
Vem kan närvara vid våra demonstrationer ?
Svaret är väldigt enkelt

Alla kan närvara och det har inget att göra med vårt ställningstaganden, eller något som Folkets 
Demonstration kan påverka på något sätt.

Våra demonstrationer sker på allmän plats och vi har ingen, vare sig praktisk eller juridisk, möjlighet att
kontrollera eller välja ut vilka som skall få närvara. Vi kan inte hindra någon från att närvara så länge 
personen ifråga inte beter sig aggressivt eller stör ordningen.

Vi blir anklagade

Vi blir ibland anklagade för att ”olämpliga personer” med ”olämpliga åsikter” närvarar vid våra 
demonstrationer. Dessa anklagelser får helt stå för dem som uttrycker sig så och som tar sig rätten att
indela människor och åsikter i grupperna ”lämpliga” och ”olämpliga”.

Vi har all anledning att tro att de personer som deltager i våra demonstrationer också delar våra ideal i 
enlighet med det sätt dessa uttrycks i vårt idéprogram och vi välkomnar därför dessa personer att
deltaga.

Det händer dock att för oss ej önskvärda personer närvarar vid våra demonstrationer. Vänsterns s.k. 
motdemonstranter är det tydligaste exemplet, men vi kan inte bli av med dem. Polisen som är med för 
att skydda oss vid demonstrationerna måste här gå en svår balansgång mellan vår rätt att genomföra 
en ostörd demonstration och vänsterns rätt att genomföra en motdemonstration. 

Folkets Demonstration välkomnar alla

Folkets Demonstration är en inkluderande rörelse, vilket bl.a. uttrycks genom följande deklaration som 
finns i idéprogrammet:

Folkets Demonstration välkomnar alla och det gäller vare sig man är Moderat, Socialdemokrat, 
Sverigedemokrat eller något annat. Det gäller vare sig man har sina rötter i eller utanför Sverige, 
oberoende av vilken religion man tillhör eller om man är ateist och naturligtvis oberoende av vilken 
hudfärg man råkar ha.

Det som enar oss är att vi värnar vårt land Sverige och att vi har valt att samlas bakom Folkets 
Demonstrations idéprogram.

Sverige i December 2016

Folkets Demonstration
www.folketsdemonstration.se

161202     -     Vem kan  närvara vid våra demonstrationer ?     -      Sidan 1 av 1


