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SAKSET/FR A HOFTA

Siv Jensen skal ha oppfordret til å «fylle våre badekar
med blod»
Av: Karine Haaland 5. mai 2019, 16:48

Flere sosialister reagerer med skjokk og vantro på Siv Jensens angivelige
utsagn om at «vi skal sløye (…) med en sløv og rusten kniv» og «fylle våre
badekar med Unge (…) blod».
– Dette er hat-retorikk på sitt verste! sier en gråtende sosialist Strikke
Hjertevarmesdatter Vegan Olsen til Trønderavisa.
– Dessuten er dette vår sang! Det er vi som skulle sløye Carl I. Hagen og
fylle våre badekar med Unge Høyres blod! sier den følsomme unge Rødtlederen gråtkvalt.
– Dette er hjerteløst og ufølsomt av Siv og viser hvor kalde og
umenneskelige disse hvite svina er! slår den revolusjonære vegetarianeren
fast.
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ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Siv Jensen: Listhaug er en åpenbar nestleder-

Navn

kandidat

13. august 2018
49ner • for 6 timer siden

Det røde brorskap

Her er alle kommentarer unødvendig! Teksten sier alt som er nødvendig å si!!

7. november 2013

45 △

-Umulig å integrere muslimer i Europa

▽ • Svar • Del ›

17. januar 2016
Tom Pedersen • for 6 timer siden

- Jensen ble varslet om Leirstein-saken i 2012

Nå må det være slutt med å be om unnskyldning til sosialistene hver gang de føler seg krenket. De
er jo like ille som sine åndsbrødre muslimene.

18. januar 2018

44 △

▽ • Svar • Del ›

28. november 2018
VGs mobbing av landets statsminister

Magnhild Voldsund > Tom Pedersen • for 4 timer siden

Knut Arild Hareide har visst fått fast spalte i alle mediene, som krenket krf'er.
22 △

Vinden

▽ • Svar • Del ›

31. juli 2017
Planer om et nytt borgerlig parti

30. september 2016

tomnico > Magnhild Voldsund • for 3 timer siden

Et sikkerhetsproblem fremstilt som et

K A Hareide, er en venstresosialist, såklart han får spalteplass. I takt med hans
uttalelser synker KrF på meningsmålingene, og KrF -leder får en vanskeligere jobb,
ja, det blir mest snakk om mirakler som må til, for å få partiet over sperregrensen.

omsorgsproblem

10 △

fra Stoltenberg

▽ • Svar • Del ›

26. mars 2014
Utstrakt hånd fra Solvik-Olsen – kald skulder

17. september 2013

Show more replies
Ove Juul • for 6 timer siden

En søndags eftertenksommhet .
Man skal ikke banne . For da er man visst et dårlig og moralsk forkvaklet menneske. Ser at Siv
jensen blir "satt på plass" av AP som er KRENKET over uttalelsen . Ethvert oppegående menneske
ville vel forstått uttalelsen i sammenheng med valgkamp og årsmøte. Men neida -- man er så
krenket ---- . jeg ser nesten daglig uttalelser fra "sosialistene" om de grusomme høyrefolka - de
forbannade rasistene , som tør kritisere Islam osv. Og andre skjellsord.... Da hører man ikke noe
fra sosialistkanalen NRK -- ikke et pip . Vet ikke om jeg skal le eller gråte .
jeg bryr meg katta i Siv jensen -- men hetsen som popper fra NRK - som vi alle betaler for -- den er
noe usmakelig !
Kan huske en av mine eldre venner her i Kabelvåg brukte utrykket " Din jævla jævel " om noen han
var uenig med , eller ikke kunne fordra :) Kjempeutrykk !
Forøvrig er jo sosialismen skyld i at flere ble sultet ihjæl og drept enn begge verdenskrigene
tilsammen .
la oss bare se litt i historiebøkene hva sovjet under STALIN- kambodia under POL_POT - Kina
umder MAO- se til albania - venezuela og andre "fantasistke" regimer.All denne fanskapen fra
jævla jævler som næret kunnskap fra Marxisme og Leninismen.
Har DU møtt en sosialist som har delt ei skive brød ? jeg har ikke !
Forbeholder meg retten til å kalle noen en "jævla jævel" om jeg vil , uten å bli stemplet som et
dårlig menneske uten moral .
31 △

▽ • Svar • Del ›
Tom > Ove Juul • for 4 timer siden

Syns det verste var at hun unnskyldte seg etterpå.
8△

▽ • Svar • Del ›

Dag Bjørndal • for 6 timer siden

Herlig treffende!
25 △

▽ • Svar • Del ›

Objektiv • for 4 timer siden

Det var faktisk en journalist som presterte å trekke 22.juli-kortet. Spurte om hun ikke husket at det
bare var gått 8 år siden Utøya!
15 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > Objektiv • for 3 timer siden

Det var Tv2s 'lyse hode", hun som har innøvd spørsmålene på forhånd og repeterer disse
uansett hvilke svar hun får fra interjuvobjektene.
15 △

▽ • Svar • Del ›

Knut • for 5 timer siden

Eg er djupt såra og vonbroten.
https://no.wikipedia.org/wi...
Ja.
Det var annleis i gamle dagar, då menn var menn og sauene var livredde.
13 △

▽ • Svar • Del ›

HarryNordmann • for 5 timer siden

Det er vel ingen fra venstresiden, Krf eller Venstre som noen gang har sagt noe om Frp eller ?
11 △

▽ • Svar • Del ›

AJansen • for 3 timer siden

AUF ville fylle badekar med Høyre blod... neida.. ikke hatretorikk...
10 △

▽ • Svar • Del ›

eh72 • for 5 timer siden

Man kan hate ondskapen. Sosialisme er ondskap. Men den er fordekt i kvasi retorikk. Så til h.....
med jævla sosialismen.
9△

▽ • Svar • Del ›

Ibliis • for en time siden

Vi får håpe at de ikke tar det som Haaland skriver for alvor.
Latteren tar jo meg, men en krenket sosialist kan jo ikke se humoren, kun blodet.
2△

▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann > Ibliis • for 32 minutter siden

Hareide er jo vonbroten !
1△

▽ • Svar • Del ›

Albacor • for 2 timer siden

Er i godt lag! vi stortrives med dine satirer:
2△

▽ • Svar • Del ›

Paulus Klippe • for 29 minutter siden

Viktigere enn hva som sies, er hvem som sier noe, og hvordan det sies. På den måten avsporer man
debatten og slipper unna, uten å diskutere de virkelige problemene som det er på høy tid å få gjort
noe med. Vi trenger konkrete budskap med konkrete tiltak, selv om noen uttykker seg litt klønete.
1△
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