Söndag 31 januari 2010

Kommentarer till:

Muf fruktar våldsam
antinazistaktion
Moderata ungdomsförbundet i Gävleborg tänker inte delta i den stora motaktion mot
ett nazistarrangemang som antirasismföreningen Gark planerar.
Man fruktar att aktionen kommer att sluta med ett stort slagsmål på Stortorget.

Kommentarer (17)
Kommentera
Skrivet 22 jan 2010 19:24 PO Flodström [GARK]
Men vad är det här för dumheter.
Visserligen är det väl allmänt känt att MUF inte är kända för
att utgöras av ett gäng raketforskare men det här är ju
nästan löjligt. Framförallt när Hampus Furubacke och Linus
Fredriksson som jag vet, vet bättre. Kommer med uttalanden
som jag upplever som direkt "korkade". Min frågan är
huruvida journalisten på AB ställt någon märkligt ledande
fråga till dem som resulterat i denna pinsama artikel eller om
det enbart handlar om att MUF representanterna sovit dåligt
den här veckan?
När har ett GARK evenemang någonsin urartat i våldsamma
konfrontationer?
Kom med fakta istället för lösryckta "hitta på", sånt är ert
partiprogram fullt nog med som det är mina kära högermän.
Trevlig helg på er, vi ses under kristallkronorna;)

Skrivet 22 jan 2010 19:44 BussÅke, realist
Varför anordnar inte de ansvariga bakom detta evenemang
nån demonstration mot exepelvis AFA och maskbärande
stenkastare? En sån demonstration skulle jag gärna stödja....
Dessa grupper är lika stort hot mot samhället som
nynassarna är....

Skrivet 22 jan 2010 20:07 Tobbe
PO: Varför kan inte jag få bilda mig en egen uppfattning vad
de har för budskap. Då kan jag själv avgöra om de är idioter
till nassar eller om de kanske inte alls är nazister
överhuvudtaget? Vi vanliga människor är inte hjärndöda. Vi
kan faktiskt själva avgöra ifall vi är med dem eller mot dem.
Det är väl det som är demokrati?

Skrivet 22 jan 2010 21:12 Tänkande gräsrot.
Men snälla Tobbe, det förstår du väl att.... osv. osv. Jag håller
helt med dig, men som du mycket riktigt påpekar så tycks
våra folkvalda representanter tro att vi inte kan tänka själva
och måste skyddas mot något farligt som vi inte förstår!
Men "några" är väldigt rädda för att "gräsrötterna" skall börja
tänka för mycket och ordet demokrati kan vi väl glömma? Är
det demokrati att vägra diskutera med Sverigedemokraterna?
Kommer SD eller Piratpartiet över spärren skall det bli kul att
se vilka andra partier som kryper till korset först? Men då
kanske vi får se en allians mellan SMMP? Inget är omöjligt
för att rädda sitt eget skinn, kosta vad det kosta vill......

Skrivet 22 jan 2010 21:54 Svensoson kliv upp ur soffan och protestera.
Det är väl inte konstigt att Muf inte Moderata ungdommar vill
ställa upp.
Inom moderaterna har man alltid varit toleranta emot Nazister
och i flera kommuner sammarbetar man med
Sverigedemokraterna som är fascister.
Ett mesigare ungdomsförbund får man leta efter. De ska väl
sitta hemma och titta på Lets dance eller reprisen på bingo
lotto.
Jag har varit på flera utav Gark evenemang och jag har aldrig
sett tendenser till våldsamheter ifrån dem.

Skrivet 22 jan 2010 22:19 Anonym
"Varför kan inte jag få bilda mig en egen uppfattning"
Ja bäst vi stänger alla fängelsen och polismyndigheter. Jag
menar, organisationen(och dess medlemmar) som anordnar
nazigrejerna har bara tagit på sig flertalet mord under årens
gång. Fler mord än alla andra organisationer i modern
historia i Sverige till och med.
Bäst vi låter Bandidos, Hells angels, Black cobras och
liknande organisationer vara med. Folk måste ju få bilda sin
egna uppfattning om dem utan att de sätts i fängelse.
Jag menar, alla ungdomar lever väldigt bra liv och kan stå
emot frestelsen att gå med i kriminella organisationer. Måste
vara därför som dessa organisationer finns.

Skrivet 22 jan 2010 22:36 Mikael Skillt
Jag kan ärligt talat inte förstå varför det ska hållas en
motdemonstration mot nazism, när syftet med
flygbladsutdelningen är att skapa debatt och bilda opinion
gällande sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Det som
jag funderar över är om de delar av vänstern som ska stå och
störa, inte har en egen politik att föra? Men visst, vill de stå
och skrika sig hesa medan vi samtalar med de boende i Gävle,
så får de väl göra så, det visar ju enbart de boende i Gävle
den avsaknad av politik man har.

Skrivet 22 jan 2010 23:13 Micke
Anonym: Sen när blev Hells Angels, bandiodos och liknande
ett parti? Vänstern ligger bakom många mord också. Var ju
inte så länge sedan några vänsterextreminister hade placerat
ut en brandbomb på mcdonalds som upptäcktes. Hade den
utlöst hade många barnfamiljer dött p.g.a. vänsterns hat mot
kapitalistiska varumärken.

Skrivet 22 jan 2010 23:28 RC
" Svensoson(sic!) kliv upp ur soffan och protestera"
Kommunisterna/socialisterna borde nog ta och fundera över
sitt eget förflutna (>60 miljoner döda) innan man börjar att
klaga på andra och så vitt jag vet så har Sd ett fläckfritt
förflutet om vi jämför med riksdagspartierna (steriliseringar,
stöd till nassarna, stöd till/av Sovjett o.s.v.) Sd är ett
demokratiskt parti (med statligt partistöd med vad det
innebär) och alla borde ta och läsa partiprogrammet istället
för att lyssna på AFA fans.

Skrivet 23 jan 2010 09:50 Raskalnikov
Åke Nord,Ludwig Buchwald,Ronny Landin,El Moustafa
Ennadja,Kent Antonsson,Hayan Altrn,Jimmy Ranjbar,Peter
Karlsson,Per Skogsberg,John Hron ,Gerard Gbeyo,Olof
Borén,Robert Karlström och Björn Söderberg alla mördade
utav nazister.

Skrivet 23 jan 2010 10:20 Jossan

det är inte snälla små fjunisar det handlar om  utan
etablerade kriminella  som är 2025 st som åker runt och
driver denna typ av aktioner  oftast i syfte att få skapa
bråk... http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mikaelskillt
svenskamotstandsrorelsenflerpedofilerskahangas
ut_3549355.svd

Skrivet 23 jan 2010 16:32 Linnéa
Jag tycker det är märkligt att folk ser på AFA som de farliga,
när det är Motståndsrörelsen som är de verkliga
människohatarna.

Skrivet 23 jan 2010 17:58 Mats Eriksson, Sandviken
Jag kommer antagligen på motdemonstrationen, men vill
tillägga att kommer det några svartluvor (AFA) och ställer till
nåt ja då går jag, dom är minst lika farliga som nazisterna!
Men jag tänker (troligen) utnyttja min demokratiska rättighet,
precis som jag gjorde i SALEM, att protestera fredligt mot
denna vidriga ideologi som nazismen är!

Skrivet 24 jan 2010 08:37 =)
Mikael Skillt, är det inte snarare så att Gävle visar på ett starkt
politiskt engagemang när man väljer att gå ut för att
motdemonstrera? Och dessutom i en tyst demonstration som
är planerad i detta fall. Nåja, jag kan ha fel men det låter som
upplysthet för mig.

Skrivet 25 jan 2010 02:39 Mikael Skillt
Att hålla motdemonstrationer är sällan ett tecken på en egen
politik, det är att visa ovilja mot någon annans politik. Men
man visar inte på några konkreta förslag till ändring eller
lägger fram vad man själva tycker, mer än att man inte tycker
som de andra. Och i det här fallet blir motdemonstrationen
endast lyteskomik då man väljer att demonstrera mot något
som inte lyfts fram under flygbladsutdelningen.
Att dessutom stå tysta och inte föra en debatt är väl än mer
tragiskt, då visar man ju inte alls vart man står politiskt.
Skulle man ju lika gärna kunna resa upp lite snögubbar på
torget och ge skyltar. Nä, en stark politisk organisation i
Gävle, hade istället gått ut på torget och samtalat med de som
stod där och slagit deras argument i bitar, men även samtalat
med folket.
Sedan en avslutande fråga  Vart står vänstern rent politiskt
när det gäller sexualbrott? Att det diskuterats av FI har jag
sett, men resterande del av vänstern är tysta, varför? Saknar
man en åsikt i frågan?

Skrivet 25 jan 2010 14:28 PO Flodström [GARK]
"Visserligen är det väl allmänt känt att MUF inte är kända för
att utgöras av ett gäng raketforskare men det här är ju
nästan löjligt. Framförallt när Hampus Furubacke och Linus
Fredriksson som jag vet, vet bättre. Kommer med uttalanden
som jag upplever som direkt "korkade". Min frågan är
huruvida journalisten på AB ställt någon märkligt ledande
fråga till dem som resulterat i denna pinsama artikel eller om
det enbart handlar om att MUF representanterna sovit dåligt
den här veckan?"
Vill med detta inlägg FÖRTYDLIGA att jag INTE på någotvis
ifrågasätter varesig journalisten, Tomas Böhlmark eller Johan
Sundbergs hederlighet eller inteligens som människor, dem 2
sistnämda är dessutom personliga vänner till mig.
Mitt inlägg var en politisk motattack till innehållet i artikeln
och skall INTE ses som en bedömning av de utpekade
personerna i mitt svar. Det är innehållet jag kritiserar, INTE
personerna. Ha en fortsatt trevlig dag! =)

Skrivet 31 jan 2010 18:50 Hampus Furubacke
Nej, det vore väldigt märkligt om du hade anklagat Thomas
eller Johan för något som jag har sagt.
Sen till själva innehållet.
Jag är säker på att intentionerna med motaktionen är goda,
vad jag oroas över är att när 300 människor ska demonstrera
mot en extrem politisk rörelse så tror jag att det är svårt att
se till att alla de 300 personerna är skötsamma människor.
Jag vet att en del medlemmar i GARK också är medlemmar i
mindre trevliga organisationer, människor som det inte skulle
förvåna mig om de ställde till med bråk. Finns liksinnade
människor hos SMR så är risken för ett slagsmål
överhängande.
Sen undrar jag också vart vår inbjudan tog vägen? Det är
ändå anmärkningsvärt att du i tidningen säger att ni har
bjudit in övriga politiska partier, men att inte någon hos oss
har mottagit en inbjudan.
Och medan vi ändå håller på och förtydligar uppenbara saker
så kan jag påpeka att mitt inlägg inte heller ska ses som
personangrepp på vare sig PO, Mikael Skillt eller någon
annan.
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