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MP:s hemliga motion fastslog
att han var rasist: ”Klassiskt
maktspel”
Publicerad 1 mars 2017 (uppdaterad idag kl 16.13)

Nyheter. I juni 2016 röstade MP i Umeå om en minst sagt ovanlig motion. I
skrivelsen anklagas ”en och annan” av MP:s medlemmar för rasism.
Owen Laws, kände sig direkt utpekad när motionen kom. Han menar att
gruppledaren i Umeå Nasser Mosleh (MP) sysslar med ett fult maktspel.

”Motionen är också ett groteskt exemplifiering av det råa- och klantiga- maktmissbruk
som karaktäriserar de personer vars agerande jag kritiserat sedan mitt första
konstruktiva brev till ledningsgruppen (…) Ett brev som bemöttes först med tystnad,
sedan med angrepp”.

Det är hemskt. Det finns riktig rasism i
samhället och den är viktig att arbeta
emot

MEST LÄSTA IDAG

En person omkom
vid
arbetsplatsolycka på
Rönnskär

Skellefteå. En arbetsplatsolycka har inträffat vid
Rönnskärsverken i Skelleftehamn. Larmet inkom
vid...

Bildspel: Märkliga
moln över Storuman
Inlandet. Astrologiskt fenomen,
hemlig övning av försvaret eller

avgasmoln från ryska spaningsplan. Många...

Vet inte var hyrbilen
är - nu är bilen
anmäld stulen
Umeå. En bil har anmälts stulen i

Umeå efter att personen som hyrt den inte
lämnat tillbaks den. En...

Man drogs upp ur
vattnet i Umeälven
Umeå. En man påträffades i
Umeälvens vatten nära Strömpilen

vid lunchtid på fredagen. En...

Spottade på barn -
döms till böter
Telegram. En man körde i höstas
bil på en gång- och cykelväg i

Nyköping och mötte ett gäng pojkar som sade...

Räddningsinsats
utanför Holmön i
natt
Umeå. Sjöräddningen genomförde

en insats i vattnen utanför Holmön i natt.
Sjöräddningen tillsammans med...

"Skär i kvinnors
underliv i onödan -
för bonus och
vinster"

Ledare. Ju mer ni skär i kvinnors underliv, desto
mer i bonus får ni. Det har varit principen för...

Explosion vid
flerfamiljshus i Ystad
Telegram. En kraftig explosion har
under natten inträffat vid

entrédörren till ett flerfamiljshus i Ystad. –...

FREDAG 31 mars 2017, vecka 13
NILS WIDING
Minnen från ett långt
yrkesliv: Totalt m...

PETER HEGETHORN
Hegethorn: Åtta steg
kvar till målet

ELITHOCKEYBLOGGEN
Skellefteå:s backkris blir

FOLKVINSBLOGGEN
Fredagsvin för alla som gillar
bättre

START SPORT ÅSIKTER KULTUR & NÖJE ÄNTLIGEN HELG FAMILJ EKONOMI A - Ö OWEN LAWS

Nyheter Umeå Skellefteå Inlandet Sverige&Världen Dagens tidning Bloggar Folkbladet 100 år SökTipsa

JOHN BAKKEOwen Laws kritiserade Miljöpartiet i Umeås ledningsgrupp. Nasser Mosleh kallar kritiken för rasism.
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Läs mer

– Owen Laws

Så skrev miljöpartisten Owen Laws i sin reservation mot motionen. Laws hade strax
tidigare öppet kritiserat flera av motionens undertecknare i media.
– Det var bara jag på den tiden som riktade kritik återkommande och offentligt, säger
Owen Laws.
– Det handlade om kritik mot inkompetens och vanstyre, att man struntar i vad
medlemmarna vill, på det sättet är det ett klassiskt maktspel, säger han.

Härskarteknik

I motionen är det oklart exakt vad anklagelserna grundar sig i, bara att det är fråga om
”Grundlösa anklagelser, demonisering, smutskastning och förtal” mot några av partiets
invandrade politiker.
Motionen undviker även att öppet anklaga Laws, någonting han menar gör den svår att
försvara sig emot.
– Det är en härskarteknik, ett sätt att tysta alla som är kritiska. Den säger: ”Om du
riktar kritik mot oss så kommer du bli anklagad för rasism”. Det är hemskt. Det finns
riktig rasism i samhället och den är viktig att arbeta emot, säger Owen Laws.
– I en demokrati måste man kunna kritisera ledarna, konstaterar han.

Det var inte vårt syfte att den här
motionen skulle hanteras i media

– Nasser Mosleh (MP).

Skulle inte bli känt

När Folkbladet först kontaktar Nasser Mosleh (MP) så ger han sken av att motionen
kommer från partiets medlemmar, men av motionen framgår tydligt att Mosleh är en av
de som skickat in den.
Vad var syftet med den?
– Det var inte vårt syfte att den här motionen skulle hanteras i media, säger Nasser
Mosleh (MP).
Men nu frågar jag i alla fall. Vad var syftet med motionen?
– Det var att den här personen skulle sluta med sina rasistiska undertoner i
Miljöpartiet, säger han.
Nasser Mosleh (MP) menar att motionen på årsmötet var en sista utväg och att han
inte skulle ha lagt fram den annars.

Kritiserar bara vissa

Att omröstningen skulle vara ett sätt att manövrera ut en kritiker håller Nasser Mosleh
inte med om.
Bakgrunden till rasistanklagelserna är enligt Mosleh att Laws enbart ska ha kritiserat
politiker med utländsk bakgrund.
– Jag känner inte till en enda med svensk bakgrund som han har kritiserat, säger
Nasser Mosleh (MP).
Owen Laws har vid ett flertal tillfällen kritiserat MP:s förra ledningsgrupp, som bestod
av politiker med både svensk och utländsk bakgrund.

MP:s valberedning: "Ingen kandidat var
kompetent"

 Nyheter Under onsdagen förra veckan valdes MP:s nya styrelse ‐
efter att de förra ledamöterna valt att inte kandidera på nytt. I dag kan

Folk bladet avslöja …

http://www.folkbladet.nu/plus/1816006/miljopartiet-mer-an-halverat-nu-blossar-konflikten-upp-igen
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John Bakke 
john.bakke@folkbladet.nu

Som prenumerant kan du dela artikeln till din familj och dina
vänner.

"Inte intresserade av medlemmarnas
åsikter"

 Nyheter Nu berättar Miljö partiet i Umeås tidigare ordförande,
Simone Andersson, om samarbetsproblemen inom organisationen...

Turbulent årsmöte för Miljöpartiet
Umeå Flera av medlemmarna i Miljöpartiet i Umeå fick nog under årsmötet under
söndagen och drog tillbaka sina kandidaturer.

Myrestam missar
mötet med Öhman

Fotboll. Två försvarare som fostrats i Umeå gör
comeback i allsvenskan i år. Men bara en…

Fixade tidernas
snabbaste
premiärmål

Fotboll. Året var 1967. Nykomlingen IFK Holmsund
skulle spela sin första allsvenska…

TV: Hypermoderna
motorvagnen på
besök i Vilhelmina

Inlandet. TV: Inlandsbanan visade i dag upp en hypermodern motorvagn som hyrts in
från… 13

Bildspel: Märkliga
moln över
Storuman
Inlandet. Astrologiskt fenomen, hemlig övning av

I Lycksele:
Isak Boström
isak.bostrom@folkbladet.nu
090-17 59 53

I Lycksele: 
Lina Olofsson
lina.olofsson@folkbladet.nu
090-17 59 17

Tipsa oss
och bli en
vinnare!
Läs mer här! Har du ett bra
nyhetstips? Vet du något vi på Folkbladet borde skriva om?
Kontakta då redaktionen på något av följande sätt.
Mejla: redaktionen@folkbladet.nu
eller ring: 090-17 59 40
Läs mer om hur du kan bli en vinnare!

Kontakta lokalredaktionerna
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Andra har även läst

STROSSLE

Transportstyrelsen
backar om
övningskörning

UMEÅ
Coop Nord köper Ica i
Röbäck

UMEÅ
Räddningsinsats
utanför Holmön i natt

BJÖRKLÖVEN
Uppgifter: Kan tvingas
bort från Skellefteå

Tipset som kan öka
värdet på hemmet –
med miljoner

NYHETER
Hyvling skapar oro på
arbetsmarknaden

10 anledningar att
besöka Amsterdam

DEBATT
Storuman gett
Vattenfall stora vinster
– vad får vi tillbaka...

DEBATT
Goda förslag blir snart
verklighet

ISHOCKEY
De kan lämna Skellefteå
AIK

SPONSRAD SPONSRAD SPONSRAD
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