Helsingborg den 9 september 2010
”Ingen Dialog - Ingen Demokrati” Översitteri hör inte hemma i Socialdemokratin.
Socialdemokraterna i Helsingborgs administratörer har ändrat Facebook sidan möjligheter att alla ska
kunna lägga in bilder, filmer och stylade länkar dessutom censurera (tar de godtyckligt bort) de inlägg
som dom inte gillar.
Detta drabbar i och för sig inte särskilt många bara 150 socialdemokrater och S-sympatisörer men det
är en klar inskränkning av yttrandefriheten och en öppen och fri debatt.
Orsaken är att man vill förhindra mej att göra inlägg, men det drabbar ALLA = är det, ALLA SKA VARA
MED, det ska vara? - Jag har troligen missuppfattat det hela.

Man har nu rensat bort mina inlägg och bilder, tagit bort mej som administratör samt som sagt
är begränsat möjligheten att föra debatt på jämlika villkor. (Just nu har man totalstoppat alla
inlägg – Vet inte om det bara gäller mej men det ska jag ta reda på)
Dessa åtgärder innebära att en seriös debatt mellan alla förhindras, försvåras eller tvingas föras på
ojämlika villkor. Men tyvärr är det nu detta som hänt.
Man ska som socialdemokrat tydligen vara en underdånig tjänare, detta är milsvitt ifrån demokrati och
alla människors lika värde som vi socialdemokrater säger oss hylla. Men detta översitteri är tyvärr
vanligt i vårt parti.
Det är tydligt att det är ledningens intresse att ha full kontroll som är drivande. Här tolereras inte
några nya idéer eller avvikande uppfattningar och särskilt inte i en valrörelse speciellt alvarlig är det
om någon har kritik på ledare eller på förslag som dessa förfäktar.
Det är också ”förbjudet” att kritisera den politik som partiet för och ev. självkritik S ska vara godkänd
av topparna om den ska få framföras offentligt, det är knappt att den får framföras internt och nästan
aldrig om det är många som hör det. Den som gör det ändå är ”politiskt död” och får aldrig förlåtelse.
I vårt parti hörs ofta, särskilt när det närmar sig val, också följande, DET ÄR DAGS ATT SLUTA LEDEN
– NU GÄLLER DET ATT GÅ I TAKT – blodet isar sig i mina ådror och när jag bevittnar de åtgärder som
vitas mot dom som står för sin egen övertygelse får associationer till betydligt murrigare färger än
Rött.
Att jag trots detta är medlem i partiet beror på att jag är socialist och ställer upp på
socialdemokraternas ideologi som också har stöd i våra stadgar vidare har partiet hittills varit ett bra
verktyg för att förändra samhället till det som vi beskriver ideologiskt. Det är därför jag varit kvar som
medlem och tillsammans med många andra i partiet arbetar för att vi ska bli bättre att i handling leva
upp till vår finna ideologi. Vårt parti får aldrig bli ett självändamål för då är våra dagar räknade, tyvärr
ser det idag illa ut i detta avseende.
Detta som jag här beskrivit är inte det Socialdemokratiska partiet, jag är säker på att nästan alla både
medlemmar och sympatisörer/väljare har en övertygelse som är harmoniserad med partiets
grundläggande idéer.
Men ett litet antal av våra ledare lokalt och centralt har ansvaret för att det är som det är i praktiken.
Troligen i någon sorts välmening, men en missriktad och feltänkt sådan, det är det som är
avantgardism/leninism. Ledningen anser sig alltså vara mer erfarna och i kraft av detta vara bättre
vetande och ser sin uppgift att vare de som leder de mindre vetande och erfarna på rätt väg för saken
som är god. Alltså det samma som hände i Pariskommunen och i Ryssland och China när man med
folket störtat förtryckarna.
Nej så förändrar och demokratiserar vi inte partiet och samhället.
Demokrati ska med demokrati byggas.
Rolf Andersson S-medlem en av de tusende.

Läs också nästa sida ”Ett ex. på hur dialogen kan föras inom S i Helsingborg”

För Kännedom Chatt mellan ”mej” Rolf Andersson & David Magnusson
David m.fl. har hindrat en fri diskussion på grupp sidan Socialdemokraterna i Helsingborg
och tagit bort mina inlägg och bilder samt avsatt mej som administratör.
21:42David
varje gång vi lägger upp nått som arrangemang /aktivitet så kommer du med sitt saltkristal
skit direkt
21:43David
partiets arrangemang o aktiviteter försvinner då du håller på som du gör
21:43Jag
Det jag lade in var en nyhet som bl.a. varit med i Radio Malmöhus men där kommer snart mer
om bl.a. översitteri
När du utmanar så tar jag utmaningen
21:51David
Du är inte klok i huvet. Vi har ett parti att tänka på.. Det du gör är ren egen intresse.. Du skiter
helt i partiet..
22:02Jag
Partiet får aldrig bli ett självända mål det är det man gör som räknas hur är det med allas lika
värde och yttrandefrihet eller gäller det bara då man tycker rätt? Och det vet du väll bäst.
Jag lägger in en länk till David på hans huvudsida i Facebook
Kanske något att begrunda Läs Sörens kulturblogg
http://hd.se/kultur/blogg/2010/09/08/saltkristallerna-en-valfraga

23:59David
Att du orkar.. När ska du bli vuxen
Min kusin som är 3 år har mer vett i skallen än va du har
Min kommentar Detta är inte värdigt en som ska bli folkets företrädare!
För min del så fortsätter jag inte diskussionen med David – det finns gränser för lågvatten
också!
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