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Det handler ikke om hvordan man hilser, men

Marian Abdi Hussein (SV). Stillbilde: stortinget.no

hvorfor man ikke vil hilse.

12. august 2018

Onsdag denne uken stilte SVs Marian Abdi Hussein på Stortingets talerstol

Hijab i rettssalen: Forstår de hva de g jør?

iført symbolplagget hijab.

15. juni 2010
Ekstremistan IV: Sex som våpen

Ikke alle vet hva hijaben ble lansert for å symbolisere. De forstår ikke at å

18. desember 2009

stille på Stortingets talerstol i dette plagget er en hån mot alt Stortinget

Iman Meskini prioriterer hijab fremfor jobb-

representerer.

muligheter

30. desember 2018

Hijaben ble lansert av ytterliggående islamistiske etno-nasjonalister på

Støtter fundamentalistisk islam

1920-tallet i Egypt.

3. mars 2012

Plaggets funksjon var og er, den gang som i dag, å vise avstand og forakt
overfor vestlige verdier, gjennom å markere tilhørighet til islam.
Vestlige verdier som hijaben markerer avstand til er likeverd, folkestyre,
religionsfrihet og ytringsfrihet. Ting som er nedfelt i den norske
Grunnloven.
Bak kvinnen i hijab henger Oscar Wergelands «Eidsvold 1814». Det store
maleriet viser Riksforsamlingen på Eidsvoll, samlet for å underskrive
nettopp denne Grunnloven.
Menneskene som er avbildet, var samlet for å etablere et fritt land med
folkestyre, ytringsfrihet, religionsfrihet og en maktfordeling mellom en
dømmende makt, en folkevalgt lovgivende makt og en utøvende makt
utgått fra denne.
Ikke sharia og prestestyre, hvor religionen er den lovgivende, dømmende
og utøvende makt – innsatt av Gud og ikke folket.
Hijaben ble lansert for å vise tilhørighet til sistnevnte styresett, det
islamske, i protest mot, forakt for og som en hån mot vestlige verdier.
Hijaben er et sterkt symbol på islams oppfatning av sin egen moralske
overhøyhet.
Den ytrer: «Våre kvinner er tildekket. Vi har kontroll på våre kvinner. Det
har ikke dere. Våre kvinner er ærbare. Det er ikke deres – vestlige,
likestilte, frie, stemmeberettigede – kvinner. Vår sharia-styrte ideologi
trumfer deres folkestyrte idealer.»
Hijaben er en hån mot vestlige verdier, alt Stortinget og folkestyret står for
og mot menneskene i verket den poserer foran.
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Same fra Somalia • for 9 timer siden

Bra Katrine. En skam at hijab tolereres. Det er som å stille med nazi-uniform på Stortinget.
126 △

▽ • Svar • Del ›
1984 > Same fra Somalia • for 9 timer siden

Frekkheten sniker seg innunder huden på landet. Hvor hjernedødt finnes det blant enkelte
"kulturer"?
48 △

▽ • Svar • Del ›

Balalaika • for 9 timer siden

Det er veldig få i salen som forstår hva dette er, og de vil ikke endre på sin uttalte oppfatning
uansett hva noen måtte peke på av fakta.
Paradigmeskifte gjør vondt og æren og makten kan forsvinne. Dette ser de.
Og ingen av de få som forstår, tør si noe som helst.
87 △

▽ • Svar • Del ›
Aksel Ødegaard > Balalaika • for 4 timer siden

Hvem er "de få" på Stortinget som forstår?
2△

▽ • Svar • Del ›
Balalaika > Aksel Ødegaard • for 3 timer siden

Det er jo nærmest umulig å si hvem de er når omtrent ingen tør å si noe hvis det kan
tolkes i retning av innvandringsmotstand eller kritikk av islamsk 'kultur'.
Meningskorridoren er blitt helt stengt av politisk korrekthet på flere områder.
Men det er for meg helt utenkelig at ikke fler enn FrP og deres representanter har
forstått noe av dette. Og jeg tror disse holder kjeft som følge av press fra politisk
korrekthet og av hensyn til egen karriere.
4△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Andy Cap • for 9 timer siden

Et skremmebilde. Eidsvoldforsamlingen i bakgrunnen gjør det hele grotesk. Snakk om å slippe
reven inn i hønsegården.
83 △

▽ • Svar • Del ›
Bjørn E > Andy Cap • for 7 timer siden

Tankene mine går automatisk til kvinnene i Iran som blir fengslet og torturert for å ta
hijaben av. De forlanger å ha sin frihet uten dette underkastende symbolet.
33 △

▽ • Svar • Del ›
Patjomk > Bjørn E • for 6 timer siden

SV er med denne symbolhandlingen på parti med Ayatollahene i Teheran, som
straffer og fengsler jenter og kvinner som nekter å bruke hijab.
I fengselet møter de trolig andre ungdommer, som er fengslet for å bruke Levis
bukser, eller for å sunget sanger som ikke er godkjent av vokter rådet.
14 △

▽ • Svar • Del ›

qualibra > Andy Cap • for 2 timer siden

"Grotesk" var ordet jeg lette etter . Noen ganger strekker ikke språket til i situasjoner der
man prøver å beskrive hva man mener og føler .
1△

▽ • Svar • Del ›

Avatar • for 9 timer siden

Utrolig hvor langt det har gått. Politikeren har underkastet seg. De hyller islam og hater sitt eget
folk
61 △

▽ • Svar • Del ›

Psaraki • for 9 timer siden

At ikke dette ble stoppet av stortingspresidenten er et for meg ufattelig svik mot både norsk
grunnlov, norske kvinner og menn som har kjempet fram likestilling, rett til kvinners
selvbestemmelse over egen kropp og verdiene de faktisk skal representere i Stortingets sal.
Det er særdeles vanskelig å forklare hvor grufullt denne oppvisningen av manglende respekt,
manglende forståelse og kunnskap av grusomhetene hijaben er et symbol for og manglende
folkeskikk er av 'folkevalgte' politikere. De som skal forvalte landet og arven etter mennene på
Eidsvoll.
De spytter på verdiene som er grunnmuren for det landet nordmenn har klart å bygge.
Kan vi av dette og kravene fra den somaliske fruen lære at somaliere og andre grupper slett ikke
setter pris på fred, framgang og folkeskikk?
47 △

▽ • Svar • Del ›

Tone Henriksen • for 9 timer siden

Ikke rart mange nordmenn ikke har respekt for islam heller. Skulle noen ganger tro de gjors på å
tre på seg dette såkalte plagget for å late som de er norsk politiker. Null respekt
47 △

▽ • Svar • Del ›
Hanne Sjue > Tone Henriksen • for 9 timer siden

Er SV blitt en del av islam?
31 △

▽ • Svar • Del ›
GP > Hanne Sjue • for 8 timer siden

Ja, sammen med resten av våre politikere og kvinnebevegelsen, samt de som ikke
har giddet å sette seg inn i hva plagget står for.
25 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Show more replies
Eirin Munkebye • for 8 timer siden

Det "drar" seg til...
Man trenger nok ikke spørre om hva det neste blir...
Kunnskapsløshet, ignoranse og en form for religiøsitet preger beslutningstakere med makt til å
forme våre liv.
Skremmende og dypt deprimerende...
33 △

▽ • Svar • Del ›
qualibra > Eirin Munkebye • for 2 timer siden

Da man trodde alle grenser var brutt, så ser man altså dette . Det er til de grader så
utfordrende og så ydmykende at, det er hinsides utrolig at det ikke skjer noe dramatisk
snart . Grunnen må jo være den at resignasjonen har tatt overhånd hos både "høy" og "lav" .
1△

▽ • Svar • Del ›

Tim Hansen • for 7 timer siden

"Aldri mer", sier man, og refererer til soldater i naziuniformer som marsjerte nedover Karl Johan.
Og tillater at en kvinne i ekstremistisk uniform helt uten respekt for Norge og hva landet står for,
står på stortingets talerstol med politikernes velsignelse.
33 △

▽ • Svar • Del ›
qualibra > Tim Hansen • for en time siden

Ja, og Erna sto også på en eller annen talerstol i anledning 75 års jubileet for D-dagen og
minnet oss alle på at frihetens verdi ikke kunne overvurderes, og at man måtte huske at den
samme friheten var hardt tilkjempet og at vi ikke måtte ta den for gitt . Det er jo på en
morbid og syk måte nesten komisk .
2△

▽ • Svar • Del ›

Connie welsh • for 7 timer siden

Sier igjen som snåsamannen: vi må ikke åpne dørene for utlendinger for så å gi de makt til å styre
landet!
25 △

▽ • Svar • Del ›

Olav Ødegaard • for 8 timer siden

Er det flere som har merket seg fenomenet med kroppene inne i disse klærne, som jo mennene
ikke behøver å gå i, når nå muslimer er flyttet til vestlig kultur?
Når får vi forskningsdata på i hvilken grad antrekket innbyr til solid overvekt og fedme, med alle
tilleggsutgifter til behandling og helsestell det påfører vårt samfunn? Står jo i direkte motsetning
til marka- og fjellturer som kjennetegner norsk kultur.
Hvor stor andel går i disse praktisk uhensiktsmessige klærne, og med normal kroppsvekt? 10
prosent?
17 △

▽ • Svar • Del ›
DeepGlacier > Olav Ødegaard • for 6 timer siden

Folk fra både det nære Afrika og det nære Asia har høy tendens til å bli overvektige og få
diabetes II og hjerte- og karsykdommer.
Det samme gjelder folk fra det sørlige Asia, som India og Sri Lanka. India er forøvrig et av
landene hvor det utføres mest slankeoperasjoner på (middel- og overklassens) barn fordi
de får for mye fet og søt mat, er arvelig belastet, og beveger seg for lite.
8△

▽ • Svar • Del ›

Kristoffer Lie • for 6 timer siden

I 2010 så instruerte politikerne på Tinget, etter hijabbråket i Politiet, at Domstolsadministrasjonen
(DA) skulle påse at Domstolene skulle være uten hijabbruk.
Domstoladministrasjonen ble bedt om å endre kappeforskriften § 4, slik at det ikke vil være
anledning til å ikle seg hijab, niqab, burka eller andre religiøse og politiske symboler som del av
dommerbekledningen i norske domstoler.
Men hva med politikerne selv da? Er det okay å møte opp på Stortingets talerstol ikledd
islamistenes (sunni og sja-klesmarkør nummer en) som utkrystalliserer seg i Det muslimske
Brorskapet- og Khomeinis uniform; hijab?
Det slås tydelig fast i Stortingets protokollhåndbok om kleskodeks. Her gis det grundig innføring
om alt fra kleskoder til hvordan man skal oppføre seg under ulike former for middager.
«Representantene forventes å kle seg med respekt for nasjonalforsamlingen. Antrekkskoden
«pent» eller «daglig antrekk» gir en god indikasjon på passende klesdrakt. En bør unngå jeans og
T-skjorte og å være for lettkledd på Stortingets talerstol»
Forby all bruk av hijab og niqab, når man innehar offentlige verv, eller er ansatt i det offentlige!!!
16 △

▽ • Svar • Del ›

Tone Kroll • for 6 timer siden

Hijab is not a choice - it is a symbol of oppression. Keep fighting!
Hijab affects all women - therefore all women should raise their voice! 👊 I do!
22 △

▽ • Svar • Del ›

Blurb1000 • for 4 timer siden

"En hån mot vestlige verdier og alt Stortinget står for"
Feil: ... og alt Stortinget BURDE stått for
Vennligst rett overskriften omgående.
15 △

▽ • Svar • Del ›

Runo • for 7 timer siden

Man kan lure på om stortingspolitikere er totalt bevisstløse, totalt uvitende, ondskapsfulle eller
rett og slett for feige til å sette en stopp for denne "blasfemien". Hijaben er et utrykk for ekstrem
undertrykkelse og er det motsatte av det Norge liksom skal stå for og som regjeringen hele tiden
skryter av, nemlig en verdensmester i likestilling, humanisme, rettssikkerhet, mangfold mm. Dette
uverdige skuet viser at alt er bare tomme ord. Hva blir det neste, burka?
13 △

▽ • Svar • Del ›

Kristoffer Lie • for 7 timer siden

NRK s islamismefasinasjon kom tydelig frem i dagens Ukeslutt. På NRK P2 radios Ukeslutt i dag,
ble det gjort en kosestund ut av SV-hijabens første Stortingstale. Hun var vikar for raddisen Peter
Eide. Innslaget kom sånn 25:54 minutter ut i sendingen. Obs! SV-hijaben skal også skal møte opp i
neste uke på talerstolen for Peter Eide igjen. Gjett hva den saken handler om? Abort-kampen, SVhijaben skal nagle regjeringen for abort-standpunktet deres. Så dere veit det.
NRK-Pludringen fra den kvinnelige programlederen begynte med å konstatere at hijab var ikke det
første omstridte plagget på Stortingets talerstol. Det turbankledde Utøya-offeret AUFs sikh-alibi;
Prableen Kaur, var kanskje den første som entret talerstolen i fbm. Utøya-høringen? Konklusjonen
fra programleder; så er hijaben svært koselig, og i mangfoldets navn et etterlengtet plagg på
Tinget, og helt innafor jfr. NRK.
https://radio.nrk.no/serie/...

les mer

13 △

▽ • Svar • Del ›
Woonderer > Kristoffer Lie • for 6 timer siden

MRK (muslimsk rikskringkasting) jobber for sine egne og kvoterer inn "reportere" i hytt og
pine, alle redakjsoner har nå muslimer. Det disse norske venstrevridde
muslimpromotørene ("reporterne") ikke får med seg, er at de snart er uten jobb selv,
muligens kan de være igjen å vaske toalettene og gå ærender for sine nye herrer. Som man
reder, ligger man.
14 △

▽ • Svar • Del ›

Per Ardua • for 5 timer siden

Hijab er et uniformsplagg for militante islamister, påbudt av Det muslimske brorskap som er
moderorganisasjon for bl.a. Hamas og A-Qaida.
12 △

▽ • Svar • Del ›

Tiny Tim • for 6 timer siden

Det er vel på tide snart å innfinne seg på Stortinget under en eller annen debatt, ta med seg
transparenter med påskriften: INGEN SHARIA I STORTINGSSALEN!! og når denne kvinnen i full
mundur stiller på talerstolen, rulle dem over rekkverket under høylytte rop: INGEN SHARIA I
STORTINGSSALEN!! Presidentskapet sa Nei til det norske flagg i Stortingssalen, men dette
symbolet for kvinneundertrykking og islamisme er tillatt. Når skal sviket plasseres der det hører
hjemme? Fint skrevet av Karine Haaland.
https://www.frp.no/aktuelt/...
12 △

▽ • Svar • Del ›

littsur • for 9 timer siden

Hvor blir det av representanter med MAGA-caps.
12 △

▽ • Svar • Del ›

Morild • for 5 timer siden

Hvilken respekt viser våre politikere overfor nasjonen, når de tillater dette knefall for islam?
Og finnes det virkelig ingen vettuge politikere som kan sette ned foten?
Dette er en undergraving av alt hva Norge har stått for i 200 år!
At dere våger å toe deres hender og fraskrive dere ethvert ansvar!
Det finnes ingen unnskyldning eller bortforklaring!
Kom ikke i ettertid og si dere ikke visste!
Dere eier ikke ryggrad til å stå opp for fedreland, rettferd, frihet og likeverd!
Våre egne ofre og etterlatte lider i pinsler og plager, avmakt og redsel!
Dere lukker øynene, mens våre forfedre vrir seg i sine graver!
Skam dere alle, dypt og inderlig!
10 △

▽ • Svar • Del ›

Skjærehavre • for 7 timer siden

Men hvorfor tillater hennes kolleger dette? en ting er at hun ikke har respekt for det norske
samfunn med alt som finnes av liberale verdier, men hennes kolleger burde vel ha en holdning til
det?
10 △

▽ • Svar • Del ›
Connie welsh > Skjærehavre • for 6 timer siden

De tillater det fordi de vet at hvis de sier noe blir de kalt rasister og det som verre er. Må for
all del ikke krenke våre nye lettkrenkede landsmenn...
11 △

▽ • Svar • Del ›

Yrti • for 7 timer siden

Trenger vel bare en storkrig til i et eller Annet islamskdominert område før hele tinget flommer
over av skjeggete mannfolk og tildekkede kvinner. Norge har jo garantert opphold på statens
regning gjennom Marrakech avtalen til alle FN mener trenger det. Så Lite betyr Eidsvoll 1814 og
verdier i Norge.
10 △

▽ • Svar • Del ›

arcil • for 8 timer siden

Uten kommentar – kun til ettertanke. Hvordan det går når gjerdet ikke er i orden!
Tekst: Vilhelm Krag – Musikk: Alf Hurum

Op.13; 10. Det Var En Deilig Hane
Se senere

Del

les mer

10 △

▽ • Svar • Del ›

Olaus Trøgheim • for 6 timer siden

Og hvor mange på Stortinget protesterte?
9△

▽ • Svar • Del ›
Aksel Ødegaard > Olaus Trøgheim • for 4 timer siden

Frp tok dissens.
2△

▽ • Svar • Del ›
Olaus Trøgheim > Aksel Ødegaard • for 4 timer siden

På hva?

△ ▽ • Svar • Del ›
Galleriet • for 7 timer siden

Takk Karine, du har forstått det. Et lyspunkt hos doc.

9△

▽ • Svar • Del ›

DeepGlacier • for 6 timer siden

Slik går det når narrativet skjøvet fram av sterke pengekrefter og nyttige idioter, får toleranse og
frihet til å omfatte også intoleranse og de som er for å begrense andres frihet.
At Vesten og dens folk lar seg lure av dette kunstige og farlige narrativet er ganske utrolig, og trist.
8△

▽ • Svar • Del ›

Oddny Elie Forstrand • for 9 timer siden

Har keiseren klær? 🐩
8△

▽ • Svar • Del ›
Therion > Oddny Elie Forstrand • for en time siden

Hvilken "keiser"? Ser ingen, jeg.

△ ▽ • Svar • Del ›
vanderGolden • for 9 timer siden

Gud eller Allah? Feilstaving?
8△

▽ • Svar • Del ›

Frank Spinatra • for 6 timer siden

Hijab på Stortinget bør få st.pres. til å tone flagg, hvis ikke viser det at islamiseringa er godkjent av
st.pres.
Det hele er nok en prøveballong, for å se hvor langt politikerene og norske myndigheter er villige
til å gå i islams navn.
7△

▽ • Svar • Del ›

bb • for 8 timer siden

Lysbakken først ut, big suprice
7△

▽ • Svar • Del ›

hgash • for 8 timer siden

Strengt tatt ble ikke religionsfrihet innført på Eidsvoll i 1814. Den kom senere og gradvis gjennom
en serie grunnlovsendringer.
6△

▽ • Svar • Del ›

Torgunn • for 2 timer siden

Første muslimen på Stortingets talerstol stilte for Rød Valgallianse. Han kom fra Pakistan, evt. på
turistvisum eller familiegjenforening. Denne mannen har i mange år mottatt en halv million
kroner årllig for bedre integrering. Han har arbeidet for segregering. Han syntes ikke et var noen
vits at barna skulle lære norsk på skolen. "Det er det bare 4 millioner som snakker". Han ville barn
skulle lære urdu. Selv snakket han punjabi med kona. Familien kunne ikke omgås andre klaner
enn sin egen. Når muslimer ikke kan omgås hverandre, hvordan kan man da håpe at de vil bli
integrert i nordisk kultur? Det eneste muslimene tenker på, også som politikere, er hvordan de
skal få mest muig penger ut av velferden. Hijab og rikelig bostøtte passer derfor godt sammen som
tema på talerstolen i Norges nasjonalforsamling. Nå må nordmenn våkne opp.
4△

▽ • Svar • Del ›
Therion > Torgunn • for 43 minutter siden

Det stemmer - Ahtar Ali (møtte som vara).
https://no.wikipedia.org/wi...

△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Jensen • for 6 timer siden

Det ville garantert ikke blitt akseptert om en mann stilte opp med skyggelue eller ikledd hijab på
stortingets talerstol. Noen burde faktisk gjøre det, for å illustrere forskjellsbehandlingen. Menn
burde uansett ikle seg hijab på pur f..n for det ville på kort tid føre til at plagget var latterliggjort og
ingen ville lenger bruke det.
4△

▽ • Svar • Del ›
knut e. berger > Jan Jensen • for 4 timer siden

Enda bedre om alle - iallefall de som er mot ekstrem islam og PK, begynte å gå i niqab.
Religionsfrihet. Islam eller muslim er ingen beskyttet status; hvem som helst kan bli
"muslim", ingen imam eller moské kan forlange noe som helst kontroll på hvem, hvordan.
Alle kan si de føler seg som kvinne..
Så, folkebevegelse.... Alle i burka og niqab.
INGEN.... kan nekte oss dette.
2△

▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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Kina blokkerer vestlig presse i stor skala

Iran setter inn 2000 ekstra patruljer med
moralpoliti mot hijab-protester

10 kommentarer • for 8 timer siden

29 kommentarer • for 9 timer siden

Peder Fjordman Jensen — Det mest

skremmende her er at EU og vestlige land i
stadig større grad kopierer metoder for …

Vesper — Så må en virkelig spørre seg, hvem er

disse kvinnene som insisterer på å bruke hijab
her??

Anklager om antisemittisme fra Labours
nyvalgte MP

Grønne politikere vil skape et bedre samfunn
gjennom å skremme barn.

2 kommentarer • for 2 timer siden

60 kommentarer • for en dag siden

Galleriet — Fint å se oppgjør med holdningene til

Ove Juul — Må bare applaudere denne

britiske parlamentsmedlemmer. Så får vi også
snart lese om Audun Lysbakkens …

artikkelen !
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