Mest lästa

Flash saknas.

1. Granström mot en grön vår
2. Nynazisterna ska inte få stå

oemotsagda
3. Matchguiden: SkellefteåBrynäs

I april 2009 hade nynazister hyrt sjöscouternas stuga på Norrlandet. Lokalen
vandaliserades och en man blev knivskuren i buken. ARKIVBILD Foto:Lasse Halvarsson

Nynazister på väg till
Gävle
GÄVLE Militanta nynazister planerar en ny aktion eller konsert i Gävle.
Uppgifterna har redan nått polisen som fruktar sammanstötningar mellan
vit maktanhängare och antifascister.
– Vi har satt folk på det här, bekräftar en poliskälla.

Enligt vad som hittills är känt utanför en
trängre krets av arrangörer ska evenemanget äga
rum i Gävle kommun den 27 februari.
Mest troligt är att samlingen genomförs i form
av en vit maktbandkonsert.
De senaste uppgifterna gör gällande att det är
Svenska Motståndsrörelsen, SMR, som är
arrangör.
– Vi har hört glunkas om detta. Nu har vi satt
folk på det som undersöker saken, säger en
centralt placerad poliskälla.
Att polisen, i detta skede framför allt genom
kriminalunderrättelsetjänsten, följer planeringen
har att göra med risken för sammanstötningar.
Antingen mellan nynazisterna och anti
fascistiska grupper, eller mellan vit makt
anhängarna själva.
Det senare skedde på Norrlandet i april 2009.

Svenska Motståndsrörelsen, SMR,
grundades i mitten av 1990talet.
Kärnan i den nya gruppen bestod av
personer från Vitt Ariskt Motstånd,
VAM, som vid denna avtjänat olika
fängelsestraff och var på fri fot.
SMR skriver på sin egen hemsida att
man ”bekänner sig till den
nationalsocialistiska åskådningen”.
Bara nationalsocialismen innebär
överlevnad i en ”värld som går mot
sin undergång genom
rasdegeneration, överbefolkning och
miljöförstöring”.
Gruppen har bedrivit paramilitär
träning med bland annat
överlevnadskurser.
Har på senare år drabbats av
medlemstapp till andra vit makt
organisationer, bland dem
Nationalsocialistisk Front (numera
Folkfronten), som är den mest
framträdande vit maktgrupperingen i
Gävle.

Nynazister hade då hyrt Hästmurens scoutstuga.
Ett 30tal personer samlades för att lyssna på
vit maktmusik, framförd av bandet Tors Vrede.
Det blev snart bråk mellan festdeltagarna. En man fick föras till sjukhus med en
stickskada från kniv i buken.
Bakgrunden kan vara att personer från Svenska Motståndsrörelsen befann sig i
Gävle samma dag som spelningen på Norrlandet.
Samma dag som konserten arrangerades delade rörelsen ut flygblad på Stortorget.

Torsdag 21 januari 2010

SMR befinner sig sedan 2007 i konflikt med övriga delar av den svenska vit
maktrörelsen.
Då hotade SMRaktivister en annan vit maktanhängare med pistol i dennes
lägenhet i Helsingborg. SMR var efter det inte välkomna till den så kallade
Salemmarschen, som de många grupperingarna brukar arrangera gemensamt.
Ännu i går fanns ingen information om att SMR hyrt en lokal eller ansökt hos
polisen om tillstånd att hålla en demonstration eller konsert i februari.
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Skrivet 20 jan 2010 08:03 Anonym (Ej registrerad)
Jag tänker inte försvara det där för jag vet inget om det. Men det verkar vara
lättare att vara kommunist. Då kan man t ex vara anställd av TT och skriva texter
som hamnar i landets tidningar. Jag tänker på Stieg Larsson. Inga krigsrubriker
då inte.

Skrivet 20 jan 2010 10:16 proletär (Ej registrerad)
Klart det är lättare att vara kommunist, finns ingen mänskligare ideologi.

Skrivet 20 jan 2010 11:57 micke2
proletär (Ej registrerad) skrev: Klart det är lättare att vara kommunist, finns ingen
mänskligare ideologi.
Mänsklig ideologi  som mördar miljoner och sätter folk i läger  titta på
Nordkorea och dåvarande Sovjet. Sån "mänsklighet" betackar sig mäsnkligheten
för

Skrivet 20 jan 2010 12:35 Thomas (Ej registrerad)
"Gruppen har bedrivit paramilitär träning med bland annat överlevnadskurser."
Verkar vara en vettigt org. det där, till skillnad från vad dagens "ickenazistiska"
ungdom sysslar med, inte är det militär träning och överlevnadskurser iaf.

Skrivet 20 jan 2010 12:36 Micke (Ej registrerad)
Kalle: Varför skrivs det så många kommentarer om hur hemsk kommunismen är i
en artikel som handlar om nazism?
Nazism kan aldrig försvaras, inte ens genom att jämföra med något annat dåligt.

Skrivet 20 jan 2010 12:49 Draggen (Ej registrerad)
Nazism rasism och främlingsfientlighet.Är det någon person inom media som
törs börja undersöka varför sprider sej.Kan det vara att folk börjar lessna på det
man absolut inte får nämna.

Skrivet 20 jan 2010 12:53 Bulleribasius (Ej registrerad)
Wow, vilken demokrati vi har, "Åsiktsfrihet" verkar vara ett minne blott.
Tyck vad ni vill så länge det är "demokrati", ihålig dubbelmoral! jag är hellre
facsist än demokrat, som fascist kan man lagstifta bort oönskade politiska
organisationer istället för att Mobba, och klaga på dem som här. Usch! Jag
skäms för att vara Svensk medborgare då jag måste förknippas med resten.
"militär träning och överlevnadskurser" hört talas om FBU eller "lumpen", det är ju
precis det de sysslar med.

Skrivet 20 jan 2010 12:55 Atlantica (Ej registrerad)
"Klart det är lättare att vara kommunist, finns ingen mänskligare ideologi."
...Humanism?...Anarkism?...
Grundskola är visst inte obligatorisk överallt...

Skrivet 20 jan 2010 15:32 Marre pensionär (Ej registrerad)
Thomas (Ej registrerad) skrev: "Gruppen har bedrivit paramilitär träning med
bland annat överlevnadskurser."
Verkar vara en vettigt org. det där, till skillnad från vad dagens "ickenazistiska"
ungdom sysslar med, inte är det militär träning och överlevnadskurser iaf.
Jag håller med. Jag har fått uppfattningen att SMR är trevliga killar.
De verkar göra mycket nytta för utsatta människor vilka drabbats av våldet i vårt
samhälle.

Skrivet 20 jan 2010 19:06 Stäng gränserna.. (Ej registrerad)
Jag håller med Draggen..Antar att det är fler som gör det, men det kan man ju
inte säga högt för då kan man ju dumförklaras..
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