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Venstre og KrF alene i regjering!
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Av: Karine Haaland   20. januar 2020, 17:49
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Navn

Bli med i diskusjonen ...

?

rosinen • for en dag siden • edited

• Svar •

Ubetalelig humor. Morsomme tegninger, tillater meg å ta en kopi...
Vippser 100 kroner uansett.

 84△ ▽

Rolf R Olsen • for en dag siden

• Svar •

Hei, Karine, kjempebra!
Jeg lo så mye at dachsen vår, Bobbi, som alltid vil ha med seg Dachservyen, ble redd og gjemte seg under
sofaen.
Vårt håp er nå at Brande og Rompestad også går ut, og tar seg en riktig lang ferie på et riktig varmt sted, der
det vokser pepper.

 54△ ▽

Arbeidsrud • for en dag siden

• Svar •

He he, du kan spøke du. Tror nok Erna vil klamre seg til makta helt til jobben i Sikkerhetsrådet er i boks.

 48△ ▽

GHJO  • for 21 timer siden

• Svar •

> Arbeidsrud

Hun har nok, etter sin siste bragd, skaffet seg et økende antall "Mæktige vænna" i de rette globalistiske
og islamofilistiske kretser, i inn og utland.

 22△ ▽

magne steinhovden  • for 19 timer siden • edited

• Svar •

> GHJO

Ja, jobben i FN er nok sikret, etter Ernas siste bravader. De 2 minipartiene KRF og V må nok ta
samling i bånn..og derifra kan det bare gå en veg, og det er nedover?!!

 8△ ▽

Xal Yomo  • for en dag siden • edited

• Svar •

> Arbeidsrud

Kan hende hun blir skuffet der!? Forskuddet har hun nok betalt i overflod med våre alles
skattepenger, men lønnen skal nok også betales av Norge om hun skulle få en slik jobb. Om Støre
overtar tronen her hjemme tviler jeg på at hverken han eller byråkratiet vil betale millionlønn for en
kvinne som fort kan glemmes straks hun går av.

 9△ ▽

mrzerog  • for 21 timer siden

• Svar •

> Xal Yomo

De er alle venner på det nivået

 8△ ▽

Fru Knudsen • for en dag siden

• Svar •

Det var deilig å få ledd litt nå. Jeg har vippet mellom diagnosene magesår og apopleksi de siste dagene.

 34△ ▽

kjellll • for en dag siden

• Svar •

Påtroppende? minister Raja får vel ansvaret med å bringe de "norske" "hjem"...

 29△ ▽

Knut Rasmussen  • for 21 timer siden

• Svar •

> kjellll

Han blir integreringsminister.

 11△ ▽

Rin  • for 20 timer siden

• Svar •

> Knut Rasmussen

The horror...the horror!

 10△ ▽

wotan • for en dag siden

• Svar •

Venstre og Krf blir "klovner i kamp." Men, begge partiene har fortsatt 2% oppslutning igjen før de er ute av
soga - stå på.

 26△ ▽

Høyreekstrem??? • for 21 timer siden

• Svar •

Grande overtar som statsminister og siden partiet er så lite og uten personer med rett kompetanse vil hun
også påta seg ansvaret for utenriks, finans og justisdepartementet. På spørsmål om ikke det kan bli oppfattet
som udemokratisk at et så lite og ubetydelig parti får så mye makt svarer Grande med et fnys at det ikke er
størrelsen det kommer an på, men hvem som er flinkest til å posisjonere seg.

Så da så... :-)

 21△ ▽

Knut Rasmussen  • for 21 timer siden • edited

• Svar •

> Høyreekstrem???

Lensmannen på Finnmarksvidda- Dokker e' omringa!!
Grande overtar som statsminister
Det er bare æ!
▶ Lensmannen på Finnmarksvidda- Dokker e' omringa!! .mp4 — disq.us

 8△  ▽ 1

qualibra  • for 17 timer siden

• Svar •

> Høyreekstrem???

Den var god !

 4△ ▽

Janonym • for 21 timer siden

• Svar •

Karine er Norges blideste, skarpeste og mest treffsikre Jiiiiha!-kriger.

 14△ ▽

Marcus_T  • for 21 timer siden

• Svar •

> Janonym

Jeg må jo flire litt, midt i all galskapen!

 7△ ▽

Olaus Trøgheim • for 20 timer siden

• Svar •

Ha, ha, kjempebra!

 10△ ▽

Eventure • for en dag siden

• Svar •

Kan det være at Trone Brei Brande (V) og Kåre-Ingvald Rompestad (KrF) nå fysisk står i veien for Jonass
Gaffes Sture (AP) store drøm om å bli statsminister. Kan det legges inn protest! Er det mulig for Jonass å ta
dissens! Uansett så ryker denne mindretallsregjeringen ved neste budsjett og da kan det være litt fint om
Jonass kan få lov til å sitte som statsminister frem til valget i 2021 slik at han kan komme seg ut i en toppjobb
nå før han blir for gammel! Tror det kan være greit for valgresultatet også! Det er helt nødt til å komme nye
fjes inn, please… anyone!

 10△ ▽

Prentesvarten • for en dag siden • edited

• Svar •

Nå må alle muslimer i Norge tre støttende til og hjelpe regjeringen gjennom disse vanskelige tider, inshallah,
møt opp og ta et felles øredøvende brøl foran Stortinget på fredag etter bønnen!

 7△ ▽

CosmicAdventure • for 18 timer siden

• Svar •

Ikke bare skal jihadistene få komme til Norge, Krf og Venstre vil gjerne ha de med i regjeringen. Kampropet i
valgkampen neste gang for Kristelig Venstreparti er: JIHAA...D, sammen for et tryggere Norge.

 6△ ▽

MortenSaagbye • for en dag siden

• Svar •

Håper de henter 500 000 terrorister. Vi skal jo i henhold til Davos, FN og EU fylle opp Norge til 30 millioner.
Nå har endelig Venstre og KrF og Høyre lov til å hente så mange de vil

 5△ ▽

Olsen • for 21 timer siden

• Svar •

Herlig...

 4△ ▽

nom de plume • for 14 timer siden

• Svar •

Jeg ser for meg en Karine Haaland tegning fra vår kjære politiske manesje, der de tre gjenblivne klamrer seg
til sine respektive ustø taburetter, og ser langt efter en som motvillig forsvinner ut av manesjen…?

 2△ ▽

anyone • for 16 timer siden

• Svar •

Når det virkelig drar seg til i Norge vil det bli som i Myanmar. Muslimene angriper befolkningen og det å
forsvare seg blir definert som folkemord på muslimer.

 2△ ▽

Finn • for 19 timer siden

• Svar •

❤ 😂😂😂

 2△ ▽

ytringsfrihetfred • for 8 timer siden

• Svar •

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

△ ▽
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Tegning Karine Haaland.

Etter at også Høyre bestemte seg for å gå ut av regjeringen etter den

skandaløse hentingen av IS-jihadisten, blir Venstre og KrF sittende igjen i

regjeringen.

Vi har nå blanko for å kunne hente samtlige jihadister til Norge, sier en

begeistret Trone Brei Brande (V) som for øyeblikket er opptatt med å ri en

desperat Kåre-Ingvald Rompestad (KrF) inne på statsministerens gamle

kontor i Nydalen.

I Jesu navn, gå av mig, skjendige kvinne, skriker Rompestad i en uttalelse til

avisa Vårt Land – Min Jihad.
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