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Kronprins Haakon prøvde forgjeves å håndhilse på Sriha da han besøkte

Det handler ikke om hvordan man hilser, men

moskeen al-Noor Islamic Center på Skui i Bærum torsdag.

hvorfor man ikke vil hilse.
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Noor Islamic Centers moské i Bærum. – Det gjorde veldig sterkt inntrykk
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å være til stede, sa kronprinsen til NTB.

Millionærene i IslamNet mobiliserer – i
evangelisk stil

Haakon strakk frem hånden, men de hijab-kledte kvinnene i moskeen ville

1. august 2019

ikke håndhilse på Norges kronprins.
Kronprinsen ble tatt imot av representanter for Islamsk Råd Norge (IRN),
Al-Noor-moskeen og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).
– Vi snakket om opplevelsen av det som har skjedd. De la vekt på tapet til
familien som mistet en datter. De snakket også om hvordan vi sammen
kan bygge et bra Norge i fremtiden, et samfunn hvor alle kan føle seg
trygge, sa kronprinsen etterpå.
IRN trakk fram viktigheten av støtten fra kongehuset etter
moskéangrepet.
– Vi setter stor pris på kronprinsens støtte og tilstedeværelse. Og vi setter
ikke minst pris på dialogen vi har hatt med Slottet, som har vært helt
fantastisk, sa styreleder Abdirahman Diriye i IRN.
– Terrorister, uansett hvilken hudfarge de har eller religion de tilhører,
har ingen plass i samfunnet vårt, sa styrelederen.

Abdirahman Diriye i IRN har selvsagt helt rett, terror hører ikke hjemme
hverken i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, USA, mot koptere i Egypt
eller noe annet sted. Men hva med kultur- og religionskritikk i frihetens og
likestillingens navn, har den noen gang drept? Nei. Derfor må den
godeste Abdirahman Diriye i IRN og hans likesinnede tåle kritikk for blant
annet den delen av islam som ikke likestiller kvinner med menn:
En sentral del av kongehusets rolle er å representere Norge og norsk kultur
både hjemme og ute. Håndhilsing er en del av en urgammel skikk, der
det å vise en utstrakt hånd med tom hånd ate viste at den hilsende ikke
bar sverd eller andre våpen. Håndhilsing viste at man kom med fredelige
hensikter, og ønsket sine gjester velkommen. Historisk og kulturelt har
håndtrykket signalisert likeverd mellom de to hilsende, og i den moderne
verden ble hilsenen et symbol på tanken om frihet, likhet og brorskap
mellom mennesker av begge kjønn.
Når de troende i Al-Noor Islamic Centers moské i Bærum åpenbart setter
så stor pris på kronprinsens støtte og tilstedeværelse og den dialogen IRN
har hatt med Slottet, «som har vært helt fantastisk» – er det ikke
nærliggende å tenke «when in Rome, do as the Romans do»?

Men nei. Som NTB, uten videre re eksjoner, skriver:
Kronprins Haakon prøver forgjeves å håndhilse på Faiza (i midten) Fatima
(.v.) og Sriha da han besøkte den terrorrammede Al-Noor Islamic Centers
moské i Bærum.

NTB har publisert en rekke fotogra er fra kronprinsens besøk, men med
unntak av en åpenbart etnisk norsk kvinne og en jente som tok ham i mot,
er det ikke mulig å se en eneste kvinne uten hijab.
Så avslutter vi med tusenkronersspørsmålet til Erna og Trine SG: Er det
muslimhets å påpeke fakta?
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Bli med i diskusjonen ...
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ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Knut • for en time siden

Flott gjort av vår kronprins; å syne for all verda at han representerer OSS, nordmenn som
tar kvarandre i handa for å syne den andre respekt og likeverd.
Som vanleg er ikkje islam/muslimar i stand til å vike ein MILLIMETER frå "Koranen sine
påbod og forbod".
Nok ein gong: Kven er det som med all mogleg tydelegheit delar befolkninga vår inn i "vi og
dei"?
Det veit VI.
Men MSM (og deira gelikar innan politikk og finans) har framleis ikkje fått det med seg.
26 △ ▽ • Svar • Del ›
Ruth Hauge > Knut • for 25 minutter siden

Det er nok ikke noe påbud i Koranen om å ikke ta i mot en utstrakt hånd.
https://www.nettavisen.no/n...
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Dag Wivestad > Knut • for 4 minutter siden

Er det lov å spørre hvordan fungerer disse muslimske kvinnene i det norske
samfunnet? Hva gjør de til daglig? Jobber de? Omgås de etnisk norske? Kan de treffe
etnisk norske menn alene? Gifte seg med etnisk norske? Er de tvangsgiftet? Mange
naturlige spørsmål reiser seg etter å ha sett at de ikke vil håndhilse på deres norske
kronprins. Grande bifaller slik sjikane av norsk kronprins?
△ ▽ • Svar • Del ›
Dogen • for en time siden • edited

Kronprinsen vet tydeligvis veldig lite om islam, men var det ingen som coachet ham om
dette på forhånd?
Det er forresten interessant å se ansiktsuttrykket til den muslimske mannen, som forvinner
ut av artikkelbildet.
19 △ ▽ • Svar • Del ›
hayek356 > Dogen • for en time siden

Og den muslimske mannen på bildet viser sin "respekt" for kronprinsen ved å lene
seg nonsjalant mot veggen med hendene godt plantet i bukselommen.....
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Ruth Hauge > hayek356 • for 17 minutter siden

Ordføreren lener seg også mot veggen, så det kan man ikke henge se opp i.
Dette var ikke et statsbesøk.
Men å avslå håndhilsen er ikke pent samme hvem det er.
△ ▽ • Svar • Del ›
LasseRon > Dogen • for en time siden

Kronprinsen kan ikke komme med ladede ytringer hverken ene eller andre veien.
Men han vet garantert at dette kunne skje. Likevel rekker han altså ut hånden.
Kanskje en forsiktig demonstrasjon fra krompens side? Man kan alltids lure.
9 △ ▽ • Svar • Del ›
GHJO > Dogen • for 5 minutter siden

Kronprinsen fikk seg en liten tripp ut fra sin boble og inn i virkelighetens verden, med
utstrakt hånd.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Gudrun Gremnes • for en time siden • edited

Dette er personer som tydeligvis ikke vil innordne seg det norske og vestlige systemet og
dets skikker og bruk.
Man kan jo spørre seg om disse passer inn eller at de kanskje høflig men bestemt rådes til å
reise til et land med deres egne skikker og bruk?????
Går ut i fra at riksmedia dekker denne hendelsen grundig........
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Bjart_S • for en time siden

Absurdistan! Men kronprinsen var i følge ham selv, VELDIG fornøyd! Med hva?
Integreringen, likestillingen? Norge er nå satt flere århundrer tilbake i tid!
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Illusjonen > Bjart_S • for 26 minutter siden

Niks! Vi er ikke satt noe som helst tilbake enda. Men dette vi ser her er advarsler og
påpekinger om de faktiske forhold rundt omgang med muslimer, som bør runge langt
inn i PK-heimen!
3 △ ▽ • Svar • Del ›
TS • for en time siden

Her snakker vi om vellykket integrering. 100% feilslått må være sannheten.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Hansen • for en time siden

Trine Skei Grande, topp-politikeren som mangler evne til rasjonell tenkning og lar seg
fullstendig styre av følelser og impulser. Med slike politikere i maktposisjoner MÅ det gå
galt. Men hvorfor er det ingen voksne som kan stoppe dette labile mennesket?
8 △ ▽ • Svar • Del ›
eh72 • for en time siden • edited

Har ikke kronprinsen rådgiver som kan fortelle ham på forhånd at det nytter ikke å dra frem
hånden for å hilse på kvinnelig muslimer, da de et annenrangs mennesker i forhold til
mannen. De har således innordnet seg i denne islamske fascismen på en god måte. Og
kronprinsen blir stående igjen som en dåre der han strekker frem hånden forgjeves.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Hansen > eh72 • for 31 minutter siden

Det illustrerer naiviteten og den manglende kunnskapen om islam på en glimrende
måte. Men selv om kunnskapshullene er store mangler det ikke på meninger om
muslimhat og fordømmelse av alle islamkritikere, selv om disse vet mye mer om
islam og dets skikker og seder.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Ruth Hauge > eh72 • for 21 minutter siden

Han har nok håndhilst på mange muslimske kvinner gjennom årene. Han forventet
nok ikke å bli møtt slik med sin utstrakte hånd.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kari H. • for en time siden • edited

Multikulturforkjemperen Kronprins Jonny fra Stovner så ikke d e n komme. Ha, ha, ha..ler
meg skakk!
7 △ ▽ • Svar • Del ›
neptun10 • for en time siden • edited

Ingen tvil om at Kronprinsen viser muslimhets/hat da han ville håndhilse på disse
undertrykte og diskriminerte damene.
Disse viste frykt da han beviste sin hatefulle holdning, håndhilsing til muslimske kvinner er
jo respektløst. Klart at dette er hets av disse damene.
Hva var det Grande sa.
– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg
trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge fram en handlingsplan mot
diskriminering og hets av muslimer, sier kulturminister Trine Skei Grande.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Hansen > neptun10 • for 36 minutter siden

Trygge på gata... ironien er til å ta og føle på.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Henning Bakken • for en time siden

Dette er spesielt, men det overasker meg ikke. Man bør ha såppas respekt at man håndhilser
på sin egen fremtidige konge. Noen ganger bør det være lov å legge til side sin egen tro og
kultur for et øyeblikk.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Maria Longo • for 6 minutter siden • edited

Hva sier Trine og Erna om de såkalte «nordmenn» altså kvinner fra moskeen som ikke
håndhilser på menn?
Er det ikke kjønnsdiskriminering og rasisme mot vantro nordmenn?
△ ▽ • Svar • Del ›
Savage Mind • for 19 minutter siden • edited

Drømmen deres er nok å gjøre det å påpeke fakta til muslimhets. Det har vi skjønt
leeeeeeenge alle vi som har giddet å føle oss inn på hvilken lei de troende ønsker for
samfunnsutviklingen i vårt lille land. Handlingsplan mot muslimhets er bare et skritt på
veien. De kan prise seg lykkelige som har så mange nyttige og villige idioter til å hjelpe dem
med det, helt oppe aller øverst i de sosiale lag.
△ ▽ • Svar • Del ›
Freddy Kvisler • for 19 minutter siden

⛺

1 △ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

Slik lever dei der – i klimasekten

Regjering vil lage handlingsplan mot
islamhat

79 kommentarer • for 11 timer siden

123 kommentarer • for 7 timer siden

Emil Hvitsand —

AvatarDenne vil jeg dele. Har ikke så mye å risikere på
det. Jeg er jo pensjonist og antar at de ikke stopper
pensjonen av den grunn.
Vennene mine som er blitt "frelst" får jeg fortsette å
prøve å påvirke, så de kanskje våkner og begynner å
tenke selv. Selv om det kan være slitsomt! 😊

Ikke skyt budbringeren!

67 kommentarer • for 8 timer siden

Rolf Nilsen —

AvatarFolk som Cemal, som kjenner islam fra
"innsiden" og som har brutt ut av sekten lytter ikke
politikere, media og NGOer til. Men sektens egne
representanter løftes frem.Det er et underlig skue med
tanke på hva kristne sekter, scientologer og
mormonere gjennom årene har blitt utsatt for av (ofte
berettiget) kritikk fra de samme politikere, NGOer og
media.Jeg er overbevist om at det er nettopp Cemal og
andre utbrytere vi bør lytte til og støtte - ikke moskeer
og representanter fra moskeer.Og så er det forfriskende
å se at han legger debatten om "hvor er du fra" ganske
død. Cemal er fra Tyrkia skriver han selv, men skriver
resonnerende på godt norsk basert på vestlige
prinsipper om logikk og redelighet i en debatt. Hadde
alle gjort dette hadde vi ikke trengt en debatt om
integrering.
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AvatarHva med en handlingsplan mot islam!? Og hva
med en handlingsplan mot "blankofullmakten" som er
utstedt til brudd på religionsfrihetsloven , straffeloven
og menneskerettighetene!? Islam bryter jo alle disse
med forsett! Hva med en handlingsplan mot politikere
som bryter grunnloven/straffeloven med sine
handlinger som slipper fremmede makter/ideologier
løs i vårt samfunn og på oss alle!? Hva med en
handlingsplan mot idioti og dårer og
virkelighetsfjerne!?

Document svarer Attiq Sohail: Ingen har
krav på å ikke bli krenket

21 kommentarer • for 15 timer siden

✉ Abonner

Ove Jan Olsen —

🔒

LgKiholmen —

AvatarIslam er en ideologi som rører sammen politikk,
lov, religion og sosial kontroll. Dette innebærer et
verdisett og holdninger som ingen oppegående og
fungerende land kan akseptere. Heldigvis lever vi i et
fritt og demokratisk land som kan kritisere og avsløre
råtne ideologier når vi ser dem. Det som er trist er alle
mennesker som lever i land som styres av dette
makkverket av en ideologi og risikerer livet ved å
opponere mot samme.

Disqus' Privacy Policy

Document.no
Forside · Nytt · Kommentar · Utenriks ·



Kontakt/tips oss

Gjesteskribent · Sakset/fra ho en · Kort · Tavle
· Kultur · Debatt · Vis saker i kronologisk



Om oss

rekkefølge · Butikk/forlag
Document.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens og
Redaktør-plakatens prinsipper.
redaksjonen@document.no
Document.no © 2019

Følg oss





