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…pyrrhusseger 1
Muhammed Riaz och Stockholms LS vin-
ner kampen mot restaurang Lilla Karachi,
men han avvisas kort därefter ur Sverige.

…sura uppstötning
Vissa högerbloggare inser slutligen att
Lilla Karachi nog utnyttjar papperslösa
och ångrar stödluncherna.

…danskjävlar
Köpenhamnspoliser infiltrerar gång på
gång Reclaim the Streets under ESF i
Malmö tills resoluta svenska poliser kastar
tillbaka dem över sundet.

…inneboende dikotomi
Gröna bilister.

…an offer you can’t refuse
Volvomaskiner river bostäder i Palestina –
palestinierna betalar.

…party pooper
Det syndikalistiska Registrets kamp mot
restaurang Josefina får kungen att avstå
från att gå på fest där.

…s(k)andal
Statistiska centralbyrån missbedömer
inflationen grovt på grund av ett felaktigt
skoprisindex. 

…anti-bantnings-rubrik
”Polska syndikalister växer” i Arbetaren
nr 18/2008.

…firmafest
ESF.

…ja!
Irlands nej till Lissabonfördraget.

…nej!
Riksdagens ja till Lissabonfördraget.

…”Staten, det är jag”:
Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren
stoppas av Securitasvakter utanför den
nyligen förstatligade banken och deklare-
rar: ”Det är jag som äger Carnegie”. 

…Marie Antoinette
Nyamko Sabuni uppmanar kvinnor som
inte lyckas fixa jämställt hemarbete att ”äta
ute”.

…humanist, javisst! 1, 2 och 3
Lars Bern, Åke Ortmark och Hans-Iwan
Bratt kombinerar alla styrelseuppdrag i
Förbundet Humanisterna med att skriva
inlägg som förnekar klimatförändringarna,
med potential att skapa massdöd.

…humanist, javisst! 4
Rebecca Hybinette från Förbundet Huma-
nisterna säger i debatt på ABF-huset om
islam att ”det kommer hit folk som inte till-
låter kritik, och tillåter man inte kritik är
man inte människa”.

…humanist, javisst! 5
Sverigedemokraterna deklararerar efter
Halal-tv-bråket att de faktiskt inte har krävt
att muslimer ”ska bo i jordhålor”.

…grönmålning
Statliga Vattenfall, som ensamt orsakar
större koldioxidutsläpp än hela Sverige,
lanserar ”Klimatmanifestet” och skickar
runt 200 000 plastfigurer på lastbil till olika
destinationer i Europa.

…krokodiltårar
Frederick Federley gråter i riksdagen om
sin beslutsångest: Kan han verkligen svika
partiledningen, förlåt väljarna, i FRA-
omröstningen?

…ny demokrati
200 bloggare väger tyngre än 349 riksdags-
ledamöter i FRA-debatten.

…demokratiska input:
Putin avgår som president, tillträder som
premiärminister.

…sekularister
Kristdemokraterna och en lång rad försam-
lingar kräver att äktenskapet blir en civil
angelägenhet.

…klerikaler
De övriga politiska partierna och RFSL tar
upp kampen för att religiösa församlingar
ska få behålla vigselrätten.
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