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Mener Faktisk.no bommer: Dette bildet er et satirisk
meme
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«Den islam�endtlige gruppen «Ex-Muslims Of Norway» publiserte 2. januar to bilder

på Facebook som tilsynelatende viser at muslimske «Aisha» har en inkonsekvent holdning til

håndhilsing.»

Slik innleder Faktisk.no en faktasjekk av en meme som vel de aller �este burde forstå ikke er

ment som noe annet enn en litt satirisk kommentar til episoden i august, hvor en norsk

muslimsk kvinne nektet å håndhilse på vår kronprins.

Faktisk.no er eid av mediegigantene VG, Dagbladet, NRK og TV2, disse har investert 2

millioner kroner hver for å opprette denne faktasjekkeren. I tillegg har mediekonsernene

Amedia og Polaris Media gått inn på eiersiden med et bidrag på 500 000 kroner hver.

annonse

«Eierne av faktisk har i tillegg forpliktet seg til å støtte driften av Faktisk med et årlig beløp

hver tilsvarende kostnadene ved et redaksjonelt årsverk – en million kroner. Summen

utbetales i januar hvert år», kan vi lese på Faktisk.no sin hjemmeside.

I faktasjekken skriver Faktisk.no:

«De to bildene viser ikke den samme kvinne. På det øverste bildet håndhilser Saudi-Arabias

kronprins Mohammed bin Salman på en gjest under et besøk i Jeddah. Bildet er tatt av

kronprinsens egen fotograf i 2018. Det er ikke oppgitt noe navn på denne kvinnen.

Det nederste bildet viser en omdiskutert situasjon i Bærum 22. august i år. Da ville ikke Zeliha

Acar fra Islamsk råd håndhilse på kronprins Haakon da han besøkte al-Noor islamske senter,

der høyreradikale Phillip Manshaus nylig hadde forsøkt å gjennomføre en terroraksjon.»

Så avslutter de med følgende oppfordring:

«Hjelp oss å spre fakta. Del denne notisen.»

Les også: Faktisk.no med skamløs Goebbels-taktikk
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Reaksjonene lot ikke vente på seg. Noen reagerer skarpt på at «Ex-Muslims Of Norway»

beskrives som islam�endtlige. Cemal Knudsen Yucel fra Ex-Muslims of Norway skriver på

Facebook:

– Det er så trist å se det lave nivået og agendaen til den såkalte faktasjekk siden av

«journalister» som får millioner av kroner fra våre skattepenger.

Så bidrar han med en oppklaring av fakta:

– Dette bildet er en satirisk meme.

– Poenget av denne meme har aldri vært om det er samme kvinne på begge bildet!( Hvis

Faktisk.no hadde sett vårt svar til den første kommentaren på innlegget da hadde de forstått

dette).

Kommentaren han henviser til er i form av et spørsmål og svar:
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– Men hvem er denne Aisha?

– Det er bare et navn brukt i stedet for «en troende muslimsk kvinne med hijab».

Cemal Knudsen Yucel skriver videre:

– Det gjør ikke meg noe personlig om Faktisk.no kaller oss dissidenter fra islam for

«islam�endtlig», men kaller Faktisk.no de kristne dissidenter og ateist-organisasjoner for

«kristendom�endtlig organisasjon» når de latterliggjør Jesus, paven, nonner eller kristnes

holdninger? Svaret er Nei.

Vi har sendt følgende spørsmål til Kristo�er Egeberg, som er ansvarlig redaktør for

Faktisk.no:

annonse

1. Forsto dere ikke at dette var en satirisk ment meme?

2. Hvorfor beskriver dere Ex-Muslims of Norway som islam�endtlige?

Faktisk.no har ikke besvart vår henvendelse.

Cemal Knudsen Yucel
på fredag

FAKTA SJEKK TIL FAKTISK.NO

Det er så trist å se det lav nivået og agendaen til den såkalte fakta sjekk
side av «journalister» som får millioner av kroner fra våre skatte penger.
https://www.faktisk.no/notis…/lY5/dette-er-ikke-samme-kvinne

Her er fakta til Faktisk.no... Se mer
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VG-sjefen Gard Steiro svarer Resett på
kommentarfelt-kritikk likevel
34 kommentarer • for 5 timer siden

Avatar
Torkel Andersen —
Dårlig unnskyldning, og den kommentaren lå

ute langt over et døgn, så Steiro juger også.

Drapsbølgen i London blir verre og verre
35 kommentarer • for 6 timer siden

Avatar
Larsen —
Vil gjerne høre fra de som på ramme alvor

mener det multikulturelle eksperiment fungerer etter
ønske.

VG-sjef Gard Steiro svarer ikke Resett om
Trump-sjikane
90 kommentarer • for 8 timer siden

Avatar
Petter Tuvnes —
Gard Steiro er et prakteksemplar av en

oppblåst, arrogant og ignorant blære.

Sveriges: Regjeringen går til angrep på
vedfyring
141 kommentarer • for 6 timer siden

Avatar
Aksiomet —
Vi har fått et samfunn som er så sprøtt at jeg

ikke vet om artikler er kødd eller ikke lenger.
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Bli med i diskusjonen ...
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• Svar •

Kjell Pettersen • for 2 timer siden

Denne "faktisk" gjengen er bare samme søpla som MSM under et nytt navn. Er vel enda
mer pressestøtte som frister...

 38△ ▽

• Svar •

Spaceman_Spiff  • for 43 minutter siden> Kjell Pettersen

Faktisk.no fremstår som et rent propagandaorgan. Svært forutsigbare i hvordan alt
vinkles og er langt mer påståelige i sine påstander sett gjennom deres røde filtre,
fremstår de som enda mer ekstremistiske enn sine eiere. De er i det minste ikke
like påståelige og alltid hevder å ha funnet sannheten. Faktisk.no fremstiller seg
som sannheten selv.

 4△ ▽

• Svar •

Sondre Sumstad • for 2 timer siden

For mange er faktisk.no fasit. Så sløvt er det blitt. orh, dagens dose med
kommentering(valium). Kjøttkaker på halvpris her til middag.

 13△ ▽

• Svar •

Arthur Heimlath  • for 2 timer siden> Sondre Sumstad

Smakte maten?
 3△ ▽

• Svar •

Sondre Sumstad  • for en time siden> Arthur Heimlath

Nei, ble mett. Så skikkelig stusslig ut, manglet gulerøtter å ertestuing. Kun
gleden av og være mett. Heldig da, kan sove med god samvittighet. Ny dag
i morgen, som jeg kan velge og bruke til hva jeg vil. Blir golf i år også,
nettopp betalt for medlemskap og spillerett. :) Året som sosialklient har vert
det hardeste, på denne samfunnsveie. Så håper jeg på, og ende opp i en
seilbåt. Det har jeg ikke fått prøvd enda.... Mens jeg venter på og bli
bestefar....

 2△ ▽

• Svar •

Naatiden  • for en time siden • edited> Sondre Sumstad

Jeg misstenker at skoler/lærere bruker faktisk.no for å radbrekke enhver
elev/student som ikke er totalt konform. Hvorfor ellers skulle man satse på dette
som ingen leser.

 2△ ▽

• Svar •

Flambert Stråmann  • for 35 minutter siden • edited> Naatiden

De fungerer jo også som Zuckerbergs autoriserte suckers i Norge, der de er
satt til å suge bort "falsk" informasjon fra Facebook.

 1△ ▽

• Svar •

Aklam Mfara • for 2 timer siden • edited

Til info:

Islamfiendtlig = Folkevennlig og fredelig
 13△ ▽

• Svar •

Bjørn W. • for en time siden

Det er ingen grunn til å forvente at Faktisk.no vil snakke sant om hva som skiller Norge
fra islam. Faktisk.no er opprettet for å tildekke hva MSM førte inn over landet. Ved hver
anledning noen forsøkte å advare stod MSM på pletten til å latterliggjøre, undergrave og
marginalisere, men aldri ved bruk av redelig definisjonsmakt. Som alle ærlige mennesker
vet er islam ikke kompatibel med frihet, reelt menneskeverd og ikke-vold.

 9△ ▽

• Svar •

Arthur Heimlath • for 2 timer siden

Muslimske kvinner håndhilser når de møter muslimske menn. Det er saken ! - Ikke hvem
som er avbildet. Irrelevant om det er samme kvinnen, eller ikke. Muslimske kvinner
håndhilser ikke når de møter norske/vestlige menn, fordi de er rasister.

 9△ ▽

• Svar •

BernstGunnar • for 2 timer siden

Faktisk jobber utrettelig for de mest regressive kreftene i samfunnet - på linje med resten
av MSM.

 8△ ▽

• Svar •

Flabb1 • for en time siden

Faktisk.no produserer Fake News.
 6△ ▽

• Svar •

Roger • for en time siden

Likevel skal befolkningen tvinges til å finansiere galskapen i NRK. Ja, nå skal selv de som
ikke har TV betale helt i strid med forskriften om fjernsynsmottakere.

 6△ ▽

• Svar •

jorunn risdal • for en time siden> Roger 

Er en av de...
 1△ ▽

• Svar •

lassesen  • for 9 minutter siden> jorunn risdal

Jeg også.
△ ▽

• Svar •

Scott Johansen • for 2 timer siden

Når man i kommentarfeltene til mainstream media, spesielt hos Dagsavisen(via
Facebook) kommenterer at Norge må bli mer likt muslimske Saudi Arabia(satirisk), så blir
man prompte rapportert til arbeidsgiver for politisk ukorrekte meninger.
En berm av venstreorienterte kommentatorer som ikke skjønner satire, og mest av alt den
vestlige økonomiske elitens masterplan med den store og ikke bærekraftige
innvandringen fra ikke vestlige land til EU.
Globalister med en total mangel på kritisk sans og som ikke skjønner eller vil skjønne at
et Norge som en del den vestlige verden, faktisk styres og regjeres av globale vestlige
økonomiske krefter, og ikke av den til enhver tid sittende regjering.

 6△ ▽

• Svar •

Ten4 • for en time siden

Denne pre-pubertale faktafeil.no burde renskrapes for all statlig støtte, inkludert deres
MSM-sponsorer. Men kjenner jeg åkerriksa og vår røde regjering rett, så er det uaktuelt.

 5△ ▽

• Svar •

Finn • for 2 timer siden

Nok en gang.
Disse politiske ‘faktasjekkerne’ sendte 3 jenter til Fittja for å motbevise at den stakkars
voldtatte kvinnen ikke var voldtatt av 20 personer som antydet.
Uanstendig og amoralsk dritt.

 4△ ▽

• Svar •

AlfaFischer • for en time siden

Hva er egentlig agendaen til Faktisk.no? Skal de fremme interessene til stor utbredelse
av steinalderkulturen islam og rakke mest mulig ned på kristendommen og våre vestlige
verdier? Er det dette som er planen? Er de egentlig "agenter" for islam? Jeg trodde de
fleste for lengst hadde fått med seg hva islam egentlig står for av tilbakestående vold og
anti-demokrati.

 3△ ▽

• Svar •

Jan453 • for en time siden

Propagandaorganet Faktisk.no har slått til igjen! Og dette samarbeider Facebook med, for
å skille mellom ekte og falske nyheter, fullstendig latterlig. Jeg vil oppfordre
facebookbrukere til å sende spørsmål til Facebook om hvorfor facebook samarbeider
med løgnfabrikken Faktisk.no, gjerne vedlagt lenker til diverse artikler der Faktisk.no er
tatt i direkte løgn eller sterk fordreining av sannheten.

 3△ ▽

• Svar •

Elev • for en time siden

Faktisk.no har faktisk tungt for det.
 3△ ▽

• Svar •

Gulosten • for en time siden

Dette var Faktisk veldig morsomt å lese at Faktisk.no ikke skjønner en dritt.

Hele tanken bak Faktisk.no er å forsøke å drite ut alle andre enn statspressa som skriver
noe.

Norsk presse ser på seg selv som Pravda (sannheten) som under kommunistdiktaturet
alle forstod ikke var sannhet og i like stor grad forstår nordmenn at Faktisk.no ikke har
noe med fakta å gjøre

 3△ ▽

• Svar •

Flambert Stråmann • for en time siden • edited

Ikke forvent noe som helst av denne gjengen, Cemal.

Fascistisk.no er, som fascister flest, bare ute etter å beskytte sine co-fascister og det gjør
de ved å angripe dissidenter som deg og ex-muslims.

Sparke og spytte på de som allerede blir sparket og spyttet etter er det de kan best. Da
kjenner de seg både heltemodige og viktige. La dem holde på. De er ikke verdt din
oppmerksomhet. Bare ignorer dem helt.

 2△ ▽

• Svar •

The Sin-jin san • for en time siden • edited

Hvordan kan de påstå at det ikke er samme kvinne? De ser jo helt like ut..
 2△ ▽

• Svar •

Anders Erling Gjersøe • for en time siden

«De to bildene viser ikke den samme kvinne.
No shit, Dick Tracy!
Dette er et "meme"...... de kan vel for pokker ikke være så nedsnødd at dette internett-
fenomenet som har eksistert siden 1990-tallet!

 2△ ▽

• Svar •

Even Beinlaus • for en time siden

En bekjent henvendte meg til «faktisk.no» for et par år siden og med det mente han at det
han sa var den hele og fulle sannhet. Han ble litt betuttet da jeg viste ham hvor ensidige
de virkelig er.

 2△ ▽

• Svar •

Hopalong Cassidy • for 2 timer siden

udi kan ikke være særlig skarpe..forstår de virkelig ikke at denne sekten opererer etter
helt andre bud en vestlige? de har lov til å si halve sannheten hvis det gagner dem over
den vanntro, forstår ikke udi dette?

 2△ ▽

• Svar •

Barley • for 39 minutter siden

Faktiskdotten blir faktisk bare mer og mer latterlig. Rent faktisk ser man at de to
forskjellige kvinnfolkene hilser på to helt forskjellige måter, på to forskjellige herrer med
helt forskjellig etnisitet. Da skal man faktisk være heller lite begavet om man ikke ser det
rasistiske tilsnittet i denne adferden.

Det er skremmende å se at selv de som skal ha fakta som sitt daglige virke, lar seg
radikalisere inn i realitetsbenektelsens alternative virkelighet.

 1△ ▽

• Svar •

Bak_mål • for en time siden • edited

For henne så er kronprinsen nok en skitten vantro. Han er ikke verdig berøring av hennes
islamske høyverdige hånd.
Skulle vel tatt seg ut du.
Ting som dette blir fort komplisert å bortforklare....
Trollet sprekker i blitzlyset!

 1△ ▽

• Svar •

PerfectStranger • for en time siden

Ja så det er her slummen vanker, ifølge Trædal etc.....
Eller whatever de vi er uenige med, heter om dagen....

De tar alle feil - og vi har alltid rett!

Grunnen til at vi vinner, er at de ikke er villige til å engang ta debatten.

Feiginger.
 1△ ▽

• Svar •

Jan G. • for 2 timer siden

Det er ikke politisk korrekt å forstå satire knyttet til noen av de to "nye" religionene.
Verken den som begynner på "I" eller den som begynner på "K". Det kan bare drives
satire overfor jøder og kristne.

 1△ ▽

• Svar •

Thunder In The Mountains • for 8 minutter siden • edited

Ikke vanskelig å se at de burde valgt et annet navn eller beskrivelse på kvinnen som
hilser på SA prinsen. Det vil bli missforstått fordi det gir anledning til det.
Teksten burde heller være: "greit for muslimske kvinner å håndhilse på menn i Saudi
Arabia..." "...men ikke i Norge".
△ ▽

• Svar •

Marhabba2 • for 12 minutter siden

⛺ Se — uploads.disquscdn.com

△ ▽

• Svar •

Oppgitt • for 19 minutter siden

Når man først er innom Cemal og Ex-muslims vil jeg bare nevne denne som alle burde
vist til sine ungdommer. Ikke i nærheten av hva de lærer på skolen.

▶ Elever i norske skoler blir feil informert om islam — disq.us

△ ▽

• Svar •

Best i test • for 21 minutter siden

You tube har blokket Luai Ahmed, en ex muslim som er homo. Har følgt han ei stund,
skulle se på han i dag fikk denne beskjeden. (Denne kontoen er sagt opp på grunn av
gjentatte eller alvorlige brudd på YouTube-retningslinjene som forbyr hatsk innhold.) Alt
han har gjort er å kritisere islam. Islam ville drepe han og han mottar trusler hele tiden.
△ ▽

• Svar •

Knut Konsulent • for en time siden

Hva eksakt gjør Faktisk feil her?

Folk flest ser teksten og tror at dette er samme kvinne. Det er det jo ikke. Da har jo
Faktisk rett.

Noen har vel en sterkere tro enn andre?

Har resett troppet opp hjemme hos Zeliha Acar fra Islamsk råd og vist henne dette, og
spurt hvorfor hun ikke kan håndhilse når andre kvinner kan?
△  ▽ 2

• Svar •

Lyd  • for 26 minutter siden> Knut Konsulent

Det er jo bare sånn at de finner på det der selv. Det står ingen steder at de ikke
kan hilse på folk, og det er bra uhøflig å finne på slikt når de er gjester i vårt land.

 1△ ▽

• Svar •

Elev  • for 35 minutter siden • edited> Knut Konsulent

Eg trudde ikkje det var same kvinne. Umiddelbart tenker ein at kvinna som helsar
på saudiprinsen er særs omfangsrik, til ein ser at ho går i eitt med naboen sin
abaya. (Sikkert eit vanleg problem der alle går i svart.) Medan kvinna som
muslimhelsar på krompen er ganske vever. I tillegg er det fleire ulikheiter: Briller
osv.

 1△ ▽
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Meme som ble publisert av de "islamfiendtlige" i Ex-muslims of Norway. Foto: Skjermdump Facebook
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