
 
145 personer förgiftade - SSU-ordförande jublar 
 
Toni kommentar: 
Socialdemokrater = de sanna demokrater – om en SSU ordförande kan komma ifrån 
ansvarmed dessa uttalanden – då kan man stänga landet och sätta upp taggtråd och bygga 
en mur. 
 
SSU utlovade rosor till den eller de som matförgiftat 145 tjänstemän och besökare på 
Svenskt näringsliv i Stockholm. Ungdomsförbundets uttalande hamnar nu i helt ny dager 
efter att en icke namngiven vänstergrupp tagit på sig attacken.  
  
 Matgästerna förgiftades med den ovanliga bakterien shigella och händelsen utreds nu av 
Säpo. 
Enligt TV4Nyheterna har de värst drabbade legat på sjukhus. 
Samtidigt riktas nu häftig kritik mot socialdemokraternas ungdomsförbund SSU som i ett 
pressmeddelande hyllade de som eventuellt orsakat massförgiftningen. 
"SSU Stockholm kan inte undvika att se det ironiska i att storkapitalets män, som äter sig 
mätta på bekostad av världens arbetares lidande, nu drabbas av magsjuka. Därför lovar SSU 
Stockholm i ett uttalande i dag, en bukett rosor till de som tar på sig ansvar för dådet, då detta 
med största sannolikhet inte är en slump", skrev SSU Stockholm i ett uttalande. 
Enligt Emma Lindqvist, ordförande för SSU i Stockholm, skrevs pressreleasen med ironi 
och innan någon över huvud trodde att det handlade om ett brott. Att bli matförgiftad på 
restaurang är ju inget ovanligt, säger hon nu. 
TT: Men blir det inte konstigt när ni samtidigt utlovar rosor? 
"För att komma ut i dagens medielandskap som är så borgerligt dominerat och bygger på 
skandaljournalistik så tvingas vi också att använda oss av sådana knep för att komma ut. Det 
tycker vi är dåligt", lyder förklaringen från Emma Lindqvist. 
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin blir bestört när hon hör hur SSU agerat. 
"Fruktansvärt", säger hon till TV4. 
"Om hon tycker att det är bra att politiska motståndare blir matförgiftade då är man ingen 
seriös politiker." 
Att sprida gift eller smitta kan ge fängelsestraff på upp till sex år. 
Den eventuella gärningsman som hör av sig till SSU Stockholm kommer trots detta att 
tilldelas en blombukett. 
"Ja, man måste hålla vad man lovar, så det blir det", säger Lindqvist till TV4. 
 


