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Og også den eneste gruppen som ber om særtiltak og spesiell
tilrettelegging for seg selv på bakgrunn av religiøs tilhørighet, for å kunne
fungere normalt på lik linje med alle andre i det norske samfunnet.

Bestill nå

Så godt som ingen andre religiøse grupper i Norge, slik som bl.a. min egen
minoritetsreligion, ber om eller trenger slike særlige tilrettelegginger for å
Finn billige flybilletter

kunne fungere på lik linje med alle andre i Norge.
Tidligere har det stort sett bare vært funksjonshemmede som har bedt om
særskilt hjelp for å kunne fungere i det norske samfunnet.
Jeg må si at med jeg med bakgrunn fra en herlig gjeng bestående av meg
og en haug muslimske gutter og menn i et lite « lm-nerd»-miljø – aldri før
har tenkt på muslimer som mennesker som trenger særskilt tilrettelegging
for å kunne fungere normalt i et vestlig samfunn som det norske
samfunnet.

Mange av mine innvandringspolitikk-kritiske og islamkritiske
meningsfeller hevder o e nettopp det motsatte – at muslimer ikke er
istand til å fungere i et vestlig samfunn, uten å få hjelp og særskillt
tilrettelegging.
Når jeg argumenterer mot dette og sier at: Jo! Slutt å tulle – muslimer kan
selvsagt leve i det norske samfunnet uten «hjelp»,
svarer de nå:
«Nei – se på disse som Marian Hussein, som selv ber om særskillt
tilrettelegging for å kunne fungere i vårt samfunn. Muslimer kan ikke
fungere i vårt samfunn uten hjelp. De sier det jo selv! Se!»
På grunn av folk som Marian Hussein, blir det nå vanskelig å argumentere
for at muslimer er helt vanlige folk som kan fungere i Norge uten
særskillte hjelpetiltak og særskillt tilrettelegging.
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Fremhevet kommentar
Knut • for en dag siden

Kva har så denne dama gjort anna enn å fremme sine eigne sine særinteresser?
Ikkje det spøtt.
På talarstolen var det snakk om betre og enklare busetnad (med økonomisk støtte frå staten,
naturlegvis) OG oppretting av ein komite som kan handle mot "Islamofobi".
Så - neste gong vi ser henne - saman med vår alles Lysbakken - har ho invitert "undomar frå
Tøyen" - for å finne ut kva dei treng, kva dei vil endre i lokalmiløjet.
Dette celebre utvalget består då av 8 hijabkledde tauser, pluss 2 gutar (alle somaliarar).
KOR FJERNT ER DETTE FRÅ ALT SOM HEITER DEMOKRATI?
Eg vert så inni helsikes forbanna!!
Men INGEN gjennomskuar dette.
Ikkje ein gong Karin Andersen!!
Gi meg solen, mor...
85 △

▽ • Del ›
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Zazor • for en dag siden • edited

Saken er den at ivrige og veldig troende muslimer bryr seg null og niks om hva ikke-muslimer
mener om deres fremgangsmåter. For en ivrig muslim så er førsteprioriteten å bidra til at et gitt
samfunn beveger seg i retning av et sharia-basert samfunnssystem.
Ivrige muslimer bryr seg ikke om hva ikke-muslimske nordmenn mener om muslimers oppførsel
og krav. Det er underordnet. Muhammeds anbefalinger kommer i første rekke.
114 △

▽ • Svar • Del ›
Audun Berg > Zazor • for 14 timer siden

1400 år tilbake i tiden.
17 △

▽ • Svar • Del ›

Sverre Høegh Krohn • for en dag siden

Viser jo at svakhetsargumentasjon er en form for dominans. Du har jo den dysfunksjonelle som
styrer hele gruppen gjennom alt det vedkommende ikke "klarer".
For noen er dominans alt.
95 △

▽ • Svar • Del ›
Document > Sverre Høegh Krohn

Karine Haaland

• for en dag siden

Nettopp. Godt sett. Er dette psykologers fagområde? :)
39 △

▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Karine Haaland • for 15 timer siden

Men er det et Norges Storting og øvrige arbeids/samfunnsliv har behov for?
Mennesker som hevder sin svakhet og særordninger for å kunne utføre en dags
arbeid, og føle tilhørighet til et land de frivillig har reist til? Hva slags idioti er det vi
ser utspille seg foran øynene våre? Er det, som noen hevder, det viktigste å få folk,
uavhengig av hvem, i kne og avhengig av det offentlige for å få livet til å gå rundt, for
enklere å kunne beholde makten, manipulere og berike seg selv? Eller er det bare
naturlige endringer i samfunnet,og tilfeldig at det skjer omtrent samtidig overalt i
den vestlige verden?
23 △

▽ • Svar • Del ›
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Knut • for en dag siden
🏆 Fremhevet av Document.no

Kva har så denne dama gjort anna enn å fremme sine eigne sine særinteresser?
Ikkje det spøtt.
På talarstolen var det snakk om betre og enklare busetnad (med økonomisk støtte frå staten,
naturlegvis) OG oppretting av ein komite som kan handle mot "Islamofobi".
Så - neste gong vi ser henne - saman med vår alles Lysbakken - har ho invitert "undomar frå
Tøyen" - for å finne ut kva dei treng, kva dei vil endre i lokalmiløjet.
Dette celebre utvalget består då av 8 hijabkledde tauser, pluss 2 gutar (alle somaliarar).
KOR FJERNT ER DETTE FRÅ ALT SOM HEITER DEMOKRATI?
Eg vert så inni helsikes forbanna!!
Men INGEN gjennomskuar dette.
Ikkje ein gong Karin Andersen!!
Gi meg solen, mor...
85 △

▽ • Svar • Del ›
amobe > Knut • for en dag siden

Vi er kommet langt når venstresiden definerer en kvinne som skråler FØKK!! til å være en
viktig samfunnsdebattant.
52 △

▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > amobe • for 15 timer siden

Høyresiden applauderer "FØKK'EN" begeistret.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Hanne Sjue > Knut • for en dag siden

Nei, de er bare opptatt hvordan de skal få de selv og ønske deres er jo og få innført sine
sharialover og annet som da passe sine egne (Muslimene) og ikke vi
Og selvsagt så gi da disse folkevalget vis jeg fortsatt kan kalle de dette frihet til dette uten
og spørre oss om dette
Siden partiet hete SV og de er der de 8 muslimer i hijab alle fra Somlia så endre vi bare på
navnet til Somalisk venstre parti
13 △

▽ • Svar • Del ›

NorgesRøst • for en dag siden • edited

Tidligere har det stort sett bare vært funksjonshemmede som har bedt om særskilt hjelp for å
kunne fungere i det norske samfunnet.
Dette er en kostelig formulering som samtidig oppsummerer problemets kjerne. Dog er jeg redd
for at verken humor eller tonnevis av fakta servert med teskje vil hjelpe våre politikere og medier
til større innsikt/selvinnsikt.
65 △

▽ • Svar • Del ›
amobe > NorgesRøst • for en dag siden

Ja, hun har alltid noen forbannet gode formuleringer denne Haaland :-)
21 △

▽ • Svar • Del ›

GauderVelde > NorgesRøst • for 11 timer siden

Treffende, selv om jeg ikke ville klandret de funksjonshemmede om de ble en smule
fornærmet.
4△

▽ • Svar • Del ›
Vulpert > GauderVelde • for 8 timer siden

Tror ikke de blir fornærmet.
Alle gleder seg vel over en gruppe som nå heves fra hjelpeløs, opp til nivået
funksjonshemmet...
1△

▽ • Svar • Del ›

123kasiavei123 • for en dag siden

Herlig logikk!
61 △

▽ • Svar • Del ›
GHJO > 123kasiavei123 • for en dag siden • edited

Hva f---- skal vi så med disse folkene og deres evige syt og sutring og mas.
Gi dem 10 dager på å pakke sakene sine og forsvinne.
Hvorfor hører vi absolutt ingenting lignende fra de andre minoriteter?
Ikke får de besøk av Erna solberg heller.
Har krypingen, dullingen og diklingen for muslimene allerede kommet så langt at det er
forsent å snu?
Er disse dysfunksjonelle, religionbefalt fiendtlige og hatefulle muslimer en ny overklasse,
med et utall spesielle rettigheter og privilegier, som vi opprinnelige nordmen skal være
slaver for, og forsørge?
73 △

▽ • Svar • Del ›
Hanne Sjue > GHJO • for en dag siden

Hvis muslimene få særkrav på ditt og datt hvorfor kan da ikke hun med hijab i SV
også betale alle muslimene som går på NAV, men går vel ikke for hun og SV har ikke
alle disse milliardene som muslimene få på NAV pr år
Og hvorfor skal muslimene har særkrav, de få pent finne seg og blir behandlet likt
som oss andre, de jo ikke en uryddelst art
Synes de har fått nok særkrav de neste blir vel at vi skal kommer på kne og be om og
få fortsatt kunne få lov bo her i sitt eget land
18 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Whasinton Irving • for en dag siden

Muslimer elsker å være dysfunksjonelle ofre og nå vil de tydeligvis ha det lovfestet via en slags lex
islam lov at de er bleietrengende. Altså lover og paragrafer som skal kun gavne en gruppe
mennesker mao en særlov.
I tillegg vil de hjernevaske alle norske barn med egne programmer fra barnehagestadiet og
oppover i utdannings institusjonene slik at alle tilslutt omfavner islam og ja tilogmed konverterer.
Lars Gule vil reise rundt med eget hørespill om de snille IS mennene og de gode IS konene som er
veldig flinke i husarbeid.
Og dette i ett av verdens mest frie og demokratiske land hvor diskriminering pga religion eller
hudfarve ikke er vanlig og som det dessuten allerede finnes lovverk imot.
Men hvorfor i alle dager kommer de her hvis det er så forferdelig? Fakta er at vi hadde det helt
fantastisk før denne sutrende, klagende og lett krenkede gruppen av dysfunksjonelle mennesker
kom.
Jeg er glad at jeg er født får såpass lenge siden at jeg fikk oppleve en del av den tiden.
Det var trygt da for oss nordmenn.............
Og lure seg inn bakveien for deretter å klage på vertskapet må jeg si er ganske provoserende og
frekt og hjelper neppe på muslimers omdømme.
49 △

▽ • Svar • Del ›
Reidun Kristoffersen > Whasinton Irving • for 6 timer siden

Klart det sutrer og klages. Eneste mulighet til å få enda mer penger
1△

▽ • Svar • Del ›

Irene Nilsen • for en dag siden • edited

Marian Hussein : HOLD KJEFT !!! Vi NORDMENN er luuuta lei av dere !! Nå må det jammen bli
slutt på at muslimer fra Somalia kommer til VÅRT land og FORLANGER ! Hva tilsier at akkurat
DERE skal få særbehandling i vårt land ? Dere får mer enn nok . Blir dere aldri fornøyde ? Du og
dine medsøstre bærer hijab og fotside gevanter, akkurat som i Somalia . Du snakker norsk og er i
SV . Av dem får du mest sympati ? Jeg har ikke bedt deg komme hit . Er det noen andre som har
invitert dere ? Jeg må bare si deg en ting til . Du og dine landsmenn er utrolig frekke og
utakknemlige !!! Du skal være veldig glad for at du /dere får lov til å være her i Norge i det hele tatt
!
24 △

▽ • Svar • Del ›

Idar • for en dag siden • edited

Islam kan ikke, og vil aldri tilpasse seg vestlig harmoni, takk til våre folkevalgte svikere. Dere har,
og fortsetter raseringen av samfunnet godt hjulpet av nrk og venstresida. Tror dere virkelig på et
fungerende samfunn med denne mena-kulten?? "Gjør dere"..-Med mindre dere har røykt sokker,
så kan jeg faktisk ikke tenke meg så. Litt tro er det igjen.. kanskje
20 △

▽ • Svar • Del ›

rettfralevra • for en dag siden

Nytteløst. Selv om muslimene får all den hjelp det er mulig å gi dem klarer de ikke fungere i et
vestlig demokratisk samfunn. Det har jo vist seg i ethvert vestlig land med muslimsk innvandring.
23 △

▽ • Svar • Del ›
Tomas > rettfralevra • for 14 timer siden

De dominerende muslimer ønsker ikke å fungere i et vestlig samfunn som de jo forakter og
tar avstand fra. Innfrielse av muslimske særkrav vil bare resultere i enda flere krav fra
samme gruppe. De gir seg ikke før de får innført et sharia-samfunn.
14 △

▽ • Svar • Del ›

baconrider • for 16 timer siden • edited

God observasjon, Karine. Den minner meg om en gang jeg så et veiskilt der noen hadde tagget
"andre" på underskiltet, slik at det stod: "Gjelder ikke politi og andre funksjonshemmede". Det er
sånt man drar på smilebåndet av.
Men dersom man sier "Gjelder ikke muslimer og andre funksjonshemmede", så blir man vel
straffeforfulgt etter hatparagrafene i §185. Om så, viser det i så fall at du har rett.
15 △

▽ • Svar • Del ›

Reidar Roll • for 19 timer siden

Denne typen muslimer bør resolutt deporteres enten de er statsborgere eller ei. Vi kan rett og slett
ikke ha dem her.
15 △

▽ • Svar • Del ›

Gudrun Gremnes • for en dag siden • edited

Islam fungerer vel ikke i noe samfunn uansett. Man ser nesten ikke et velfungerende muslimsk
land, de "fleste" har jo krig eller annen elendighet.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Knut Rasmussen • for 14 timer siden • edited

De som trenger krykker skal hjelpes, men ikke en hel gruppe mennesker.
Det farende folket, romfolket er ikke lett å integrere.
Media melder at det etter 10 år så er brukt nesten 1 milliard kroner, men det er bare en som har
fullført videregående skole. Jeg tenker på alle leilighetene som ble bygd i Oslo for romfolket som er
blitt fraflyttet.
Jeg har ikke noe imot muslimer enkeltvis, men muslimsk kultur passer ikke inn noen steder bare
inn i muslimske land.
Vi har et parallellsamfunn i landet og de har fått sitt eget flagg og eget ting nemlig sameting.
De har oppnådd slik status fordi de er definert som et urfolk.
Vi kan ikke tolerere flere parallellsamfunn etablerer seg i landet
Det er skremmende at noen mennesker tror på at mennesker fra alle kulturer lar seg assimilere.
Dette skjønner ikke den oppvoksende slekt og heller ikke venstresida.
Mennesker fra europeiske land som tilhører den samme kulturkrets glir lett inn i befolkningen.
Hvis vi ser på samer og finner her i landet så lot finnene seg raskt assimilere og de har gitt store
bidrag tl storsamfunnet.
En skolebestyrer i Vadsø fikk Kongens fortjeneste medalje for hans bidrag til å lære finnlenderne
norsk.
les mer

11 △

▽ • Svar • Del ›

Svein Pedersen • for en dag siden

Er egentlig ikke, norske politikere, samtlige "gode" organisasjoner og mainstream media, rasister?
Når de stakkarslig-gjør muslimer?
Når de mener at muslimer som eneste gruppe, skal gis en drøss med særfordeler, når de skal slippe
å yte for å motta trygd og et hjem. Når de skal forstås i hjel i domstolene og alltid få mildere straff.
Når deres kriminalitet, alltid kan skyldes på trangboddhet, kritikk av deres ideologi osv.
Er ikke det rasistisk?
11 △

▽ • Svar • Del ›
Tulling1 > Svein Pedersen • for 16 timer siden • edited

Islam er ingen rase. Bortsett fra det: De største rasistene er de såkalte antirasistene. De
andre som ikke bryr seg om "rase" og mener alle mennesker er like mye verdt og at de
samme regler skal gjelde for alle uansett, det er altså de som er problemet? Mens de såkalte
antirasistenes lave forventningers rasisme ikke er noe problem.
Tatt i betraktning de såkalte antirasistenes maniske opptattheten av hudfarge og øvrige
karakteristiske kjennetegn på folk, sammenholdt med lave forventninger nettopp på grunn
av hvordan mennesker ser ut: Hvem er de egentlige rasistene her?
11 △

▽ • Svar • Del ›

Kai Inge Buseth > Svein Pedersen • for 11 timer siden

Det handler ikke om rasisme, men om feig ettergivenhet.
3△

▽ • Svar • Del ›
Svein Pedersen > Kai Inge Buseth • for 10 timer siden

Ja, feig ettergivenhet, men som også er rasistisk.
2△

▽ • Svar • Del ›

Max Hermansen • for en dag siden

Er det ikke også slik at samene i Norge har eget parlament basert på etnisitet? Og at de har fått en
stor del av Norge som de forvalter? Burde ikke da også pakistanere, somaliere og andre kunne få
sine egne landområder med sharia-parlament?
16 △

▽ • Svar • Del ›
octan > Max Hermansen • for 18 timer siden

Inge av de du nevner vil bo andre steder enn i byene...hvor de skaper paralellsamfunn, og
lever under radaren.
10 △

▽ • Svar • Del ›
Vulpert > octan • for 8 timer siden

Ja, den politiske radaren.
NAV har ingen radar - fra dem deles penger ut i hytt og vær, sogar til MENA-land.
1△

▽ • Svar • Del ›

amobe > Max Hermansen • for en dag siden • edited

En liten korreksjon.
Det er vel heller dansk-norske som som gjennom uminnelige tider har forvaltet samisk
grunn?
5△

▽ • Svar • Del ›
Rolf Nilsen > amobe • for 15 timer siden • edited

Samisk grunn - basert på hva?
Hvis du tenker på en slags "førsterett" fordi de var først så stemmer nok ikke det.
Det er ingen knytning mellom f.eks. helleristningene i Alta med steinalderfunn, og
samisk kultur.
I norrøne kilder omtales med rimelig sikkerhet samene. Der omtales også Gjesvær
som et viktig norrønt sted.
Så vi ser at to folkegrupper har levd på samme territorie i ihvertfall tusen år - og at
en av de kom etter den andre. Samene kom nok vesentlig senere enn de som fulgte
iskanten nordover mens den trakk seg tilbake ved siste istid.
Den tenkningen du gjør der, med "samisk grunn", legger grunnlaget til kiv, strid og
uvett. Det fyrer opp separatistene i sametinget basert på manglende fakta og i strid
med grunnloven.
Jeg kunne meldt meg inn i samemanntallet i morgen hvis jeg ønsket og blitt godtatt.
Men ikke ikke søren om jeg gjør det. Norge er landet og samene har en plass innen
j
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15 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Show more replies
Galleriet • for en dag siden

You a tre-hugger Karine?
Forøvrig, denne innsnørte Marian interesserer meg midt bak.
7△

▽ • Svar • Del ›
Karine Haaland

Document > Galleriet

• for en dag siden

:D ;)
4△

▽ • Svar • Del ›

Eirin Munkebye • for 12 timer siden

"På grunn av folk som Marian Hussein, blir det nå vanskelig å argumentere for at muslimer er helt
vanlige folk som kan fungere i Norge uten særskillte hjelpetiltak og særskillt tilrettelegging."
Nei - de er ikke "helt vanlige folk". De er muslimer!
Og muslimer fungerer ikke i sine egne land engang...Finnes det noe veldrevet muslimsk land?
Muslimer er krigere - de sloss seg imellom og de kjemper for å legge under seg verden forøvrig...og
når de har klart det, fortsetter kampen - seg imellom og mot undersåttene/kafirene/oss....
Vestlige samfunn, fra ww2 og til for 20 år siden - har vært den aller beste "parentesen" i vår
historie...en liknende kommer ALDRI igjen...
6△

▽ • Svar • Del ›

Karsten Eide • for 15 timer siden

Et finurlig, men samtidig fornuftig resonnement.
6△

▽ • Svar • Del ›

Fåvne • for 16 timer siden • edited

Islam er verdens største religion. Er vi ikke alle verdensborgere da? Globalt er det vi hvite som er
minoriteten, kun 12-13% å synkende
6△

▽ • Svar • Del ›
Per Ardua > Fåvne • for 14 timer siden • edited

Når ble islam verdens største religion? Skjedde det i natt?
3△

▽ • Svar • Del ›

Kalle Kanon > Fåvne • for 8 timer siden

I verden er det ca. 2.4 milliarder kristne mot ca. 1.8 milliarder muslimer (og ca. 1.2
milliarder ateister/agnostikere/sekulære). Så Islam er verdens *nest* største religion.
At områder med dårlig helsestell og høy barnedødelighet har større fruktbarhet bør ikke
komme som noen overaskelse - bare se på norske barnekull for 100-150 år siden.
1△

▽ • Svar • Del ›

laden • for 10 timer siden

Kva om vi fekk til ein organisasjon som går grundig inn for å spreia prova for at det ikkje er sant at
Koranen kjem frå ein gud? = den er dikta opp av nokon annan (truleg av Muhammed) = Islam er
er ein oppdikta "religion" - ei overtru.
Pluss spreia kunnskap om Islam sine vide reglar om lovleg uærlegdom.
Martin A. Engeset
Kandidat, Demokratane, M og R.
5△

▽ • Svar • Del ›
Kalle Kanon > laden • for 8 timer siden • edited

Ja, Islam er en oppdiktet religion og en overtro - i likhet med *alle andre religioner*!
Inkludert Jødedommen og Kristendommen som Islam har "lånt" så mye fra.

△ ▽ • Svar • Del ›
laden > Kalle Kanon • for 3 timer siden

Dersom vi lar vera å ri kjepphestar, og i staden konsentrerar oss om den religionen
der den "heilage" boka krev undertrykking, blod og drap + innkluderar meget fri
bruk av uærlegdom, så kan - kan - henda ein kan oppnå noko. Dette så mykje desto
meir som når det gjeld Koranen og Islam, er det sterke direkte prov for at det ikkje
er sant at det står ein gud bak boka, og dermed heller ikkje bak "religionen".
Martin A. Engeset
Kandidat. Demokratane. M og R.

△ ▽ • Svar • Del ›
Reidar S • for 15 timer siden • edited

Blir artig å se hva ARS mener!
5△

▽ • Svar • Del ›

claw dia • for 11 timer siden

muslimer gjoer seg selv funksjonshemmede. saanne skal vi da ikke hjelpe.
4△

▽ • Svar • Del ›

per berge • for 12 timer siden

Veldig godt poeng fra Haaland. Vi får huske det til de klager for ikke å bli tilkjent jobber de søker
på.
4△

▽ • Svar • Del ›

Jan Erling Kvam • for 12 timer siden

Korantro muslimer kan/vil ikke integreres i vestlige samfunn. Derfor oppfører de seg som
Mariann Hussein. Derfor må de regnes som handikappede i vestlig sammenheng.
4△

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Jan Erling Kvam • for 12 timer siden

Muslimer kan ikke integreres, Koranen forbyr dem det. Og alle muslimer lever
etter Koranen.
5△

▽ • Svar • Del ›
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