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Nynazisterna ska inte
få stå oemotsagda

Antirasisten PO Flodström: ”Vi hoppas samla 200
300 personer”
GÄVLE Inte bara anhängare till Svenska motståndsrörelsen uppmanas att
komma till Gävle.
Högerextrema från andra grupperingar inom vit maktrörelsen bjuds också
in.
Samtidigt planeras en motdemonstration.
– Vi hoppas samla 200300 personer, säger antirasisten PO Flodström.

Den 11 januari dök, såvitt GD kunnat avgöra,
den första informationen om den planerade,
nynazistiska manifestationen upp på internet.
En inbjudan på ett forum för högerextrema
personer manar inte bara aktivister inom
Svenska motståndsrörelsen, SMR, utan även
medlemmar i närbesläktade organisationer att
möta upp i Gävle den 27 februari.
Om till exempel Nationalsocialistisk Front, som
nyligen ändrat namn till Folkfronten,
hörsammar kallelsen att för en dag lägga
konflikten med SMR åt sidan skulle det
dramatiskt öka storleken på manifestationen i
Gävle.
Manifestationen ska särskilt ta sikte på
sexualbrottslagstiftningen, som man anser är
för släpphänt.
Arrangörerna har hjälp av ”kompetent folk” från
Gävle, påstår en av signaturerna på internet.
Enligt inbjudan ska den första samlingen ske
klockan 12 på Stortorget.

Detta är SMR
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”.
Beskrevs vid ett tillfälle av
säkerhetspolisen, Säpo, som det mest
påtagliga hotet mot rikets säkerhet.

Se också
Nynazister på väg till Gävle

Av vad som hittills framkommit ska de högerextrema inte genomföra en
traditionell demonstration.

Torsdag 21 januari 2010

I stället tänker sig SMR ”samtal” med förbipasserande och utdelning av flygblad.
Därmed kan de undvika kravet på att ansöka om tillstånd hos polisen.
Senare under dagen ska en vit maktkonsert hållas någonstans i Gävle eller dess
närhet, men platsen är antingen inte klar eller hålls fortfarande hemlig.
Parallellt med de högerextrema förberedelserna planerar de politiska
motståndarna en motaktion.
I tisdags kväll höll Gävle Antirasistiska Kulturförening, Gark, ett möte.
Sedan tidigare var bland andra LO:s avdelningar i Gävle med omnejd, ABF och
syndikalisterna inbjudna att delta i en manifestation mot rasism.
– Men vi bestämde att också att bjuda in de borgerliga partierna för att få en så
bred uppslutning som möjligt. Vi hoppas samla 200300 personer, säger PO
Flodström vid Gark.
Motdemonstrationen ska genomföras i enlighet med ickevåldsprincipen.
– Konfrontation med nynazisterna bara stärker dem, säger PO Flodström.
Det finns frågetecken om SMR:s aktion verkligen kommer att hållas den 27
februari.
– De brukar inte avslöja datum i förväg, säger PO Flodström.
Stämmer misstankarna kan aktionen hållas antingen veckan före eller veckan efter
den utpekade dagen, som då lanserats enbart för att förvilla motdemonstranterna.
Att SMR inte tänker hålla en demonstration som kräver tillstånd av polisen,
vilket är en offentlig uppgift, tyder på att man egentligen kommer till Gävle en
annan dag.
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Skrivet 21 jan 2010 05:59 bjyko. (Ej registrerad)
nazist eller antirasist?
vad är det för skillnad, verkar vara samma hatpropaganda från bägge sidor.
bjyko.

Skrivet 21 jan 2010 06:51 antin (Ej registrerad)
Folkfronten har bytt namn. Nu heter som något gulligt som Svenskarnas Parti!
Dom är så söta :)
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