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NRK Satiriks beklager at vår minister er bedre
enn den ekte ministeren
NRK Satiriks beklager at det må e en komiker til for å si det regjeringen burde
sagt under klimastreiken foran Stortinget.

Sturle Vik Pedersen

Markus Gaupås Johansen

Publisert 22. mars kl. 14:13

– På vegne av regjeringen, vi hører dere!

:

Se drømmeministerens tale under klimastreiken foran Stortinget.

Vi er lei oss for at regjeringen ikke klarer å ly e til ungdommen.
Det er trist at klimaminister Ola Elvestuen ikke klarte å formidle håp for
ungdommen en time før. Han ﬁkk sjansen, men ble mø med
pipekonsert.
Vi synes det er direkte beklagelig at regjeringen velger å snu ryggen til
fremtiden på denne måten.
I motsetning til regjeringen tok vi ungdommen på alvor. Vi laget derfor
talen regjeringen burde ha holdt. Den talen ungdommen hadde
fortjent å høre. Og som de forhåpentligvis får høre av en ekte politiker
snart.

NRK Satiriks beklager

Vi beklager sterkt regjeringens oppførsel, og håper det aldri gjentar
seg.
Se kveldens «Satiriks på ekte» for hele sammenhengen:
Slik ble Resett lurt av NRK
Satiriks
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Satiriks på ekte

:

Se mer om drømmeministerens klimatale i kveldens episode.
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Satiriks på ekte

:

VG og FRP: Lyver, stjeler og drikker… hvem av
dem gjør hva?!
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Slik ble Resett lurt av NRK Satiriks
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