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Les også

Av: Karine Haaland 30. august 2019, 15:10

MDG ber om møte med Facebook etter
netthets

2. februar 2018
Facebooksladder – vår tids gapestokk?

12. desember 2016
Dobbeltstandarden vi alle lever med

26. januar 2016
Grønne Lan tok fly til Tyskland - for å motta
miljøpris

3. juni 2017
Afghaner siktet for kidnapping og blotting mot
to seksåringer

29. mai 2017
Oslos miljøbyråd: Oslo skal bli helt fritt for
alle, absolutt alle, privatbiler

29. oktober 2015
En mann er siktet for drap ved Circle K i
Bergen

16. februar 2019
Frp steiler over skolestreik – Venstre hyller
elevenes engasjement

29. august 2019
LO i Oslo anbefaler sine medlemmer å
stemme MDG

19. august 2019
Røe Isaksen: MDGs politikk kvester viktige
næringer

25. mai 2019

Det gikk ikke helt som planlagt da MDG skulle arrangere Klimabrølets Dag
i Bergen.
– Vi ble rett og slett overdøvet! forteller en oppgitt Une Ane Indre Arna
Ytre-Eide i MDG.

Ytre-Eide som selv er østlending, ble svært overasket da hun og ere tusen
andre østlendinger hadde tatt turen over ellet for å brøle for klimaet i
Vestlandets hovedstad.

– Vi satte oss til å brøle midt på Torgalmenningen, forteller Ytre-Arna, da
vi oppdaget at det gjorde alle andre også. Folk gikk rett og slett forbi. Uten
å legge merke til oss! Alle bare gikk rundt og brølte! sier en sku et YtreIndre som nå setter kursen hjemover mot Norge.
– Jeg hater Bergen! sier den nedslåtte talspersonen bittert.
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Navn

Dogen • for en dag siden

Instruktør og elever på treningsleir før den store dagen:

les mer

64 △ ▽ • Svar • Del ›
Gudrun Gremnes > Dogen • for en dag siden

Det nederste bildet fremstiller vel et snitt av den norske populasjonen???
29 △ ▽ • Svar • Del ›
Patjomk > Gudrun Gremnes • for en dag siden

Det nederste må være tatt foran Stortinget i ettermiddag.
18 △ ▽ • Svar • Del ›
CosmicAdventure > Dogen • for en dag siden

De ligner litt på de foran Stortinget, men apene har et mer intelligent uttrykk i øyne &
ansikt forøvrig.
11 △ ▽ • Svar • Del ›
enell • for en dag siden • edited

Sensasjonelt.
Er to helt forskjellige ting i Bergen, henholdsvis utenlands.
15 △ ▽ • Svar • Del ›
Gudrun Gremnes • for en dag siden • edited

– Jeg hater Bergen! sier den nedslåtte talspersonen bittert......................Det skal ikke mye til
for å fornærme disse klimafanatikerne. Men som vi alle vet så er jo sosialister meget lettkrenkende. Nå er man ikke sikker på at dette er sosialister, dette er nok umoden ungdom
som ikke er tørr bak ørene som tror de forstår verden og dens problemer uten å forstå at
man bør ha en god del erfaring før man redder verden, feks noen år i arbeidslivet hadde vært
perfekt for å se og skjønne hele bildet..............
19 △ ▽ • Svar • Del ›
Harald Asheim > Gudrun Gremnes • for en dag siden

Du trodde kanskje dette er en seriøs artikkel?
14 △ ▽ • Svar • Del ›
oudeis • for en dag siden

Litt vanskelig å bestemme kjønn som ikke eksisterer når bergenserne fordreier ansiktet i
slike groteske grimaser her, men det ser ut til å være et misforhold mellom antall kvinner og
menn? Snakker vi undertrykking av menn blant gaphalsene?
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Knut Bjarne Trulsrud > oudeis • for 14 timer siden

Jeg har også registrert at dette er en jentegreie. Jeg spurte en gutt om hvorfor han
ikke også protestesterte og hylte, nei sa han, la jentene ha dette tøvet for seg selv.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
salvini,y • for en dag siden

....."..hjemover mot Norge......"he he...Eg ekje fra N,Eg e fra Bææærgen...
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Helgelendingen • for en dag siden

Du får jaggu sagt det. 👍
8 △ ▽ • Svar • Del ›
per berge • for en dag siden

⛺
10 △ ▽ • Svar • Del ›
Slakhonde • for en dag siden • edited

Ikke lett å bli hørt i Bergen, hvor enhver ansamling større enn 1 person medfører at alle
tilstedeværende må snakke med utestemme for å bli hørt.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Renny Toftegaard > Slakhonde • for en dag siden

No er det jo omtrent 5 millioner innbyggere i Bergen, viss du regner med omland, så
det e ikkje ofte det bare e 2 tilstede. Husk det er ingenting som e så stille som en død
bergenser.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Ole A • for en dag siden

Ha, ha.
Selfigenerasjonen Me!
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Observator • for en dag siden • edited

Sett med litt skjevt blikk; utrolig at så mange samtidig, tusenvis i byene - som høylydt søker
seg til psykiatrisk sykehusinnleggelse.
Ganske så unikt og enestående.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Bjart_S • for en dag siden

Fy fa...n så barnslig! Er dette drittunger, eller?
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Jorunn Henriksen > Bjart_S • for en dag siden

Samme utrykk som små barn, der de ikke får viljen sin.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Grimnir • for en dag siden • edited

Ja, nå er det bokstavelig talt et hylekor.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Marcus_T • for en dag siden • edited

Jeg hater Bergen, sa hun. E de ikkje på tide at vi blir egen stat? Di hater oss jo!
Takk for den Karine, du får en kjøss til i tillegg til de du fikk på bursda`n din!
PS. Vi kan ta med osingene også, men da må vi sende Søviknes`n til Tysnes først!
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Budt Haug • for 19 timer siden

Klimagalskapen er avsluttet, ipcc sine modeller viser for år 2100, 3,5 c.grader + - 130 grader.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Arve sølv_ byttes mot FN jobb. • for en dag siden

Munch var egentlig veldig tidlig ute.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Maalfrid • for 6 timer siden

Jeg trodde ikke dette var sant, første gang jeg hørte om det. Klimabrølet.
Det jeg undrer meg på nå, er om det overgår homotogdansen til Keiseren av Oslo og Gahr
Superstar. For det var skikkelig pent å se på.
△ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

Statsministeren reagerer på at skole nektet
Unge Venstre å reklamere for legalisering …
83 kommentarer • for en dag siden

En drept, ni såret i knivangrep i Frankrike
26 kommentarer • for 5 timer siden

Tim Hansen —

Torgunn —

AvatarReklame for sigaretter og vin er forbudt i Norge.
Hasj er mye verrre og inngangen til sterkere stoffer og
narkomani.
Barn og ungdom har krav på bekyttelse på skolen.
Promotering av narkotika har intet med ytringsfrihet å
gjøre.
Her har skolen som nektet promotering de rette
holdningene.

AvatarHer bør man øyeblikkelig sette politiet på
oppgaven med å finne ut hvilke nettsider han har
besøkt, om han har blitt radikalisert i kommentarfelt,
hvor mye hatprat han har vært eksponert for i sosiale
medier, hvilke grupper som finnes det ute etc. Samt
undersøke om han har fått noen ideer ved å lese
koranen.Bare synd at en tenåring måtte bøte med livet
for en altfor liberal innvandringspolitikk.

Politidirektoratet hadde møte med
muslimske organisasjoner

50 migranter kom til Storbritannia i småbåter
lørdag morgen

38 kommentarer • for 12 timer siden

19 kommentarer • for 11 timer siden

Knut —

Feliciano —

AvatarKnefall er eit altfor svakt uttrykk.Paddeflat, er
betre.Audmjuke, paddeflate politikarar og
politibetjentar.Islam über alles...

✉
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AvatarNever ending story, ser det ut som.
Når er nok nok?
Selv Dalai Lama sier at Europa tilhører europeerne, og
at de fra Afrika og Midtøsten må bygge opp sine egne
land. Og ikke overføre sine egne problemer til naboene
sine.Dalai Lama er altså betydelig mer fornuftig enn
Pave Frans.
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