Torsdag 21 januari 2010

Antirasister planerar
motaktion vid
nazistkonsert
GÄVLE.

En stor motaktion planeras i samband med ett arrangemang som militanta nynazister
tänker genomföra i Gävle.
Antirasismföreningen Gark förbereder en ”folkbildningsfest”.
– Vi ska vara på plats och informera. Förhoppningsvis blir vi 300 personer, säger PO
Flodström, Garks ordförande.
Personer med koppling till militanta nynazistiska organisationen Svenska
Motståndsrörelsen har via hemsidor inbjudit till en aktion på Stortorget i Gävle lördagen 27
februari.
Efter en manifestation ska Henrik Pihlström, känd aktivist i motståndsrörelsen, spela musik
från en ny skiva.
Eftersom han är en stor artist i nazistkretsarna tror PO Flodström att det kan komma
mycket folk till Gävle.
– Vi ser det därför som vår uppgift att se till att det här arrangemanget blir en flopp. Annars
finns risken att Svenska Motståndsrörelsen ser Gävle som ett potentiellt näste.
Gark förbereder sin motaktion tillsammans med LOförbunden och ABF. Även de politiska
partierna som inte är medlemsorganisationer i Gark samt Gävles invandrarföreningar ska
inbjudas att delta.
Motaktionen ska genomföras enligt en tyst modell som tidigare tillämpats av
organisationen Stoppa nazismen – aktivt ickevåld. Det blir inga slagord, däremot ska
motdemonstranterna visa upp minnesark över svenskar som mördats av nazister.
– Se det som en folkbildning i demokratins tecken, säger PO Flodström.
Arrangörerna av motaktionen för samtal med polisen om tillstånd.
Mats Jonsson
02627 88 17
mats.jonsson@arbetarbladet.se
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Skrivet 21 jan 2010 08:14 Annita
"folkbildning i demokratins tecken"  snarare kommer det att
handla om att riva upp dom nya gatstenarna på torget och
vandalisera skyltfönster när extrema vänstergrupper tillåts
härja på våra gator. Som vanligt inga kritiska frågor från ABs
reporter.

Skrivet 21 jan 2010 08:44 Anders
Säkerligen så kommer det att dyka upp en massa AFA
anhängare
till demonstrationen, och dom är avsevärt våldsammare än
några högerextremister.
Näe låt nassarna demonstrera ifred, ingen kommer att bry sej

Näe låt nassarna demonstrera ifred, ingen kommer att bry sej
i deras budskap ändå.

Skrivet 21 jan 2010 09:13 Tomas
Vad är det jag läser...? Jag vet inte om tidigare
kommentatorer försöker vara "moraliska" eller om de i själva
verket är tre nynazistiska sympatisörer? Det ni skriver är i alla
fall på en treårings nivå.
Hur kan man jämföra att kasta en sten genom ett fönster med
att gasa ihjäl miljontals människor? Nazisternas (och övriga
främlingsfientliga ideologier med för den delen) är ett hot
mot demokratin och allt människorättsarbete som lagts ner
de senaste 100 åren.
De är vår jäkla skyldighet att stå upp för allas rätt i samhället
när någon säger motsatsen. Våld är absolut ingen lösning på
problemet, men okunskap är inte obotligt. Därför SKA man ha
en motaktion.

Skrivet 21 jan 2010 09:35 Tobbe
Tomas: Jag tror knappast dessa nazister gasat ihjäl någon.
Utan det är vad de representerar. AFA representerar
kommunisterna som är av samma skrot och korn.
Vi vill väl inte ha någon extremrörelse men man kan inte
försvara den ena men inte den andra. Låt en debatt finnas så
folk åtminstone kan bilda sig en egen uppfattning.

Skrivet 21 jan 2010 09:41 Anders
"Tomas" läs vad jag skriver.
Låt nassarna demonstrera ifred, ingen lyssnar på dom i alla
fall. Någon nazist är jag då absolut inte!!!
Varför hälla vatten på deras kvarnar?

Skrivet 21 jan 2010 09:42 =)
"Gark förbereder sin motaktion tillsammans med LO
förbunden och ABF." Min fråga är följande Vilka av dessa är
kända att riva upp gatstenar och krossa skyltfönster?
Tror inte att LO är direkt våldsamma i sina demonstrationer....
Gark vet jag inget om, det är första gången jag hört talas om
dem, men väljer LO och ABF att demonstrera tillsammans med
dem tror jag inte direkt att de är speciellt våldsamma de
heller....

Skrivet 21 jan 2010 10:09 Peter
Heja motståndsrörelsen! Ni bheövs, så stå på er mot de
"antirasistiska" bråkstakarna. Hoppas det blir en lugn
manifestation, trots att bråkstakarna skall komma dit.

Skrivet 21 jan 2010 10:16 vackraframtid
Ha ha ha Jag har lösningen på problemet! Fös ut både
"Nazarna" och "Rödkrokarna" på en öde ö så kan dom slå
ihjäl varandra där istället!, dom e ju ungefär lika smarta
bägge parter så det blir ju ändå 10 till oss som slipper veta
av dom någe mera!.. Väx upp för 17! de e 2010 nu, det hade
nog tillochmed Hitler och Stalin gjort!

Skrivet 21 jan 2010 10:18 r3t4rd
Same shit, different name!

Skrivet 21 jan 2010 10:29 Kalle
Varför är vänstern så rädda för att folk ska bilda sin egen
åsikt? Jag hade gärnat hört på de så kallade nazisternas
argument för att bilda min egen uppfattning. Detta vågar jag

argument för att bilda min egen uppfattning. Detta vågar jag
inte för det är AFA och liknande jag är rädd för. De kanske
fotar mig eller flyger på mig bara för att jag vill höra deras
åsikter.
Jag är absolut inte nazist eller rasist för den delen men vem
vet vad denna grupp verkligen propagerar för när man inte
får höra deras talan? Det är först då jag kan ta ställning och
jag är mot dem eller med dem. På samma sätt som media
kallat SD för rasister bara för att de tycker att nuvarande
invandringspolitik är fel så blir man ju skeptiskt vad som
verkligen är sant eller vinklat.
Låt alla olika partier och åsikter få sin demostration utan
motdemonstrationer så får vi folket bilda vår egen
uppfattning! Yttrandefrihet!

Kommentera

Ingen marinfestival i år
Gävle 12:01 Det blir ingen marinfestival i Gävle i sommar. Kommunen anser att det
just nu inte finns något område som är lämpligt för arrangemanget.

Ersättning till lärare upprör
på högskolan
Gävle 09:25 Högskolans institution för ekonomi hade en tight budget. Ett antal
anställda sades upp. Trots det godkändes en massa övertid.

Röda Korsets styrelse får
kritik för höga arvoden
Gävle 00:00 Nyligen drabbades Röda Korset av bedrägeri och svindlades på 5,2
miljoner kronor. Och nu riktats kritik mot Röda Korsets höga styrelsearvoden.

