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	   Ur	  Vem	  blir	  kränkt	  av	  Nogger?	  
På	  söndag	  fastnar	  skrattet	  i	  halsen	  
då	  jag	  läser	  om	  några	  från	  Anti-‐
diskrimineringsbyrån	  som	  för-‐
svarar	  Nogger-‐anmälningen	  och	  på	  
fullt	  allvar	  nämner	  88:ans	  nazist-‐
innebörd!	  Allt	  är	  möjligt	  i	  vår	  galna	  
värld!	  Att	  ett	  glassföretag	  skulle	  
vara	  rasistiskt…	  

	  

Ur	  Utvisa	  rötäggen	  –	  inte	  de	  
goda	  

Rättvisan	  måste	  vara	  blind.	  Blind,	  
men	  inte	  dum.	  För	  jag	  förstår	  inte	  
vad	  som	  är	  problemet	  med	  att	  
utvisa	  grova	  brottslingar.	  För	  
tusan,	  respektera	  de	  goda	  med-‐
borgarna	  och	  släng	  ut	  rötäggen.	  

Ur	  Sett	  några	  harakiri-‐höns?	  

Kött	  är	  mord	  eftersom	  djuret	  
måste	  dö	  mot	  sin	  vilja	  för	  att	  
kunna	  förvandlas	  till	  god	  mat.	  Jag	  
vågar	  faktiskt	  säga	  ”mot	  sin	  vilja”,	  
för	  varför	  skulle	  ett	  djur	  vilja	  dö?	  
Har	  ni	  någonsin	  sett	  harakirihöns	  
som	  gnider	  buken	  mot	  vassa	  före-‐
mål?	  Suicidala	  sillar	  och	  livströtta	  
laxar	  som	  vill	  återfödas	  som	  fisk-‐
pinne?	  Kamikazekossor	  som	  bara	  
måste	  komma	  till	  andra	  sidan?	  Jag	  
har	  då	  aldrig	  sett	  djur	  visa	  iver	  att	  
förvandlas	  till	  tallriksvänlig	  form.	  

Ur	  förordet	  av	  författaren	  Torbjörn	  Elensky	  
En	  av	  de	  frispråkigaste	  och	  mest	  välformulerade	  av	  dessa	  
nya	  unga	  röster	  var	  Nima	  Dervish.	  De	  texter	  som	  samlats	  i	  
denna	  volym	  ger	  en	  samlad	  bild	  av	  hans	  bana	  mellan	  2004	  
och	  2013.	  Från	  krönikorna,	  där	  han	  redan	  visar	  sin	  förmåga	  
att	  hålla	  flera	  tankar	  i	  huvudet	  samtidigt	  och	  väga	  argument	  
fördomsfritt,	  utan	  några	  andra	  hänsyn	  än	  mot	  sanningen,	  
som	  han	  uppfattar	  den,	  och	  respekten	  för	  medmänniskor-‐
nas	  ovillkorliga	  självbestämmanderätt,	  till	  de	  senare	  debatt-‐
inläggen	  som	  sorgligt	  ofta	  refuserats	  av	  redaktionerna.	  
	  

Ur	  Sår	  ni	  intolerans	  skördar	  vi	  
lidande	  

Kära	  extremmuslimer,	  Sverige	  är	  
inget	  idealland	  för	  er:	  Sprit,	  fläsk,	  
utomäkteskaplig	  sex,	  homofili,	  
partnerbyte,	  S/M,	  analsextips	  i	  
Veckorevyn…	  Allt	  detta	  tillåts.	  
Varför	  bo	  här?	  Det	  är	  som	  att	  hata	  
country	  och	  ändå	  bosätta	  sig	  i	  
Nashville!	  

Ni	  är	  antingen	  här	  frivilligt	  eller	  för	  
att	  ni	  är	  tvungna.	  Om	  ni	  kom	  av	  
egen	  vilja	  så	  måste	  ni	  väl	  gilla	  
Sverige	  och	  dess	  sekulära	  lagar?	  
Kom	  ni	  på	  grund	  av	  tvång	  så	  lär	  det	  
ha	  berott	  på	  problem	  i	  hemlandet-‐.	  
Då	  vet	  ni	  hur	  det	  är	  att	  utsättas	  för	  
trakasserier	  och	  hot.	  Varför	  
åsamka	  andra	  det	  som	  ni	  flytt	  
ifrån?	  

	  Ur	  Fanatiska	  imamer	  
gillar	  hårdrock	  

Viken	  musik	  tror	  ni	  bin	  
Laden	  gillar?	  Jag	  gissar	  på	  
hårdrock!	  Band	  som	  
Anthrax,	  låtar	  som	  Holy	  
Wars	  är	  som	  gjorda	  för	  
muslimer	  som	  gått	  över	  till	  
den	  mörka	  sidan.	  

Ur	  Vi	  klarar	  oss	  utan	  all	  
nyhetshysteri	  

Kanske	  bör	  vi	  blicka	  inåt	  
och	  följa	  rapporteringen	  
från	  de	  inbäddade	  journa-‐
listerna	  i	  vårt	  inre	  istället?	  
Bevaka	  konflikterna	  i	  
själen	  och	  lindra	  blod-‐
baden	  i	  hjärtat?	  Utföra	  
aktioner	  för	  att	  nå	  inre	  frid	  
och	  även	  engagera	  oss	  i	  det	  
som	  sker	  i	  vår	  omedelbara	  
närhet?	  

Ur	  Lättare	  att	  ge	  pengar	  
än	  värme	  

Hur	  gör	  du	  en	  svensk	  illa	  
till	  mods?	  Sätt	  dig	  bredvid	  
den	  ende	  passageraren	  i	  
bussen.	  Han	  kommer	  att	  
tro	  att	  du	  är	  psyksjuk.	  
Börjar	  du	  –	  hemska	  tanke	  –	  
prata	  med	  honom	  och	  inte	  
har	  en	  andedräkt	  tyngd	  av	  
alkohol,	  då	  kommer	  han	  
veta	  att	  ett	  mentalsjukhus	  i	  
närheten	  har	  avvecklats.	  
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