annonse

FORSIDE

MENINGER

NYHETER



XSTRA



STØTT OSS

OM OSS



BUTIKK

LOGG INN

BLI MEDLEM



AUF delte ut gratis burgere etter debatt om klima og
kjøtt
Av NTB - 22. august 2019 | 04:59

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe
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Etter en skoledebatt i Trøndelag der klima og kjøttkonsum var blant temaene, serverte
AUF gratis burgere. Partiet mener nordmenn må redusere kjøttforbruket.
Konfrontert med at lukta av nygrillet kjøtt muligens kan ha skurret med budskapet i AUFs
program, sier tidligere AUF-leder i Trøndelag og Aps bystyrerepresentant Julie Indstad Hole
til Adresseavisen at burgerutdelingen handlet om at AUF gjorde et poeng av at de ønsker
gratis skolemat til alle. Dessuten er ikke partiet kategorisk imot kjøtt, må vite.
annonse

– Å ta seg en burger er helt ok. Det går an å redusere kjøttforbruket uten å bli veganer. Når
vi skal innføre gratis skolemat innebærer det også kjøtt, sier Hole.
– Vi er også for at folk skal ta mer buss, men vi vil ikke forby bilen av den grunn. Det går an
å ha to tanker i hodet samtidig, sier hun.

s

j

f

87

Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.
TAGS

AUF

Hamburgere

klimadebatten

Trøndelag

NTB



Resett Comment Policy

Please read our Comment Policy before commenting.

22 KommentarerResett
t Tweet

 Anbefal


1

Logg inn

Beste først

f Del

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

K. Beelen • for 18 timer siden

Var det ikke forbudt å servere mat for å lokke elever til arrangementer? Det var noe med
kristne og boller hvis jeg ikke husker feil...
20 △ ▽ • Svar • Del ›
dudhereismycar > K. Beelen • for 17 timer siden

Bare for de som venstresiden ikke liker
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Apollonian • for 17 timer siden

Når politikere slenger rundt seg med "gratis" ditt og datt... så betyr det skattefinansiert.
Det er ingenting som er gratis.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Lars Eriksen > Apollonian • for 16 timer siden

Meget korrekt observasjon. Dette burde alle ikke-sosialister bli mer aktivistiske på i
offentligheten.
For altfor lenge har venstresiden gjennom sine gedigne kanaler fått ture på myten
om gratis ditt og gratis datt.
Det er ikke slik som venstresiden nærmest ønsker å skape inntrykk av at det
offentlige har egne kontoer hvor det kommer penger nærmest ut av himmelen og
som tilbyr gratis ditt og datt.
Et tilsvarende useriøst premiss fra venstresiden som Ap nærmest er spesialist på
er denne skattelettelser satt opp mot finansieringen ulike oppgaver. Det er mer
korrekt å sette opp finansieringen av skole og helse mot finansieringen av
pressestøtte eller til kostnader tilknyttet ikke-vestlig innvandring. Men hvis man
derimot velger å sette opp et slikt valg, så vil det medføre massiv følelselsladd
skråling hos venstresiden om "sette svake grupper opp mot hverandre.
Men i virkeligheten er slik massiv følelsesladd skråling useriøst. For når man vet at
politikk handler om prioritering av begrensede ressurser, så må man velge hva de
begrensede ressurser skal brukes på. Og f.eks i Trondheim så velger røde Rita og
skrive ut fete offentlige sjekker for å sikre disse "nye kongelige" Abassi-familien.
Samtidig har røde Rita valgt å kutte store summer til bl.a avlastningstilbud for
sårbare mennesker
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Ragnar Lodbroge • for 18 timer siden

Barna lære av dem voksne, ikke gjør som vi gjør, men gjør som vi siger
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Ragnar Lodbroge • for 17 timer siden

Auf var på talentjakt etter broilere og byråkrater. Der blinket de ut noen kandidater
til støpeskjeen for slagordet du så glimrende beskriver
3 △ ▽ • Svar • Del ›
hello > Ragnar Lodbroge • for 15 timer siden

Alder er ikke alltid relevant.
Er jeg en 29-åring som allerede har oppnådd millionlønn og mange av mine
profesjonelle karierremål, tar jeg ikke råd fra f.eks en 50 åring som har vært NAVsnylter og alkis halve livet.
Hvorfor skal jeg ta råd fra folk som har oppnådd mindre i livet enn meg selv? Å
klare å IKKE DØ, er ikke en spesiell bragd i seg selv.
△ ▽ • Svar • Del ›
Harald Olsen > hello • for 13 timer siden

Hvorfor skal noen ta råd fra en selvsenterert navlebeskuer som deg ? Jeg er
en med nedbetalt bolig og penger på konto. Å ja, jeg er en NAV snylter som
har gått av med pensjon jeg har innbetalt gjennom arbeid i mange år. Dine
29 år består vel av toppen 10 år i arbeidslivet, men om du ender opp som
NAV klient som alkis gjenstår å se. Livets realiteter gjenstår i mange år for
deg.
Hello ! Er det noen hjemme ?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
vibelator > hello • for 12 timer siden

Ko ko....
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Ragnar Lodbroge > hello • for 8 timer siden

Alder spiller ingen rolle, husk at selv om du tror at du vet alt, så slutter du
aldrig at lære noget
△ ▽ • Svar • Del ›
Tore Andersen • for 16 timer siden

Patetisk. Stiller i klasse med båtturen til Greta.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
wotan • for 16 timer siden

Skal folk unngå å spise kjøtt? Må alle velge den samme menyen? De snakker om å ha et
mangfoldig samfunn, men du har ikke før rundet gatehjørnet før prinsippet sprekker.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Ola Berg • for 17 timer siden

Kyene promper og driter like mye om de skal melkes. Det hele bør vel utvides til å
inkludere melk og meieriprodukter og ikke bare kjøtt?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Martin • for 17 timer siden

Men var det halal-burgere?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Petter Simonsen > Martin • for 17 timer siden

Miljø-halal burgere?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
André Rohde Garder • for 6 timer siden

Hvordan kan AUF ta seg råd til dette? Har de fått "burgerstøtte"?
△ ▽ • Svar • Del ›
Unni Berge • for 11 timer siden

Liv og lære.....
△ ▽ • Svar • Del ›
runee999 • for 11 timer siden

Alt hva auf-jugends foretar seg er greit uansett i vårt korrupte politiske landskap, de har
beskyttelse fra høyeste hold helt fra opprettelsens første dag. jensemann uttalte en gang
at auf er det vakreste som finnes, ko ko............
△ ▽ • Svar • Del ›
Sigmund Kvalnes • for 11 timer siden • edited

Som alltid, sosialistenes politikk gjelder bare for vanlig folk, selv er de unntaket og skal ha
alle goder.
Slik var det også i kommunist-Sovjet, der partimedlemmer fikk handle i egne butikker med
stort utvalg, mens proletarene måtte stå i flere timer i kø når det kom f.eks. sardin-bokser
i en butikk. Det ble ikke nok til alle, hyllene ble fort tomme.
Sosialister er de mest egoistiske som finnes, de har ingen empati, sympati eller
medfølelse for andre. De later som de er opptatt av "myke" verdier, men får de makten og
flertallet, så slår de deg i bakhuet.
△ ▽ • Svar • Del ›
Georg • for 13 timer siden

jo da, for enkelte går det an å ha to eller flere gjensidig utelukkende tanker i hodet
samtidig, så klart :)))
△ ▽ • Svar • Del ›
Bjart_S • for 14 timer siden

Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør! Dette er venstresidens mantra!
△ ▽ • Svar • Del ›
Freedooooomm • for 15 timer siden

Haha fantastisk. Hykleriet kjenner ingen grenser.
△ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ RESETT

Regjeringen lager egen handlingsplan mot
muslimhat

Jarle Aabø: MDG-Lan Marie stjal sykkelen
min

166 kommentarer • for 7 timer siden

44 kommentarer • for 6 timer siden

Ove Jan Olsen —

Jan Johansen —

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 !? ;-)

AvatarLan = en ekte vannmelon politiker, grønn på
utsiden, rød på innsiden.
Og hvem er vell mer glad i å ta andres eiendeler og
omfordele dem (stjele) en de røde?!

Høyrepolitiker håner Trump, vil selge
isbelagt norsk øy og ber USAs …

Macron mener det er for sent for en ny
brexitavtale

113 kommentarer • for 3 timer siden

7 kommentarer • for 6 timer siden

Frankie —

Disputor —

AvatarDenne øya passer bedre for våre egene
korrupte og svikefulle politikere!
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