ikke
dreier seg om for mange hvite mennesker. Her har ofte de sosialistiske feminister
stor trang til å stigmatisere de hvite menn. Kan man hetse og hate hvite menn, er
det intet annet enn heder og ære som tilfaller disse "eminente som så
hjertevarmt bekjemper rasisme" ...

Akhtar Chaudry: "Jeg er overbevist om at politiet vil være enda bedre rustet til å
håndtere sine oppgaver dersom etaten har en bred sammensetning. Da har man
mer forståelse og kompetanse om andre språk, religioner og kulturerer".

Der hvor "alle er like" - er aldri like når det kommer til å understreke viktigheten
av alle andre enn etniske nordmenn. De andre som ofte kommer fra land med
millioner av innbyggere - får alt servert innunder at de er "lidende minoriet" i et
lite land med få etniske borgere. Nordmenn ER en liten minoritet i
verdenssammenheng - det er såvisst ikke pakistanere som denne Chaudry.

Noe av det første Chaudry påpekte at det er for mange «hvite» nordmenn i

20△ ▽

 • Svar •

Norsknordmanninorge  • for en dag siden> Terje Bakken

At SV er blenda hvitt kan vel muligens skyldes at fargede person er mere
oppegående en Lysebakken, Karin Andersen oh Inga Marte Torkilsen
med flere og eller kommer fra diktaturer som styrer eller SV sine
prinsipper..
8△ ▽

 • Svar •

Vestlandsvenstre  • for 2 dager siden> Terje Bakken

Folk som Andersen vil aldri innrømme, til sin 'døyan dag', at de har
rasistiske tanker. De er jo så snille med de 'svake'.
8△ ▽

 • Svar •

Bobbelaar  • for 2 dager siden> Terje Bakken

Johnny Ingebrigtsen kunne man mistenke for å ville unngå transport- og
deponikostander ved avhending av sin gamle sjark, så å senke den skulle
bli billigere. Tror han ble dømt til bøter for brudd på forurensningsloven.
2△ ▽

 • Svar •

Fjonas Rahr Røre  • for 2 dager siden> JV

Dessverre er henne/hen og deres medsammensvorne ikke i stand til å se faen på flat
mark. Venstresiden er 1 prosentens nyttige idioter. Og det helt uten at de skjønner det
selv. Lol. Det hele er tragisk.
23△ ▽

 • Svar •

Jan Hårstad  • for en dag siden> JV

JV: det resetterne trenger til å oppdage nå er at det skyller arbeidskonflikter og streiker
over hele verden. Det er derfor altfor tidlig å si at "den opprinnelige sosialismen er for
lengst død",etc 
Men hele den norske "venstresida" har bygget seg om til venstresida av globalismen
under ledelse av AP. Både SV og Rødt manøvrer for å komme inn i regjering som
støttepartier for globalist AP. 
Hvis du ser på alle krigene igangsatt av globalistene fra Balkan 1999,så har SV støttet
dem alle. Kari Kaski sitter i Natogruppa på Tinget som vara. 
Den norske "venstresida" bedriver ikke noen sosialisme slik som Marx definerte det. Alle
partier er ideologer for "global governance" som det heter i SosialistInternasjonalens
Manifest fra 2003.  
Skal man analysere politikk er første regel å se bort fra ord og fokusere på hva politikere
og partier GJØR. Alle er i seng med Davos-milliardærene for One World Government.
1△ ▽

 • Svar •

Kvige • for 2 dager siden

Norge har ikke bruk for sånne som ho , og partiet bør legges ned , det finnes ikke noe godt med
SV .
41△ ▽

 • Svar •

Kawa84  • for 2 dager siden> Kvige

Er det ikke bare greit å ha en plass å samle alle tullingene på da? :P
10△ ▽

 • Svar •

Norsknordmanninorge  • for en dag siden> Kawa84

SinnsforVirra
2△ ▽

 • Svar •

Skeptisk  • for en dag siden> Kawa84

Det er hva psykiatrien er for, Kawa84...
1△ ▽

 • Svar •

Folkeavstemming og demokrati  • for en dag siden> Kvige

Hva skal NRK og TV2 fylle sine politiske sendinger med dersom SV og Rødt legges
ned? Støre må jo også kunne tilbringe noen timer utenfor TV-studio.
4△ ▽

 • Svar •

Norsknordmanninorge  • for en dag siden> Kvige

Sviker Vesenet
△ ▽

 • Svar •

invernes • for 2 dager siden

Karin Andersen er rammet av svenske viruset , hun burde holdes i isolasjon for dette viruset er
farlig og smittsomt, resultatet av utbrudd finner man i det tidligere Sverige.
39△ ▽

 • Svar •

Janne Kjølberg  • for 2 dager siden> invernes

Godt det er flere som blir immune etter hvert men ting tar tid..
13△ ▽

 • Svar •

Alv Hjørson • for 2 dager siden

De største anti-rasistene blir de værste rasistene.

Slik gikk det med Karin Andersen også.
32△ ▽

 • Svar •

Lyn_Gordon • for 2 dager siden

Ja Karin Andersen, inn med folk fra klanbaserte samfunn som er blant de mest korrupte i
verden og som har kort botid i Norge høres ut som en glimrende ide...
32△ ▽

 • Svar •

Harald Olsen  • for en dag siden> Lyn_Gordon

Øverst på Sv's liste troner ikke innvandrere. Der er det hvitt og godt representert
rasistisk.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjør.
1△ ▽

 • Svar •

Dico • for 2 dager siden

Takk, Maria Zähler.
29△ ▽

 • Svar •

NorgeFørst • for 2 dager siden

På med tvangstrøya hun er jo åpenbart psykisk syk
29△ ▽

 • Svar •

Paulus Klippe • for 2 dager siden

Hvor mange ikke etnisk norske statsråder fra SV ville en rød regjering fått? Se på hvem som
sitter i SV-sentralstyret: https://www.sv.no/kontakt/k...
28△ ▽

 • Svar •

gabharen • for 2 dager siden

Er det mulig?? 
Karin Andersen har tydeligvis en mangel på kunnskap og forståelse for det mest elementære i
vårt samfunn. 
Når en asylsøker bevisst lyver om identiteten sin sier hun som forklaring at alle kan være
uheldige. 
Hun er lynende forbanna på at norske myndigheter skal bruke ressurser på å avdekke nettopp
slike hyklere og løgnerere.  
Hva er greia liksom? Har hun noen agenda. Eller noen i skapet sitt kanskje?
27△ ▽

 • Svar •

IdiAlpine • for 2 dager siden

Trampeklapp til Maria. Karin Andersen driver rett og slett med rasisme. Hun mener det er
viktigere å finne noen med annen hudfarge enn hvit, enn å se på kvalifikasjonene til
medlemmene. Er du ekte antirasist og likestillingaktivist, så bryr du deg ikke om farge eller
kjønn i det hele tatt, men velger blindt ut ifra kvalifikasjoner.
26△ ▽

 • Svar •

Yggdrasil  • for 2 dager siden> IdiAlpine

Karin Andersen er en av Norges verste rasister.
18△ ▽

 • Svar •

en  • for 2 dager siden> Yggdrasil

Åh nei, du må ikke si det, Karin Andersen er godheten selv, hun snakker for de
svake i samfunnet, de som ikke greier seg uten Karin sin hjelp, det er muslimene
Karin må hjelpe frem, de greier ikke å hjelpe seg selv, neida.

Enten er hun total naiv, eller så er hun en bolsjevik som vil føre landet vårt inn i
kaos, begge deler er like ille for oss som folk.
12△ ▽

 • Svar •

triste greier  • for en dag siden> en

Hun er naiv og uvitende som dessverre så mange i dette landet.
1△ ▽

 • Svar •

Ellinor Nerbø  • for en dag siden> en

Naiv, bare naiv...
1△ ▽

 • Svar •

Toralf Pedersen  • for 2 dager siden> IdiAlpine

Nei, Anderen er bare interessert i å presentere valgflesk ved å promotere såkalte
"svake" grupper til å stemme på SV. Alt annet er likegyldig.
6△ ▽

 • Svar •

Gulosten • for 2 dager siden

SV mener vel at det er for mange arabere i midt-østen og i nord-afrika, at er for mange sorte
syd for Sahara, for mange kinesere i Kina, for mange japanere i Japan, for mange thaier i
Thailand, for mange vietnamesere i Vietnam, for mange indere i India, for mange mongoler i
Mongolia, etc.

Vi venter i spenning hva SV vil foreslå for å skape nok multikultur og fler rasiale og etniske
samfunn.

Det at SV mener evolusjonen ikke er perfekt er vi kjent med.

Det drøyer vel ikke lenge før naturen skal også gjøres mangfoldig og at fremmede planter og
dyrearter skal blandes inn i biotoper som er naturlige.

Det er det SV vil, ødelegge naturen og dens skaperverk.

Marxismen har jo tross alt sett lyset med sine over 100 millioner drepte i de 19ende århundre.
26△ ▽

 • Svar •

Petter Simonsen  • for en dag siden> Gulosten

En ting er klart - det er for mange SV'ere i Norge.
6△ ▽

 • Svar •

Mjolne • for 2 dager siden

I Norge er det jo nordmenn som skal styre. 
Ikke det at de som i dag sitter på stortinget er de rette altså.....
24△ ▽

 • Svar •

kulumuli • for 2 dager siden

Det var jo for noen år siden at SV hadde det hviteste sett av representanter i Stortinget. Det er
NØDVENDIG at vi har aviser som Resett. Som kan konfrontere dem. Så lenge de er uimotsagt
kan man bare forvente at de blir galere og galere.
23△ ▽

 • Svar •

BesserWisser • for 2 dager siden

Sosialister er virkelig noe for seg selv
21△ ▽

 • Svar •

Mari Berg  • for 2 dager siden> BesserWisser

Hadde de bare kunne holdt seg for seg selv.
14△ ▽

 • Svar •

TorOle • for 2 dager siden

Det er på tide å få denne kvinnen ut av Stortinget. Hun hater jo sine egne landsmenn. Hvorfor
skal vi betale lønn til dette kvinnemennesket som ikke utfører den jobber hun blir betalt for å
utføre? Har hun våte drømmer om mørkhudene menn så får hun dra på ferie og oppsøke disse.
Ikke forvent at den norske skattebetaler frivillig vil betale kostnaden for hennes fantasier!
19△ ▽

 • Svar •

etnisknorsk • for 2 dager siden

Vi kan se på Venezuela hvor nyttig slike politikere som Karin Andersen er. Slipper slike som
henne til vil de ødelegge alt som kommer i deres vei.
17△ ▽

 • Svar •

Petter Simonsen  • for en dag siden> etnisknorsk

De er bare nyttige idioter, til noen sleipe luringer lett tar makten fra dem.
2△ ▽

 • Svar •

Ellinor Nerbø  • for en dag siden> Petter Simonsen

Kan ikke noen gi denne dama en BURKA??
2△ ▽
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