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Ap vil ta statsstøtten fra trossamfunnet Jehovas Vitner.
– Det er fælt å høre historiene til dem som har levd undertrykt, og så turt å bryte ut av et trossamfunn på
den måten. De fortjener at vi står på deres side, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) til
NRK.
Hennes utspill kommer etter oppslag om Jehovas vitners syn på homofili og kvinner.
– I dette trossamfunnet, og i mange andre, vokser barn og unge opp og blir lært at de ikke kan være den
de er. At de må undertrykke sin legning og at de ikke kan få sine menneskerettigheter ivaretatt fordi de er
kvinner, sier Trettebergstuen.

– Dette mener jeg staten skal si et kraftig «nei» til, og at vi må stille strengere krav dersom de skal få
statsstøtte, legger hun til.
Hva med islam?
Den offentlige støtten til tros- og livssynsamfunn er raus og mer enn tusen kroner per medlem per år.
Jehovas Vitner fik 14 millioner kroner i fjor.
Jeg mener offentlig støtte til slike samfunn er unødvendig i utgangspunktet. Dette er virksomhet som ikke
burde ha en særskilt støtte over offentlige budsjetter. I stedet kunne skatten vært redusert og
medlemmer støtten driften av slik samfunn direkte.
Les også: Husker du da NRK nektet en ansatt å bruke det kristne korset på TV?
Men når det først er en slik ordning som Ap vil diskriminere, er det påfallende at det er Jehovas vitner
som her pekes ut som noen som skal fratas støtten. For både når det gjelder homofili og kvinner, finnes
det er rekke muslimske trossamfunn i Norge med holdninger som er minst like lite progressive som dem
Jehovas vitner står for.
Og som HRS kunne rapportere, fikk muslimske trossamfunn til sammen 187 millioner kroner i offentlige
tilskudd i 2018. Dette for 141.000 medlemmer fordelt på 219 moskeer.
Men Ap tar naturligvis ikke til orde for å stoppe statsstøtten til disse. For det første stiller Ap ulike krav til
etniske nordmenn sammenliknet med utlendinger. Det er de lave forventningers rasisme. I tillegg er
Jehovas vitner sprunget ut av egen, europeiske kultur. Dermed er det lov å kritisere dem på en måte
som det ikke er lov å kritisere islam.
Les også: Islam er politikk, ikke religion
For det tredje er det heller ikke et tilsvarende mediefokus på det som foregår i muslimske miljøer i
norske medier. Det var NRK som brakte saken om Jehovas vitner, og om islam sender NRK gladsaker
om hvor bra det er for kvinner å gå med hijab. Dermed vet ikke Ap-politikere hva som foregår i de
muslimske miljøene.
Det spiller sikkert en rolle også at et flertall av muslimer i Norge stemmer på Arbeiderpartiet.
Vi registrerer forøvrig at NRK ikke stilte Trettebergstuen det åpenbare oppfølgingsspørsmålet:
– Hvis du vil ta fra Jehovas vitner statsstøtten, bør ikke det samme skje med de fleste muslimske
trossamfunn i Norge?
Men hvis man ikke spør, slipper man å referere svaret.
Les også: Ikke-eksisterende moské på Rjukan fikk flere hundre tusen i offentlig tilskudd
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Charles STØENG • for 14 timer siden

Dette blir jo utrolig korttenkt av Trettebergstuen. At hun ikke kunne se på forhånd den
uunngåelige boomerang effekten dette ville få i forhold til Islam, er jo ganske enkelt
forbløffende.
Er dette en mangel på kunnskap, intelligens, eller en kognitiv blokkering som fornekter
det åpenlyse?
158 △ ▽ • Svar • Del ›
Torgrim T. Storvik > Charles STØENG • for 14 timer siden

Akkurat som forventet fra Trettebergstuen! Det rette uttrykket for hennes
synspunkter og ytringer er "kognitiv dissonans" er jeg fortalt!
52 △ ▽ • Svar • Del ›
Henning Rutledal > Torgrim T. Storvik • for 12 timer siden • edited

Trettebergstuen satser heller velferdsstatens kroner på en "religion" der
kvinner og jenter blir gravd ned i bakken og steinet til døde, for å ha blitt
voldtatt.
Jeg er SJOKKERT! I APs vurderingsgrunnlag, vurderes Jehovas Vitne som
mer grusom enn islam, -hva i helvete holder Støres sinnslidende mannskap,
på med?
38 △ ▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > Torgrim T. Storvik • for 12 timer siden

Nå skal ikke Jehovas Vitner stemme ved valg, det skal i større utstrekning
muslimer. Sett i et slikt lys blir jo dette utspillet akkurat så konspiratorisk og
korrupt som det man alltid ser i sosialisters tankerekke.
27 △ ▽ • Svar • Del ›
Nils Rømcke > Rakne T. Helt • for 4 timer siden

Hvorfor skal ikke JV stemme ved valg?
△ ▽ • Svar • Del ›
Realist48 > Charles STØENG • for 14 timer siden

Synes det er åpenbart at sosialistenes største problem er mangel på intelligens,
samt en kollektiv blokkering av å ta til seg kunnskap utenfor ekkokammeret.
42 △ ▽ • Svar • Del ›
Barley > Charles STØENG • for 13 timer siden

Det hun klemmer ut av seg er jo ordrett kroken på døra for statsstøtte til
trossamfunn med islamsk livssyn. Både når det gjelder kvinnfolkdiskriminering,
menneskerettigheter, behandling av homser og lesber og krenkelse av andres
frihet.
Retorikken synes så åpenbart rettet mot islam at Trettebergstuen risikerer å bli
beskyldt for indirekte muslimhets. Det skal bli svært vrient for henne og få rodd
dette i land med at "-det var ikke akkurat sånn ment, blablabla". Hun burde uansett
lytte til Lily Bandehy sine kloke ord før hun rakker ned på Jehovas Vitner igjen.
For min del kunne denne formen for statsdonasjoner mye heller gå til ex-muslimer
og ex-Vitner. Det er i disse utstøtte gruppene midlene ville gjort best nytte for seg.
39 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen > Charles STØENG • for 13 timer siden

Er hun Trettebergstuen litt enkel i øverste etasje, eller er dette begynnelsen på
fjerne all overføring til alle religioner.
Noe jeg støtter 100%
30 △ ▽ • Svar • Del ›
Krulla Brekar > Kjell Pettersen • for 11 timer siden

Statsstøtten til religioner må administreres, det gir jobb til mange AP-venner,
byråkrati............
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Odd Karlsen > Charles STØENG • for 13 timer siden

Dette har ingenting med intelligens å gjøre, men er et eksempel på frekkhetens
nådegave disse politikerne har. De kan gjør hva de vil (f.eks GCM, ACER m.fl.) og
det får ingen konsekvenser for dem. "Kveget" stemmer stort sett på de samme
partiene (det mest "utagerende" velgerne gjør er å bytte parti fra AP til SV...) så de
kan tillate å si og bestemme hva som helst :-( Vi må nok ta på oss "gule vester"
skal det bli en endring!
14 △ ▽ • Svar • Del ›
Øyvind Knutsen > Charles STØENG • for 13 timer siden

Nei, jeg tror det var bevisst. Hensikten helliger midlet, og hensikten var åpenbart å
ta fokus vekk fra islam. Det er vel også årsaken til at saken ble, så til de grader,
blåst opp! Her skulle AP vise folket at de tok ansvar overfor diskriminering! Men,
som vanlig fra AP, så har det en viss betydning hvem som diskriminerer!
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Fuc KING > Charles STØENG • for 13 timer siden

Kan ikke være annet enn manglende intelligens. AP'ene er jo ikke berømt for å ha
gode hoder.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Harald > Charles STØENG • for 13 timer siden

En svenskevits kommer opp i mitt hode.
Den ene svensken til den andre: Jag er intelligent.
Hvorpå den andre svensken svarte: Inte jag heller.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Roar > Charles STØENG • for 11 timer siden

Det er ett ord som mangler; feighet. Selvsagt burde det også gjelde Islam når man
skal kreve å ta bort statsstøtten.
Ellers blir det helt absurd og feigt!
2 △ ▽ • Svar • Del ›
jojad > Charles STØENG • for 7 timer siden

"Er dette en mangel på kunnskap, intelligens, eller en kognitiv blokkering som
fornekter det åpenlyse?" Mest sannsynlig alle 3 + at 90% av muslimene stemmer
AP.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
NRK er Propaganda • for 14 timer siden

Hvorfor er Frp musestille? Hvorfor går ikke de til motangrep på NRK og AP?
79 △ ▽ • Svar • Del ›
PolitiskUkorrekt > NRK er Propaganda • for 14 timer siden

FrP eksisterer ikke lenger.
De er overtatt av venstreradikale nyliberalister.
65 △ ▽ • Svar • Del ›
Odd Karlsen > PolitiskUkorrekt • for 13 timer siden • edited

Skjebnene til et parti med oppslutning :-( Politikken er fullt av blodsugere
som henger seg på reisen for egen berikelse :-(
Menneskelige ryggradsløshet gjør at jeg har mistet troen på et sunt
demokrati.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
arcil > PolitiskUkorrekt • for 13 timer siden

Og vi som elsket F-r-P,
kan nok bare slutte med det!
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Duck Dodgers > PolitiskUkorrekt • for en time siden

Tror verken du vet hva venstreradikal er eller en nyliberalist og hvordan
disse to tankesettene til en stor grad er gjensidig utelukkende.
Les litt mer'a.....
△ ▽ • Svar • Del ›
jorunn risdal > PolitiskUkorrekt • for 5 timer siden

For mange goder som "politikere",gratis marsipankake og champagne ...
△ ▽ • Svar • Del ›
Frida Fredriksen > NRK er Propaganda • for 14 timer siden

FRP er ikke det partiet det engang var. De kjemper kun for å sitte på taburetten.
De stemmene som snakker fornuft i partiet har fått munnkurv.
33 △ ▽ • Svar • Del ›
gunhild gunheim > NRK er Propaganda • for 14 timer siden

For at jensen skal kunne fortsette i jobben?
29 △ ▽ • Svar • Del ›
Jon Gulbrandsen > NRK er Propaganda • for 14 timer siden

Fordi de konkurrerer med AP og Høyre om å kapre innvandrerstemmene.
15 △ ▽ • Svar • Del ›
vibelator > Jon Gulbrandsen • for 7 timer siden

Korrekt
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Quizboy > NRK er Propaganda • for 14 timer siden

Fordi Frp sannsynligvis mener det samme.
15 △ ▽ • Svar • Del ›
Ikke gi bort ytringsfriheten > Quizboy • for 13 timer siden • edited

Tror ikke Nye-FRP mener noe som helst om noe, dessverre for oss som
trodde på partiet under Hagens klare kurs.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Fillejokus > NRK er Propaganda • for 14 timer siden

Feige er ha de er blitt. Bompenger er tingen.
10 △ ▽ • Svar • Del ›
zxc > Fillejokus • for 14 timer siden

feige ?verre enn det - SVIKERE
14 △ ▽ • Svar • Del ›
vibelator > NRK er Propaganda • for 7 timer siden

Frp er ikke til å kjenne igjen.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Vegard Kriken > NRK er Propaganda • for 14 timer siden

Kanskje de tar hensyn til JV? JV vil helst ha minst mulig oppmerksomhet rundt
seg.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
NRK er Propaganda > Vegard Kriken • for 14 timer siden • edited

Tiden er inne for å si noe ettersom NRK har kastet seg på heksejakten.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Barley > Vegard Kriken • for 13 timer siden

Ser vel ut som også FrP vil minst mulig oppmerksomhet rundt seg fra
velgernes side.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Duck Dodgers > Vegard Kriken • for en time siden

De tar definitivt hensyn til Jehovas vitner. Listhaug er jo ikke akkurat på den
moderate siden av kristendommen -for de blir ikke invitert på talerstolen til
Oslo Symposium - møtet hvor kristengrumset i Norge koordinerer seg
△ ▽ • Svar • Del ›
Negerkung • for 14 timer siden

Jeg noterte meg at det ble snakket mye dritt om Jehovas vitner på Dagsrevyen. Islam,
som jo er mye verre (hat, diskriminering og voldelig attityde!) ble ikke nevnt med et ord!
SKAM!!!
59 △ ▽ • Svar • Del ›
Frida Fredriksen > Negerkung • for 14 timer siden

Hva forventer du av NRK?
31 △ ▽ • Svar • Del ›
Per H Hansen > Negerkung • for 11 timer siden

Når støtten til JV er borte, MÅ den i neste trinn også bli borte for Islam. Men det
kan tenkes noen ikke har sett dette ennå.
Tross alt, Trettebergstuen svarte iflg. Nettavisen at å miste støtten, må gjelde alle
tilsvarende. Så hun må jo ha hatt Islam i bakhodet, men ikke turt nevne det.
Men dessverre, jeg tipper hun får så mye pepper fra MSM og partikolleger som ser
neste trinn, at forslaget faller til stengrunn.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Duck Dodgers > Negerkung • for en time siden • edited

Ja, jøsses!
Alltid ta med islam uansett hva man snakker om.
Økonomisk resesjon - ikke glem islam
Økende mengde giftstoffer i havet - ikke glem islam
Flere massedrap begått av høyrekstreme - ikke glem islam
Ugandiske kristne angriper homofile - ikke glem islam
Nord-korea tester ballistiske raketter - ikke glem islam
SKAM!!!!!!!
av Julie Andem er en genial serie
....
;)
△ ▽ • Svar • Del ›
Erik Isaksen • for 14 timer siden • edited

NRK har i årevis hetset Jehovas Vitner. Easy Target. Ikke så mange som vil forsvare dem.
Ikke forsvarer de seg selv heller. Og så tar det jo oppmerksomheten bort fra andre
utfordringer som hverken NRK eller resten av venstresida liker å snakke om.
44 △ ▽ • Svar • Del ›
Vegard Kriken > Erik Isaksen • for 14 timer siden

JV er ekstremt enkelt mål fordi de sjeldent aller aldri tar til motmæle. Jeg er ikke
noen tilhenger av JV, men jeg ser at de stadig blir hetset. I så stor grad at de i
mange land ikke tør å ha medlemslister. Det er også påfallende at man skal "ta" JV
når de fleste muslimske retniinger er langt verre for kvinner og homofile. Jeg vet
ikke helt hvor jeg ville vært medlem: der man som kvinne må holde kjeft i
forsamlingen, eller der man som kvinne ikke bare må holde kjeft, men får ikke
engang lov til å være i samme etasje som menn. Eller hva er verst som homofil: bli
fortalt at homofile handlinger er en synd, eller å bli kastet ut fra 5 etg.
27 △ ▽ • Svar • Del ›
Tenkselv • for 14 timer siden

Blir trett av Trettebergstuen. Stopp da all religiøs støtte, ikke bare til JV. Ta med
pressestøtten samtidig. Dagsavisen har fått nok.
36 △ ▽ • Svar • Del ›
jorunn risdal > Tenkselv • for 5 timer siden

Å trette,betyr å krangle .
△ ▽ • Svar • Del ›
NRK er Propaganda • for 14 timer siden

⛺

35 △ ▽ • Svar • Del ›
Jon Gulbrandsen • for 14 timer siden • edited

Venstresiden kan ikke kritisere islam, fordi de deler for mye av sitt ideologiske tankegods,
bl.a. i et felles hat av vestlige verdier generelt, og kirken, Israel, USA og demokratiet
spesielt.
Derfor stemmer 83 % av muslimske innvandrere til venstre, og derfor oppfordrer Mullah
Krekar de resterende 17 prosentene til å gjøre det samme.
Men de kan fort gå skoene av seg, fordi det på venstresiden vrimler av ateister og
feminister, og disse vil uunngåelig bli et hode kortere, bare omfavnelsen blir tett nok, slik
kommunistene opplevde i Iran i 1988.
50 △ ▽ 1 • Svar • Del ›
John Magne Trane > Jon Gulbrandsen • for 13 timer siden

Det tallet med 83% er vel for "Ikke-vestlige innvandrere"? I andre land er den
islamske støtten opp i 90% for sosialistene, slik som i Frankrike.
Totalitære ideologier vet å finne sammen.
17 △ ▽ • Svar • Del ›
Ikke gi bort ytringsfriheten > Jon Gulbrandsen • for 13 timer siden

Feministene i SV, Rødt, V og AP overser helt Islams totalt feminist-foraktene
politikk(?)/religion(?).
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Odd Karlsen > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 12 timer siden

...og her har vi islam helt opp i toppen av AP :-(
https://www.dagensperspekti...
2 △ ▽ • Svar • Del ›
wiwaro > Jon Gulbrandsen • for 13 timer siden

Venstre siden har ikke lenger noen analyse, de har kastet seg på trendtenkninga
50 år med høyteknologi og vellevnet har innpodet i folket.
Derfor kan de ikke mer spille rollen som fortropp for noe som helst, de har blitt et
vedheng til islamsk offensiv og forstår det ikke før det er for seint.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Hårstad > wiwaro • for 12 timer siden

jeg tror wiwaro tar feil i det at venstresiden ikke har noen analyse. Du får
lese Magnus Marsdals artikler i KK. Den går ut på at Venstresiden skal
være idegiver/pådriver for omstillingen for the Green New deal - den grønne
kapitalismen og Moxnes/Mimir/marsdal etc kommer med ideer som skal
sikre dem en solid lønn i næringslivet.Gjerne Equinor bare det er
grønnfargete prosjekt. Flytende havvind.
Det å være vedheng til den islamske offensiven gir jo stort stemmetilfang.
Mange av toppene i SV og Rødt er muslimer og det er for å samle opp
landets snart kvarte million muslim-stemmer.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Hammer • for 14 timer siden

Jehovas vitner driver ikke med flerkoneri, omskjæring og har ikke planer om å drepe oss
33 △ ▽ • Svar • Del ›
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Erdogan, Putin – og Trump – lar kurderne
sitte igjen med svarteper

USA trekker 1.000 soldater ut av Syria,
opplyser amerikansk tjenestemann

114 kommentarer • for 8 timer siden

6 kommentarer • for 8 timer siden

ShaCast —

Sannheten Først —

AvatarDet kan være at det er en uheldig konsekvens
av Trumps beslutning.
Men sånn er det å ta voksne beslutninger. De kan av
og til ha en høy kostnad.
Det er bare barn som tror at ja-takk-begge-deler alltid
er en opsjon.

AvatarEndelig Trump oppfyller sin valglovte.

Norge på bunn i naturvitenskap: – De nye
jazzutdanningene vil neppe gi sikre …

Jon Helgheim (Frp) tror ikke Norge følger i
Danmarks fotspor om statsborgerskap: …

102 kommentarer • for 7 timer siden

28 kommentarer • for 3 timer siden

Goggen —

Ibliis —

Avatar«Vi har fått en generasjon politikere som er
teknologisk, økonomisk og industrielt inkompetente,
som er fostret opp på en stadig voksende oljeformue,
uten å ha den ringeste anelse om verdiskapningen
som ligger til grunn for den utdanningspolitikken de
fører.»
Det er en utvikling våre politikere helt bevist har valgt.
En befolkning som ikke har innsikt i naturfag og
logikk, men som styres av følelser er mye enklere å
manipulere. Dermed sitter de selv tryggere i sine
posisjoner livet ut og kan melke befolkningen under
veis for egen berikelse. At Norge går til helvete ofrer
de ikke en tanke.
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