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Engasjert MDG-representant (19) kk refs av
stortingspresidenten
Av John M. Johansen - 8. mars 2019 | 10:14
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Siste saker

Høyre og Frp har fremdeles tillit til
NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen...
Per Espen Stoknes stortingsrepresentant Mdg, Rasmus Hansson talsmann i Mdg og Hulda Holtvedt, leder i Oslo Grønn
Ungdom. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringspartiene Høyre og Frp er enig at NRK er
venstrevridd, men synes ikke kringkastingssjef Thor
Gjermund Eriksen gjør en dårlig jobb. Da

Del saken

kringkastingssjef Thor Gjermund...

374

Britisk rasismeforsker: – Brexit
er en fryktelig katastrofe

Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm er sammen med vararepresentantene til MDG
fra Oslo, Per Espen Stoknes og Kristo er Robin Haug alle på sykemelding. Det åpnet opp
for Grønn Ungdoms talsperson, 19 år gamle Hulda Holtvedt.

68.000 kroner per innbygger i
helseutgifter i fjor

Hun debuterte på Stortingets talerstol torsdag som fungerende parlamentariske leder
for MDG, og ble med det den yngste som har innehatt en slik posisjon, skriver
NRK-Kronikøren må ha lest
Resett, skriver Sultan fra
Antirasistisk senter

Dagbladet.
Les også: MDG og Rødt protesterer mot utestengelse fra spørretimen
Frøken Holtvedt gjorde seg bemerket da hun brøt med parlamentarisk praksis under en
debatt om stortingsgruppenes pengebruk. Hun avsporet debatten ved å begynne å
snakke om menneskeskapt global oppvarming og hvor viktig hun synes det er at

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe

regjeringen tar tak i dette.
– Her sitter norske politikere og diskuterer saker som egentlig ikke er viktige, mens
mennesker er på ukt fra klimaendringene. Klimapolitikken ført av politikere i dette
Stortinget er en opp uten sidestykke i norsk politisk historie, tordnet hun.
Mest lest
Presidenten under debatten, Senterpartiets Nils T. Bjørke, irettesatte den unge
representanten i det hun kjapt gikk ned fra talerstolen.

NRK-komiker Espen Thoresen
Hværsaagod vs Team Jirde Ali

– Jeg vil bemerke at « opp» ikke er et parlamentarisk uttrykk, sa den tidligere

81 comments

bondelagslederen strengt.

Islamkritisk forfatter siktet for å
ha delt drapsvideo fra Marokko

19-åringen fra Vinderen i Oslo droppet ut av skolen for å satse for fullt på politikken.

– risikerer tre års fengsel

Hun brydde seg lite om refsen fra Stortingspresidenten.

80 comments

Solberg kritiserer

– Jeg vet ikke når jeg får sjansen på Stortinget neste gang, så jeg valgte å benytte

teateroppsetning etter Wara-

anledningen. Det er klimasaken som er hele grunnen til at jeg er engasjert i politikk, sa

hets – får refs av advokat Jon

Holtvedt til Dagbladet.

Wessel-Aas

Resett er en dugnad og trenger lesernes hjelp. Donasjoner fra dere
holder hjulene i gang. Tusen takk!

146 comments

Presidentvalget 2020: Marie
Simonsen liker ikke at «gamle

100,- per måned
kr

hvite menn» er favoritter
172 comments

100.00

Antirasistisk senter svarer på
kronikken: – Pressen er lite

Støtt oss fast med kredittkort

interessert i negative saker om
innvandring

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
66 comments

Vårt vipps-nummer er 124526
SMS: Støtt oss med et fast beløp på 59 kr pr måned ved å sende “Resett
Resett fast”
fast til 2474

Søppelet yter i innvandrertett,

SMS: Støtt oss med et enkeltbeløp på 200 kr ved å sende “Resett
Resett” til 2474

svensk bydel

Andre måter å donere på nner du på Støtt oss siden.

54 comments
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Hulda Holtvedt

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Språkbruk

Det nnes ikke «hvite

Stortinget

privilegier» – bare bortskjemte
oljebarn som sutrer for mye

John M. Johansen
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Siste kommentarer
♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ til Søppelet yter i

innvandrertett, svensk bydel
Den_evige_boomer til Ny undersøkelse: Nordmenn

Velkommen til Resetts kommentarfelt

har lite imot jøder

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i
kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for
filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator.
Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing
av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten
til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse
betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til moderator@resett.no

74 Kommentarer

1


Resett
t Tweet

 Anbefal 3

demoniseringens logikk
BernstGunnar til Solberg: Vanskelig å nå NATO-mål

innen fem år
invernes til Ny undersøkelse: Nordmenn har lite

imot jøder
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Populære saker

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

Harald Paulsen til Mari Skurdals gode hat og

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Alf E • for 6 dager siden

Ja, slik blir det når unger inntar stortinget. Disse er nok enda lenger fra virkeligheten enn resten
på tinget, noe jeg tenkte ikke var mulig, men jo da.
32 △

▽ • Svar • Del ›
en > Alf E • for 6 dager siden

Hun har blitt fortalt at verden går under i 2030 om vi ikke kvitter oss med alle
petroliumsprodukter, ikke rart hun er i panikk, stakkars, hun tror enda på det hun blir
fortalt.
Lurer på hva de finner på om verden enda består i 2030?
13 △

▽

• Svar • Del ›

Her kan du se Giske-videoen
Flere medier melder i kveld at det har kommet inn en
ny bekymringsmelding om Trond Giske. Den skal
angivelige ha kommet som reaksjon på...

Bustesniff > en • for 6 dager siden

Splitter ny kinesisk-bygd bro i
Nordland kan kollapse: – Jeg
har...

NÅR verden enda består i 2030.
1△

▽ • Svar • Del ›
en > Bustesniff • for 6 dager siden

Halshuggingene i Marokko har
noe med islam å gjøre. La ikke...

Selvfølgelig!
Min feil, takk.

Meninger

△ ▽ • Svar • Del ›
Barley > Alf E • for 6 dager siden

Kvinner, politisk korrekthet og
KNM Helge Ingstad

Det er Holtvedthuldra og hennes likesinnede som fører til at det politiske klimaet
oversvømmes av dillettantbefengt utenomsnakk. Debatten handlet om Stortingets
pengebruk, noe som det er mer enn betimelig å diskutere.

Meninger

Men det interesserer ikke Holtvedt seg særlig for. Hun ønsker å fokusere på sin egen
propaganda. Det er greit nok at hun velger å gå inn i politikken ut i fra et klimaengasjement. Men det er ikke greit at hun bruker sin og andres offentlig betalte
arbeidstid til å avspore debatten. Om det gjelder klima, lakrispiper eller en ekstra
vinskvett.

Lan Marie Nguyen Berg gleder
seg stort over at de fattige...
Meninger

Nå ligger veien åpen for Hadia
Tajik

Det har med å utvise respekt for demokratiet å gjøre. Politikerforakten er mer enn drøy
nok fra før. Det blir uholdbare tilstander om Stortingets talerstol skal brukes etter Trædalmetoden der man skravler i vei om det som faller en inn i øyeblikket. Det ser ikke lyst ut
for demokratiets fremtid om folkets representanter ikke engang klarer å oppføre seg som
folk.
7△

Kommentar

Gro Harlem Brundtland viser sitt
sanne ansikt

▽ • Svar • Del ›

Meninger

Norge4Nordmenn > Barley • for 6 dager siden

Her er morsomt og relevant sitat fra Breitbart...
...former president of Greenpeace Canada Patrick Moore explained how fear
and guilt are leveraged by proponents of climate change:
Fear has been used all through history to gain control of people’s minds and
wallets and all else, and the climate catastrophe is strictly a fear campaign —
well, fear and guilt — you’re afraid you’re killing your children because you’re
driving them in your SUV and emitting carbon dioxide into the atmosphere and
you feel guilty for doing that. There’s no stronger motivation than those two.
En god del folk har forstått dette for en lang tid nå, men ikke MDG for en eller
annen grunn.
6△

▽ • Svar • Del ›

wotan • for 6 dager siden

Hun har utmerket seg tidligere med følgende Twitter-utsagn: «Vi er her for å redde verden, ikke
puse med folk.»
Slike utsagn sier temmelig mye om personlighetene som slipper til i MDG.
20 △

▽ • Svar • Del ›
Norge4Nordmenn > wotan • for 5 dager siden

⛺

1△

▽ • Svar • Del ›

Mari Berg • for 6 dager siden

Jada, i morgen skal himmelen revne, og vi skal alle dø.
Jentas oppførsel er nok en indikasjon på at folk blir mentalt forstyrret av klimareligionen. Ny
studieretning for psykologer underveis. Klimapsykolog. Eller finnes den allerede?
17 △

▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > Mari Berg • for 6 dager siden

Før i tiden kunne de unge i det minste frykte atomdøden, under den kalde krigen. Nå til
dags må de eksternalisere alt som skjer i overgangen fra barn til voksen, med å fabulere
om været... Det er sin egen barndoms død de sørger over.
3△

▽ • Svar • Del ›

KE > Mari Berg • for 6 dager siden

Stoknes – nok en perle fra klimadebatten
NRK har flere ganger sluppet løs klimapsykolog Per Espen Stoknes på sine lyttere.
Stoknes er det siste geniale som har dukket opp fra BI-systemet. Budstikka følger nå i
NRKs fotspor og har gitt sine lesere i Asker og Bærum en solid overdose. Nå skal jeg –
noe forsinket – følge rådet fra foreleseren i psykologi…
https://www.klimarealistene...
3△

▽ • Svar • Del ›

achantus • for 6 dager siden

En stortingsrepresentant på 19 år? Så folket styres nå av "engasjerte", dvs. indoktrinerte,
drittunger med såvidt utviklede hjerner? Ja, for våre hjerner er ikke fullt utviklet før ved rundt 1920 års alder. Denne "representanten" gikk dessuten rundt i bleier for bare16-17 år siden, likevel
har hun altså, på denne korte tiden, tydeligvis greid å skaffe seg mer kunnskap og innsikt enn
det samlede storting.
16 △

▽ • Svar • Del ›
Tor Nivlheim > achantus • for 6 dager siden

Ja, og kunnskapen i det samlede storting er heller ikke noe å skryte av for å si det slik.
5△

▽ • Svar • Del ›
achantus > Tor Nivlheim • for 6 dager siden

Nei, det har du nok rett i . Det kunne jo vært interessant å se hvilken
utdannelses- og yrkesbakgrunn nåværende politikere har i forhold til politikerne
fra 100 år siden.
4△

▽ • Svar • Del ›
Tor Nivlheim > achantus • for 6 dager siden

Rundt 1920 var det vel mest rike folk som satt på stortinget, ikke særlig
bedre da tenker jeg.

△ ▽ • Svar • Del ›
achantus > Tor Nivlheim • for 6 dager siden

Nei, det har du nok rett i. Så hvordan kan folkeviljen da representeres?
Jeg mener at vårt såkalte demokrati er et falsum. Vi har ikke noe
demokrati; det har blitt "kuppet" av en maktsyk gjeng.
2△

▽ • Svar • Del ›

Tor Nivlheim > achantus • for 6 dager siden

Akkurat, og jeg fikk for alvor opp øynene for det falske demokratiet i 1994
da politikerne brukte sin plan B etter at folket sa nei til EU medlemskap.
Politikernes plan B var EØS avtalen som fikk Norge inn i EU som semi
medlemmer, og nå er vi 25 år etter ca 75% EU medlemmer likevel.
Under EU avstemningen var siste gang jeg stemte, og jeg kommer aldri til
å stemme igjen i et falskt demokrati!

△ ▽ • Svar • Del ›
achantus > Tor Nivlheim • for 5 dager siden

Jeg har brukt stemmeretten hver gang, men nå er det nok. Å stemme nå
betyr at man er med på å legitimere et korrupt system. Vårt såkalte
demokrati er bare en svindel. En papirlapp i en kasse en gang hvert fjerde
år, skal det liksom være demokrati? Og ellers skal vi bare holde kjeften og
la eliten styre, og nåde oss om vi bruker våre friheter til å si eller mene
noe som eliten ikke liker. Nei, dette er ikke et ekte demokrati, det har du
rett i.
1△

▽ • Svar • Del ›

ivar ødegård > achantus • for 4 dager siden

Det kan vel stilles spørsmål om hvor utviklet din hjerne er , etter å ha lest din
kommentar.

△ ▽ • Svar • Del ›
achantus > ivar ødegård • for 4 dager siden

Min hjerne er helt fint utviklet, mange takk. Selv er jeg kjempefornøyd med den.

△ ▽ • Svar • Del ›
Sverre Høegh Krohn • for 6 dager siden

Hun er i god tradisjon av sosialistene. Noen andre skal ta tak. Hva med å ta tak selv? Hun kan
leve vegetativt. Spise gammel mat, leve på rester, hva vet jeg. Bo i en jordhytte. Men nei. Hun
vil ha karriere. Kjøre bil. Bli stor. På å fortelle andre at de skal leve enkelt.
Eller; ikke fortelle. Diktere.
Hvor patetisk kan man bli?
14 △

▽ • Svar • Del ›
ivar ødegård > Sverre Høegh Krohn • for 4 dager siden

Ja , en kan spørre seg hvor patetisk en kan bli....din kommentar legitimerer det....

△ ▽ • Svar • Del ›
no show • for 6 dager siden

Det er en grunn til at stemmerett og myndighetsalder burde være 20 år.
Uten livserfaring, hverken fra jobb eller i "å tenke selv " baserer hun alt på hva hun føler,
og hun føler Stortinget ikke er like "sykt" opptatt av klima, som MDG og hennes klan.
Hun er av en generasjon uten motstandskraft, foret av propaganda fra agenda forskningen, og
uten egen tyngde til å stå imot.
Dessverre trodde hun Stortinget var synonymt med skolevalgmøte, og derfor, "det hodet er fyllt
med, flyter munnen over med" for den unge superidealist.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Svein Svendsen • for 6 dager siden

Det første jeg tenkte var "En 19-åring på stortinget?!" Så husket jeg at resten av bølingen stort
sett ikke er bedre, uansett alder.
11 △

▽ • Svar • Del ›
Toralf Pedersen > Svein Svendsen • for 6 dager siden

Ja, stortingspolitikerne er jo enig med henne. Brøden var at hun snakket om noe annet
enn det saken gjaldt. Men snakkefør er hun, selv om en kan være totalt uenig i det hun
lirer av seg. Antar hun vil gjøre imponerende karriere. Derimot er jeg litt bekymret for de
hun er standin for. Lever de så usunt at de mangler motstandskraft og må sykmelde
seg?
4△

▽ • Svar • Del ›
no show > Toralf Pedersen • for 5 dager siden

Veldig helsefarlig å være veganer vettu.
1△

▽ • Svar • Del ›

Bustesniff > Toralf Pedersen • for 6 dager siden

Kanskje noen hadde snakket hardt til dem?

△ ▽ • Svar • Del ›
NRK er Propaganda • for 6 dager siden

Barnerumper styrer Norge. Ikke rart det går til helvete
10 △

▽ • Svar • Del ›
Tor Nivlheim > NRK er Propaganda • for 6 dager siden

Ja, og voksne som bare er voksne i kropp men ikke mentalt......
4△

▽ • Svar • Del ›

Ole J • for 6 dager siden

Harry Potter er tydeligvis forbildet til mange av disse hjernevaskkede barna.
9△

▽ • Svar • Del ›
Koppa Dasao > Ole J • for 6 dager siden

J.K. Rowling, mener du vel, for Harry Potter kjempet imot ondskap
1△

▽ • Svar • Del ›
Ole J > Koppa Dasao • for 5 dager siden

Nei, jentene idag ser ut som Harry Potter og har bare fantasi oppi hodet.

△ ▽ • Svar • Del ›
Koppa Dasao > Ole J • for 5 dager siden

Å, sånn å forstå. Jenter med tut, altså

△ ▽ • Svar • Del ›
Ole J > Koppa Dasao • for 5 dager siden

Ja med fantasi tut.

△ ▽ • Svar • Del ›
Koppa Dasao > Ole J • for 5 dager siden

Nei, ekte tut..., som fantaserer om å ha en sprekk der og selvopplåsbare
fettballonger høyere oppe
1△

▽ • Svar • Del ›

ulf.freke • for 6 dager siden

Hulda Holtvedt er smålikt aktivisten Elin Ersson som stoppet utvisningen av afgansk kriminell.
Blir de massprodusert?

⛺

6△

▽ • Svar • Del ›
Norge4Nordmenn > ulf.freke • for 6 dager siden

Altså det ikke bare meg som mener flere og flere av disse aktivistene eller SJW'er ligner
mer og mer på hverandre som kloner...
:-D
5△

▽ • Svar • Del ›
Ørjan Blindheim > Norge4Nordmenn • for 6 dager siden

Ja, rart det der.

⛺

5△

▽ • Svar • Del ›

John Magne Trane > ulf.freke • for 6 dager siden

Oi. Der var haimunnen jo. Det har blitt et meme at alle SJW har slike...
2△

▽ • Svar • Del ›

Vandre_Falk • for 6 dager siden

Hvor er mennesker på flukt på grunn av klima endringer, eller er det bare enda en av de dårlige
unnskyldningene som brukes for å indoktrinere og få folket til å bli innvandringsvennlige?
6△

▽ • Svar • Del ›

Sin egen herre • for 6 dager siden

Hvordan ble stortinget som en barnehage ? . . Mulig at Cicero hadde rett da han sa ; Å være
uvitende om hva som skjedde før du ble født , er for alltid å forbli som et barn .
5△

▽ • Svar • Del ›

TraderLars • for 6 dager siden

Nok en nyttig idiot for klimasaken. Litt av en start på en politisk karriere, får'n si...
5△

▽ • Svar • Del ›

HarryNordmann • for 6 dager siden

Hun kunne blitt en god Akpml'r .
5△

▽ • Svar • Del ›

Norge4Nordmenn • for 6 dager siden

Stakkars unge nyttig idiot som egentlig tror på klimahysteriet.
Kanskje vi må innføre 25 eller 30 års lavalders grense for stortinget... Unge i dag er jo så
propaganda opplært det er skremmende.
4△

▽ • Svar • Del ›
ulf.freke > Norge4Nordmenn • for 6 dager siden

før man skal engasjeres i politikken bør man ha betalt skatt i minst 5 (kanskje 10) år.
3△

▽ • Svar • Del ›
Leif Olsen > ulf.freke • for 5 dager siden

Alle bør kunne engasjere seg i politikken, men kanskje stemmeretten burde vært
begrenset til selvforsørgende og skattebetalende individer. Slik det var i vår
opprinnelige grunnlov. Var ikke dumme, de gamle eidsvollgutta.
2△

▽ • Svar • Del ›

Norge4Nordmenn > ulf.freke • for 6 dager siden

Hva om en skattet ikke i Norge? Som f.eks. USA, England, Ungarn?
1△

▽ • Svar • Del ›
ulf.freke > Norge4Nordmenn • for 6 dager siden

Tja,
USA, England, Ungarn er ok for meg.
Men jeg stoler mindre på Etiopia, Somalia, Pakistan
1△

▽ • Svar • Del ›

Tor Nivlheim • for 6 dager siden

Stakkars hjernevaskede jente.
Det finnes ingen "menneskeskapt global oppvarming", men det er riktig at politikerne er opptatt
av ting som egentlig ikke er viktig.
Det aller viktigste nå er å få stoppet innvandringen og få startet repatrieringen av
uvedkommende som alt har kommet hit til landet.
4△

▽ • Svar • Del ›

Tacopulver • for 6 dager siden

Hehe... jaja, hun skal ha for forsøket! Uansett hva standpunkt man har i denne saken kan vi alle
trenge å bli minnet på hvor viktig det er å brenne for sine saker. Hun fikk et talerør, og benyttet
denne. Hadde enda flere fått en slik gylden mulighet
4△

▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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Hva skjedde med ytringsfriheten etter 22.
juli?

Søppelet flyter i innvandrertett, svensk
bydel

48 kommentarer • for 3 timer siden

61 kommentarer • for 4 timer siden

Profet1 — "Mere åpenhet og mere demokrati"

Designteam “Alex” Norway — Lykke til.

er snart en like stor floskel som spådommene
fra Al Gore.

Importerer man den tredje verden så blir det
enndel av den tredje verden enkelt og greit.

Afrikas overbefolkning

Faktisk.no viser sitt sanne ansikt

36 kommentarer • for 11 timer siden

27 kommentarer • for 10 timer siden
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Bjart_S — Ja, det HELT uforståelig at Erna

Kjohansen — Dette er et demokratisk

oppfører seg som en SV-er, og faller egne
velgere i ryggen! At en Høyre statsminister …
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meningsutveksling. Journalister og presse …
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