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Anmälan av artikel i NT, ”SD-politiker hotar bränna ner valstugor”
Artikeln är publicerad i NT, torsdagen 19 augusti 2010. Artikeln var dels på förstasidan och
på sidan A3. Jag bifogar en webbpublicerad kopia av artikeln som stämmer ganska bra med
den artikel som fanns i papperstidningen.
Budskapet i mitt ebrev till kommunalråden och oppositionsråden i Nkpg var att man skulle
samarbeta och fixa en bevakning av valstugorna. Läser man rubrik, första raden och PS så
blir detta klart. Det är ett misstag att hotet kom med i brevet. Jag bifogar en kopia av ebrevet.
Jag klagar på följande:
1) Rubriken till artikeln är helt vilseledande med tanke på brevets budskap.
2) Läser man hotet noggrant så förstår man att hotet inte är allvarligt utan mera kan ses
som ett skämt. Så länge inte SDs valstuga har brunnit ner så finns ju inget hot. Titeln
”Psyksjuk och demokratisk aktivist” innebär att man borde inse att det inte är ett reellt
hot eftersom psyksjuka är snälla personer (dock finns sällsynta undantag som
cirkulerar i media) och en demokratisk aktivist kan inte använda våld. Är man för
demokrati så vill man lösa problem med diskussioner, argument och omröstning.
3) Under PS hade jag ett detaljerat förslag om hur man kan hjälpas åt att bevaka
valstugorna. Detta finns inte med i artikeln alls.
4) Det står att NT har sökt mig för en kommentar men detta är en ren lögn. Jag har inte
fått något meddelande på mina telefonsvarare (hemtelefon eller mobil) eller något
meddelande via e-post.
5) I samband med en diskussion med Mathias Sundin, kommunalråd för FP, så berättade
jag att jag är en kristen buddhist och kan inte acceptera något våld alls, inte ens
psykiskt våld.
I bedömningen skall man även ta hänsyn till att NT bedriver en hetskampanj mot partiet SD.
Därför tog man chansen att svärta ner mig och partiet så mycket som möjligt och vinklade
artikeln maximalt. NT har ingen objektiv rapportering av SD utan sysslar med mobbing mot
partiet, representanterna och medlemmarna. Den 3 juli så publicerade man en artikel om mig
som är grovt förtal och polisens utredning pågår.
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