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Bli den første av vennene dine til å like dette

Resett
for 32 minutter siden
Konserntillitsvalgt for NJ i NRK, Richard Aune, er fornøyd med at fire av ti støtter journaliststreiken og at ni av ti har fått
med seg at det er streik i NRK. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Litt over re av ti støtter NRK-journalistenes streik, viser en undersøkelse Medier24 har
fått utført.
Streiken blant Norsk Journalistlags medlemmer i NRK deler befolkningen i tre. 43

Jan Herdal:
2017 ble et nytt monument over en
mislykket energipolitikk i EU. I Tyskland er
nettet også blitt stadig mer ustabilt som
følge av die Wende. Merkel er best i EUs
grønne og fornybare klasse. Følgelig er
også den tyske strømprisen til forbruker
EUs høyeste.

prosent av de spurte støtter streiken, 27 prosent gjør det ikke og tre av ti har ikke gjort
seg opp noen mening.
Det viser en undersøkelse som InFact har utført på oppdrag fra Medier24.
Konserntillitsvalgt for de NJ-organiserte journalistene i NRK, Richard Aune, er fornøyd:

Merkels hårreisende energipoliti
Siste saker

– Det er åpenbart ere som støtter oss enn motsatt, sier han.
Aune er tilfreds med at 94 prosent har fått med seg at NRK-journalistene er i streik.
– Det sier mye om det vi gjør til daglig og den verdien vi har, sier han.
NRKs juridiske direktør Olav Nuhus mener spørsmålet i undersøkelsen – «NJ streiker i
hovedsak for høyere, lønn, bedre vilkår for vikarer og kompetanseheving. Støtter du
streiken?» – er feil formulert.
– Det betyr at de som svarer kan støtte ett av formålene, uten at de nødvendigvis støtter
kjerneproblematikken, som er kravet om høyere lønn, mener Nuhus.

Trine Skei Grande-bilde er trolig
«innafor»
Bildet av kulturminister Trine Skei Grande (V) med

(©NTB)

trusa på knærne, som er satt opp på en vegg i
Bergen, er trolig ingen ærekrenkelse,...

jon.even.andersen@ntb.no
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Velkommen til Resetts kommentarfelt

Natteravner dropper hund og skal

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i
kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for
filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator.
Personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av
debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å
fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse
betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
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Mari Berg • for en dag siden

Mitt svar er at jeg støtter streiken 100%. Men jeg vet jo at svaret blir mistolket. Og det morer
meg siden jeg tenker at det er mange som meg. Bortkastet undersøkelse, med andre ord.
14 △

▽ • Svar • Del ›

Frank Loine • for en dag siden

Underlig virkelighetsoppfatning..
Ren patologisk ignoranse og arroganse i sin pureste form.
Jeg har større respekt for rumenske tiggere enn disse her..
13 △

▽ • Svar • Del ›

Scrotum Perineum • for en dag siden

I dagens globalistiske verden er det ikke lenger plass til monopolistiske meningsbærere. NRK
har utspilt sin rolle for lenge siden, og det er på høy tid å legge ned denne etterlevningen fra
sovjettiden. Radioen ble og ødelagt av NRK med sitt pretensiøse DAB-prosjekt. Skrotteknologi
ikke en gang svenskene ville vite av. Sympatien med de streikende er lik null for min del.
10 △

▽ • Svar • Del ›

Kaffermann • for en dag siden

Spørsmålet burde jo og innebære "vil du betale mer i lisens for å oppfylle de nevnte krav?"
10 △

▽ • Svar • Del ›
rosinen > Kaffermann • for en dag siden

Yes, whats in it for me? More shit?? Forget it.
3△

▽ • Svar • Del ›

Mari Berg > Kaffermann • for 21 timer siden

Et opplagt svaralternativ burde vært: Vil du bli glad dersom NRK-streiken blir langvarig?
2△

▽ • Svar • Del ›

Skvatt > Kaffermann • for 21 timer siden

Eg er viss på at dei same 94 prosentane ville svara Jau! på den førespurnaden.
1△

▽ • Svar • Del ›

Ove Juul • for en dag siden

Streiker NRK ? det merker jeg altså ingenting til ...---- Litt ironi- men helt sannt!
6△

▽ • Svar • Del ›

Asle Runar Borgersen • for en dag siden

Jeg støtter streiken, og håper den varer i mange år. da vil folk oppdage at det er en verden av
nyheter andre steder, balanserte nyheter som ikke er farget blodrødt av sosialistene i NRK.
5△

▽ • Svar • Del ›

Pål Sitje Fjeldstad • for en dag siden

En undersøkelse der spørsmålet er formulert i strålende samsvar med NRKs tradisjon for juks
og fordreining av sannheten.
Gratulerer...
Håper streiken blir utvidet og varer lenge.
4△

▽ • Svar • Del ›

Jan Johansen • for en dag siden

Livstidsansatt adel med millionlønninger. Baroner og baronesser som hensleper søvnige dager
i trygge Soft-Jobs. For ikke å snakke om alle løgnene og all ublu propaganda de sprer om islam
og multikulturens velsignelse. Hvorfor i all verden skal Ola & Kari Menigmann sympatisere med
disse bortskjemte NRK-folka? Nei, send dem til NAV!!
4△

▽ • Svar • Del ›
1pling > Jan Johansen • for en dag siden

Mener du at dette er kjennetegn på den jevne NRK-journalist/medarbeider?
Erling Grape

△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Johansen > 1pling • for 18 timer siden

Ja.

△ ▽ • Svar • Del ›
Willy von Busche • for en dag siden

Meningsmålinger er stort sett upålitelige. Det ser man lett på spørsmålets utforming. Hvis
InFact hadde utført oppdraget for en annen hadde resultatet vist noe ganske annet.
4△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for en dag siden

Hysj :o om vi later som ingenting kanskje marerittet NRK forsvinner rett og slett :)
3△

▽ • Svar • Del ›

Ten4 • for en dag siden

"Aune er tilfreds med at 94 prosent har fått med seg at NRK-journalistene er i streik.
– Det sier mye om det vi gjør til daglig og den verdien vi har, sier han."
Nei det gjør ikke det. Det sier bare at det er krigstyper i alle media om streiken. Man må ligge i
kuvøse for ikke å få det med seg.
Men fin stråmann.
Hadde det vært bøndene (som snart skal ha sin årlige streik), så hadde tallet vært det samme.
3△

▽ • Svar • Del ›

Kjell Pettersen • for 20 timer siden

Et spørsmål burde være;
Savner du NRK?
1△

▽ • Svar • Del ›

Skvatt • for 21 timer siden

Sjølvsagd lyt me vêre positive åt streiken. Dei stakkars sjornalistane hjå Rikskringkastinga tener
jo altfor lite, noko som vart prova or Sissel Vald då ho vart interjua. So at dei nyttar streikeretten
hev me plikt til å båe forstå og stø. Men det som er forhufselegt viktegt er at me ikkje gjer oss
sjølve til sånne ofslege streikebrytararar, difor lyt me ikkje korkje sjå eller høyre på andre
kanalar medan streiken varar. Me skal lida! Det er sjølve grunnhåttet i streik som verkjemiddel.
Nei, det var enklare for dei å streika i gode gamle dagar, då me hadde det gilde og sæle
kringkastingsmonopolet. Jau!
1△

▽ • Svar • Del ›

Audhild Østgård • for en dag siden

Hoho...fleire aktører inn på arena`n
og eg som betaler både for NRK og for Canal Digital!
Får vel penga tilbakebetalt da...
Svart skjerm, meir tid til å gjøre godt arbeid!
Æ må berre flire!
:)
"Dagens avtale løper ut 1. juni og dersom partene ikke blir enige kan det gå mot svarte
skjermer for de nærmere én million husstandene som har en tv-pakke fra Canal Digital.
Nærmere to millioner seere kan dermed bli rammet av konflikten.
- Vi har lenge vært i samtaler med Telenor og forhandler nå om en ny distribusjonsavtale."
https://www.abcnyheter.no/p...
Og her kjæm
TV 2-sjef Olav T. Sandnes i fint driv, stiv i blikket med sjåglasa i hånda...såvidt eg kan sjå,
gjennom mine glas!
Hva er Prislappen på-/Lønnsnivået til denna karen da, tru..?

⛺
1△

▽ • Svar • Del ›

Østre Aker • for en dag siden

Ikke journaliststreik... KOMMUNISTSTREIK siden 1 av 3 journalister stemmer venstreekstremt.
1△

▽ • Svar • Del ›

Abdul Ikbal • for en dag siden

Grunnleggende kapitalisme 101. Jeg vet alle sosialister hater kapitalisme og dere mener
kapitalisme er ondskapsfull. Hvis kapitalisme er så ondskapsfull. Hvorfor tvinger dere sosialister
befolkningen til å betale for en kanal de ikke vil se på.

▶
les mer

1△

▽ • Svar • Del ›

Norge for nordmenn • for en dag siden

Støtter de streikende. Noe annet ville ha vært meningsløst
1△

▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen > Norge for nordmenn • for en dag siden

Enig de kan streike til evig tid😅
2△

▽ • Svar • Del ›

Max Hermansen > Norge for nordmenn • for en dag siden

Meningsløst??? Er det ikke mye bedre UTEN de venstrefascistiske meningene til NRK?
1△

▽ • Svar • Del ›

Tommy Osmundsen • for en dag siden

Sosialist statestikk....... Man ønsker å vise noe, ikke finne ut noe.
Spørsmål burde vært Støtter du NJ sin streik. Ja-nei-ønsker ikke svare.
1△

▽ • Svar • Del ›

Roald Bentzen • for en dag siden

Sjokkerende mange som går med lukkede øyne ? - Hjenevaskingen over lang tid har gjort
underverker - Hedde regnet med 10% for, men ikke halvparten??
1△

▽ • Svar • Del ›
Flyinglure > Roald Bentzen • for en dag siden

Selv Goebbels ville blitt imponert
6△

▽ • Svar • Del ›

Roald Bentzen • for 15 timer siden

Mener virkelig Olav Nuhus at millionærene i NRK må ha høyere lønn?

△ ▽ • Svar • Del ›
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