Till det europeiska missnöjets grunder
Kåre Strindberg, präst i Stockholmsförorten Skärholmen, ger här en analys av lobbygrupper
som frammanar en våldsspiral, som samhället på sikt riskerar att tappa kontrollen över.

Den gränslösa tidsandan
När den gränslösa liberalismen tappar sina bromsar, fortsätter den, i allt snabbare tempo, i
nerförsbacken Mot Nya Djärva Mål, hånande förbipasserande, som de blåser förbi. (Eftersom
dessa krafter har lämnat den klassiska liberalismens traditioner, med frihetspatos och tolerans
mot oliktänkande, kallar jag dem i fortsättningen för ”modernister”.)
I en TV-debatt nyligen upprördes en FP-politiker över av att det överhuvudtaget förekom
en debatt, en problematisering över aborterna. De har redan passerat miljonstrecket i Sverige.
Enligt uppgift avbryts c:a var femte graviditet. Detaljerna i operationssalarna är alltför
skrämmande för att kunna visas offentligt. Nytt är att präster och pastorer som inte vill viga
”samkönade par” (3 Mos 18:22, 20:13. Rom 1:27. 1 Tim 1:8-10. 1 Kor 6:9-10) förtalas och stöts ut
i de egna leden, när de håller fast sina vigningslöften. Ett nytt pronomen har smugits in,
neutret ”hen”. Könsskillnader motverkas, så gott det kan gå, på dagis, förskolor, skolor, fritis
och i ungdomsgrupper. Barn kläds i könsneutrala kläder och färger. Lobbygruppen RFSL
underlättar prostitution, promiskuitet och drogbruk på sin hemsida:
( http://www.rfsl.se/halsa/?p=4834. http://sexperterna.org/?lang=so.
http://sexperterna.org/fakta/poppers/?lang=so ). Vårdinrättningar blir

”HBT-certifierade”
efter att ha fått ”utbildning” av RFSL. Fler arbetsplatser får räkna med besök, för att vinna
deras intyg. Småbarn skall lära sig av RFSU att onanera, enligt nytt material. Staten anslår
numera skattemedel till dessa lobbygrupper. Modernismen framstår alltmer som impulsstyrd
och utan samhällsansvar.
Reaktion
Överdrifterna hos modernisterna frammanar, via den politiska vänstern, en motrörelse,
en reaktion. Reaktionärer från högerextrema grupper bjuds här på starka argument, helt gratis.
Med sin populism vinner högerextrema nya anhängare även till sin dolda agenda.
Men deras abortmotstånd är dock rasistiskt motiverat: endast ariska kvinnor var förbjudna att
abortera i Nazityskland sedan 1943. Andra etniska grupper var inte viktiga att skydda.
Detta gäller fortfarande i dessa kretsar.
Reaktionen leder till motreaktion
Högerextremism och nazism leder till en motrörelse på vänstersidan. Redan namnet AntiFascistisk Aktion (AFA), är betecknande: man definierar sig utifrån vad man är emot, och inte
utifrån vad man är för. Särskilt den autonoma vänstern är direkt våldsbenägen, liksom deras
motpol på högersidan (exv. Den Svenska Motståndsrörelsen).
Tidigare var vänsterkrafterna negativa till homosexualiteten. Det blev tydligt i Stalins
Sovjetunion. Men den var även utbredd inom CNT-FAI under spanska inbördeskriget 19361939, och även bland vårt eget folkhems socialdemokrater, med Gunnar och Alva Myrdal. Nu
är hela vänstersidan uttalat positiv (med undantag av KPMLr). Inga invändningar reses mot
de omfattande aborttalen.
Sammantaget kan vi nu se denna växelverkan:
1 Modernisterna (M) motiverar
2 Vänsterextremisterna (V), som motiverar
3 Högerextremisterna (H), som motiverar vänsterextremisterna.

Tes – Antites - Syntes
Positiv utveckling kan man bara tala om när det tidigare (tes) kritiseras av det nya (antites),
medan andra bibehåller det bästa i det tidigare, infogar det bästa i det nya, men borttar
överdrifterna och når en högre nivå (syntes).
Så är det inte nu. Nu växlar det bara mellan tes och antites, den för inte vidare till en
efterlängtad syntes. Det bästa i det nya förenas inte med dyrköpta lärdomar från tidigare
vilsegångna samhällsexperiment.
Belgien har nu godkänt eutanasi av barn. Kommer de svenska barnsjukhusen våga gå emot?
Cirkelgång av våld
Våldsamma kravaller har blivit allt vanligare. Våldet finns redan som en realitet på svenska
gator och torg. Denna cirkel måste brytas.
Om uppfinningslustan får verka oemotsagd, jagar den sig själv, likt armarna i ett hakkors.
Vestigia terrent. Spåren förskräcker.
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