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Björn Backengård 

 
Från: Björn Backengård [bjorn.2bc@telia.com] 
Skickat: den 24 september 2016 13:11 
Till: 'jonas.sjostedt@riksdagen.se'; 
 'mia.sydow.molleby@riksdagen.se'; 
 'maj.karlsson@riksdagen.se'; 
 'info@vansterpartiet.se'; 
 'stig.henriksson@riksdagen.se'; 
 'jens.holm@riksdagen.se'; 
 'amineh.kakabaveh@riksdagen.se'; 
 'birger.lahti@riksdagen.se'; 
 'hans.linde@riksdagen.se'; 
 'hakan.svenneling@riksdagen.se'; 
 'emma.wallrup@riksdagen.se' 
Ämne: Framtid 
 
 
Jonas Sjöstedt, Mia Sydow Mölleby, Maj Karlsson, Aron Etzler, Stig Henriksson, 
Jens Holm, Amineh Kakabaveh, Birger Lahti, Hans Linde, Håkan Svenneling, 
Emma Wallrup 
 
Hej 
 
Följande länk ger ett bidrag till diskussionen om framtiden: 
 
http://jinge.se/allmant/enhetsfront-mot-nato.htm 
Läs även kommentarer. 
 
Sedan lite mer om Vänsterpartiet. Det är ni som har resurserna att se till att en 
kampanjtidning STARTAS. Detta behandlas i det brev som ni har fått och i den 
där bifogade artikeln "Vi har en del att göra". 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  
 
Två saker till: 
 
FÖR DET FÖRSTA 
 
Ert ungdomsförbund innehåller säkert många som med engagemang säljer en 
tidning som informerar om Nato. Därmed kan en del av dem föras över till 
BÄTTRE VANOR än att åka in till stan och hindra Jimmie Åkesson från att tala. 
 
Det råder yttrandefrihet, och så här är det: 
a) Yttrandefriheten har gränser, men om någon överträder dem ska man inte 
störa utan i stället göra polisanmälan. 
b) Delar av en ungdomsgeneration har lurats till att tro att om man vill göra 
något politiskt, så ska man åka in till stan och överrösta ett möte. De gör helt 
fel. Om metoden blir vanlig, så kan det en dag bli deras eget möte som buas ut 
och omöjliggörs. 
 
De personer inom ungdomsförbundet som har bidragit till att störa möten bör 
starkt kritiseras. Deras energi, uppfinningsrikedom och tid kan användas 
mycket bättre. 

Bilaga C. Mejl, för kännedom. 

http://jinge.se/allmant/enhetsfront-mot-nato.htm
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FÖR DET ANDRA 
 
Nyligen stod vid busshållplatsen en vänsterpartist och delade ut flygblad om 
Vänsterpartiet. Samtalet kom in på Nato, och han sa att de är stenhårt mot 
Nato. Jag berättade om brevet som har gått till de riksdagsledamöter i 
Vänsterpartiet som skrev en motion mot värdlandsavtalet, samt till Jonas 
Sjöstedt, Mia Sydow Mölleby, Maj Karlsson och Aron Etzler. 
 
Jag berättade att brevet uppmanar till samarbete i Nato-frågan med delar av 
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som är mot Nato. Vänsterpartisten 
svarade att de gärna samarbetar med MP, men inte med SD. Jag sa att Nato är 
mycket viktigt och man bör lägga andra frågor åt sidan och samarbeta om just 
Nato. Han upprepade att de inte vill samarbeta med SD. 
 
Om detta är partilinjen i Nato-frågan måste ni tänka om. 
 
– Nato-frågan är ytterst viktig och här behövs en enhetsfront. Om ni inte vet 
vad det senare är, så ta reda på det så snart som möjligt. 
 
– Om ni finner att alla som är mot medlemskap och möjlighet till Nato-baser 
här måste samarbeta, gå vidare genom att föra ut detta i partiet och att det 
gäller både nationellt och lokalt. En enda försummad möjlighet till samarbete 
kan få förfärliga följder. 
 
– Dessutom. I en kommentar på en blogg för några månader sedan skrev 
någon att Vänsterpartiet inte kan skilja mellan smått och stort. Vänsterpartiet 
har nu chansen att visa att det kan ni visst. 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  - 
 
Hälsningar 
Björn Backengård 
Hisings Backa, Göteborg 
 


