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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 3
@johan_landahl @kimthecynic @bjobjo46 @JosefinUtas @DJohannisson
@Ekvalist Jag avfärdade ett idiotiskt påstående. Vad är fel med det?









Daniel Johannisson @DJohannisson
· Jan 3
@FilosofenNils Va e ett idiotiskt påstående? att män förlorar vårdtvister?
@johan_landahl @kimthecynic @bjobjo46 @JosefinUtas @Ekvalist









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 3
@DJohannisson @johan_landahl @kimthecynic @bjobjo46 @JosefinUtas
@Ekvalist Att alla män med barn är dåliga föräldrar.









Daniel Johannisson @DJohannisson
· Jan 3
@FilosofenNils Jag det är ju idiotiskt precis som att män som grupp förtrycker
@johan_landahl @kimthecynic @bjobjo46 @JosefinUtas @Ekvalist









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 3
Jag lägger inte en hel dag till på att förklara självklarheter och mängdlära,
@DJohannisson. Läs om feminism och intersektionalitet. Googla.
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Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 3
@FilosofenNils varför insinuera att dina motdebattörer inte är pålästa? Taskig
debattstil, tycker jag > @DJohannisson
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 3
Alternativet till dåligt påläst är medvetet besluten att försvara de egna
privilegierna. Jag tolkade snällt. @Ninnis_tankar @DJohannisson







Ninnis Tankar
@Ninnis_tankar

1





Following

@FilosofenNils Ge mig några exempel (5?)
på dessa privilegier _till följd av könet
man_? (dvs inte prestation)

@DJohannisson








3:51 AM  3 Jan 2014

Reply to @Ninnis_tankar @FilosofenNils @DJohannisson

Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils Nu, har du fått 2 veckor på dig att läsa mina länkar. Så nu ska
jag ha svar. Du är politiker i min stad> @DJohannisson









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils jag förväntar mig därför att du tar ditt uppdrag gentemot dina
väljare på allvar, så jag upprepar min> @DJohannisson









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils frågeställning: Ge mig några exempel (5?) på privilegier _till följd
av könet man_? (dvs inte prestation)" @DJohannisson
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Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils Det ska vara konkreta exempel som är tillgängliga för mig, som
kvinna @DJohannisson









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils och det ska vara förankrat i _denna_ verkligheten, dvs. sv. kultur
på 2000talet @DJohannisson









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNilsDet "konkreta exempel som är tillgängliga för mig, som kvinna"
Rättelse: *INTE tillgängliga @DJohannisson









Daniel Johannisson @DJohannisson
· Jan 16
@Ninnis_tankar Nils har tyvärr blockat mig. Skulle vara kul att se hans svar :)









Chade @The_Chade
· Jan 16
@Ninnis_tankar sannolikheten att du får ett konkret svar från @FilosofenNils är
nog inte överhängande.









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@DJohannisson Naturligtvis kommer jag berätta om han mot förmodan skulle
kunna ge mig ett sådant exempel som är verklighetsförankrat.
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Daniel Johannisson @DJohannisson
· Jan 16
@Ninnis_tankar Låter bra :)









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@DJohannisson Att jag inte kan komma på ett enda exempel, men däremot
tydligt ser mina egna könsprivilegier, innebär ju inte nödvändigtvis>









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@DJohannisson att det inte Kan finnas något exempel. Jag är inte allvetande,
jag kan ha missat, jag kan ha fel. Då vill jag naturligtvis>









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@DJohannisson veta det:)









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@The_Chade Haha! Jag lovar, jag håller inte andan under tiden ;)
@FilosofenNils
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EnStillaUndran @EnStillaUndran
· Jan 16
Så lättad jag blir @Ninnis_tankar. Att hålla andan så länge kan ju inte vara
nyttigt. @The_Chade @FilosofenNils
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Män tar större hänsyn till mina åsikter. För jag är man. @Ninnis_tankar







2



2

Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Jag har större chans att bli professor. För jag är man. @Ninnis_tankar
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Daniel Johannisson @DJohannisson
· Jan 16
@Ninnis_tankar Jo jag vill gärna veta också :)









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Jag är fostrad till att ha karaktärsdrag som samhället premierar. För jag är man.
@Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Flickorna knöt mina skor när jag gick i förskolan. För jag skulle bli man.
@Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Jag får snabbare vård och träffsäkrare diagnoser. För jag är man.
@Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Mina fritidsintressen får större samhälleligt stöd. För jag är man. @Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Mitt nej är ett nej. För jag är man. @Ninnis_tankar
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Robin @robin_bockman
· Jan 16
@FilosofenNils @Ninnis_tankar Hur gammal är du egentligen?









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Mina yrkesval har hög status och hög lön. För jag är man. @Ninnis_tankar
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Mia Peterson @dinkompismia
· Jan 16
@FilosofenNils Å andra sidan kanske du inte säger nej, i försök att leva upp till
förväntningar på "en riktig man". @Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Jag behöver inte riskera min hälsa och dubbebestraffas när jag skaffar barn. För
jag är man. @Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Jag har aldrig bedömts efter mina kläder. För jag är man. @Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Min status bygger inte på hur jag passar in i männen madonna/horadikotomi.
För jag är man. @Ninnis_tankar
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Min sexualitet är inte mystisk. För jag är man. @Ninnis_tankar
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inkonsekvenshen @inkonsekvenshen
· Jan 16
@FilosofenNils Är du seriös eller tror du bara? Jag dömer och bedömer män
efter deras kläder varje dag. @Ninnis_tankar









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
Och så vidare, @Ninnis_tankar. Och så vidare.
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
@Robin_Bockman @Ninnis_tankar 40. Och det förekommer fortfarande.









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
@dinkompismia @Ninnis_tankar Så kan det kanske vara.









Robin @robin_bockman
· Jan 16
@FilosofenNils @Ninnis_tankar Då är vi jämngamla, Uppsala måste ha legat
långt fram med jämställdhet inom barnomsorgen när jag växte upp









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@inkonsekvenshen Japp, så är det. Och männens klädkod är mycket hårdare.
Men jag kommer hantera hans svar i > @FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@inkonsekvenshen så det han påstår är fördel för män är det omvända i denna
faktiska världen. @FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils Äh, vet du om att jag är ingenjör? Det skulle INTE vara
tillgängligt för kvinnor. Idag har vi mansdiskrimiering>









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils inom dessa yrken.









Daniel Olsson @DanielJEOlsson
· Jan 16
@FilosofenNils
Enkel lösning: avskaffa stödet från det offentliga till våra fritidsaktiviteter.
@Ninnis_tankar









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
@Robin_Bockman @Ninnis_tankar Limhamn är inte alltid i framkant, om man
säger så.









Micael Terstedt @1000goodangels
· Jan 16
@dinkompismia Men vad händer då när en man säger Nej ? @FilosofenNils
@Ninnis_tankar









Mia Peterson @dinkompismia
· Jan 16
@1000goodangels Vet inte. Det bör någon som är mer insatt än jag försöka
besvara. @FilosofenNils @Ninnis_tankar









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
@DanielJEOlsson @Ninnis_tankar Det kan man såklart göra.









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils Här vill jag gärna ha ett kort förtydligande. Gäller det sexuella
sammanhang eller överlag?









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@dinkompismia Japp, helt korrekt. @FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@dinkompismia Jag kommer visa på det sen i ett inlägg. Så om du följer mig så
får du underbyggt svar. @1000goodangels @FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@dinkompismia @1000goodangels @FilosofenNils Enkelt uttryckt, män har inte
rätt att säga nej på samma sätt som vi kvinnor har. Män föräntas>









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@dinkompismia @1000goodangels @FilosofenNils ställa upp och uppoffra sig
för kvinnor, barn och samhälle. Med sitt eget liv som>









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@dinkompismia @1000goodangels @FilosofenNils insatts om så behövs.









Mia Peterson @dinkompismia
· Jan 16
@Ninnis_tankar Där tror jag vi tänker långt ifrån lika, men jag läser med
nyfikenhet vad du skriver. @1000goodangels @FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@FilosofenNils Här vill jag också ha ett förtydligande, dubbelbestraffas på vilket
sätt?









Micael Terstedt @1000goodangels
· Jan 16
@Ninnis_tankar Oj! Innebär ett enkelt Nej allt detta? @dinkompismia
@FilosofenNils
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Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 16
@1000goodangels Att mäns nej inte respekteras, ens om det innebär att de ska
offra sitt liv? Ja, absolut. @dinkompismia @FilosofenNils









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 16
@Ninnis_tankar Många, men jag tänkte på: var mammaledig  få lägre lön. Var
inte mammaledig  du är en dålig mamma.
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Nxg @LindMatte
· Jan 19
@FilosofenNils @Ninnis_tankar Ha ha Ninni. Den där tekniken är fantastisk (MI
samtal). Tror du att han lär sig till slut?









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 19
@LindMatte @Ninnis_tankar Vad skall jag lära mig?









Nxg @LindMatte
· Jan 19
@FilosofenNils @Ninnis_tankar Vad tror du själv Nils?









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 19
@LindMatte @Ninnis_tankar Att empiri och logik inte betyder något för
resonemang som bygger på "det vet man ju"?









Nxg @LindMatte
· Jan 19
@FilosofenNils @Ninnis_tankar Tycker du själv att det antagandet passar bra
här? Är det någon som inte klarar att vara stringent?









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 19
@LindMatte Jag håller på att skiva bemötande. Kanske? Man ska aldrig säga
aldrig. Jag har själv varit feminist en gång. @FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 19
@LindMatte Det kommer ta lite tid, för jag vill underbygga och vara tydlig. Men
det kommer svar på alla tweeten så >@FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 19
@LindMatte fort jag hinner. är i stort klar med två av dem. @FilosofenNils









Nxg @LindMatte
· Jan 19
@Ninnis_tankar @FilosofenNils Tack Ninni! Kunde skönja en tydlig bias och då
brukar det bästa vara att ställa frågor.









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 21
@FilosofenNils Första svaret är pubbat nu, wp.me/p31DIc62I
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Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 21
Väldigt mycket text för att argumentera mot EN tweet, @Ninnis_tankar. Men kul
att läsa! Lämnar bloggen plats för genmäle?
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Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Jag har levt 30 år som kvinna, men lever & upplevs som man
idag.Statusskillnaden är enorm! @FilosofenNils @DJohannisson
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Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Jag blir aldrig tafsad på på bussen. Folk stirrar inte på mina
bröst istället för att se mig i ögonen. @FilosofenNils









Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Jag behöver inte vara rädd att bli våldtagen, om jag följer en
tillfällig sexpartner hem från krogen. @FilosofenNils









Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Jag anses inte vara hysterisk eller ha mens när jag är arg över
något. @FilosofenNils @DJohannisson









Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Mina kläder finns i storlekar som passar mig, trots att jag inte
har en vanlig storlek. @FilosofenNils @DJohannisson









Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Utifrån ett idealiskt BMI har jag tio kg övervikt, ändå har _ingen_
kallat mig tjock. @FilosofenNils @DJohannisson









Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Jag antogs vara expert på datorer, för att jag kunde installera ett
säkerhetsprogram. Har ingen ITutb alls. @FilosofenNils









Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Kvinnor flyttar på sig för att ge mig plats, på tunnelbanan & i
affärer. Utan att jag ber dem. @FilosofenNils @DJohannisson









Lukas Romson @LukasRomson
· Jan 21
@Ninnis_tankar Jag blir lyssnad på och respekterad på ett helt annat sätt
idag,än när jag levde som kvinna.@FilosofenNils @DJohannisson









Vikariös Kuvös @Jvxta
· Jan 21
@FilosofenNils @Ninnis_tankar jag ser gärna en bloggbattle om det här med
analys och genmäle till varje tweet.
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Annelie Sjöberg @AesgSjberg
· Jan 21
@FilosofenNils @Ninnis_tankar ja, det finns kommentarsfält.









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 21
@FilosofenNils Ja, absolut. Vi tar mot gästbloggsinlägg och du är välkommen till
kommentarsfältet. skulle dock rekommendera >@AesgSjberg









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 21
@FilosofenNils om du väljer GBinlägg, att vänta tills jag bemött allt pga.
kommer att vävas ihop & avslutas med summering @AesgSjberg









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 21
@Ninnis_tankar @AesgSjberg Jo, jag hade tänkt vänta tills du är klar.









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 21
Personer er blogg publicerar debattinlägg mot erbjuds möjligheten att
kommentera i kommentarsfält som genmäle? Verkar seriöst. @AesgSjberg









Kim Ahola @kimthecynic
· Jan 21
@AesgSjberg @FilosofenNils @Ninnis_tankar Genmäle bör naturligtvis
publiceras i form av ett blogginlägg.
Generöst erbjudande av Nils.









Vikariös Kuvös @Jvxta
· Jan 21
@FilosofenNils @AesgSjberg publicera på egen blogg, be hen att länka till
genmäle i slutet av sin post och gör samma själv?









Nils Karlsson @FilosofenNils
· Jan 21
@Jvxta @AesgSjberg Då måste jag återuppliva min blogg. Låter jobbigt.









Annelie Sjöberg @AesgSjberg
· Jan 21
@FilosofenNils I kommentarerna utvecklas ju diskussionen. Då blir det
intressant









Nxg @LindMatte
· Jan 21
@FilosofenNils @Ninnis_tankar Om nollhypotes är i bruk blir det onekligen
väldigt svårt att vinna debatten. Stringent och sakligt Ninni!









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 22
@LukasRomson Hej Lukas! Jag har sett dina tweets, ger svar med när jag

hinner. Tack så länge:) @FilosofenNils @DJohannisson









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Jan 23
@FilosofenNils Nästa svar: wp.me/p31DIc647









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Feb 8
@FilosofenNils Svar på denna och en till av dina tweets: wp.me/p31DIc67l









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Mar 19
@FilosofenNils Svar på detta: Ninni – FilosofenNils, Rond 5 bit.ly/1iBH6sM
#svpol #genus #feminism









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson långt senare har jag nu skrivit ett svar till dig. Snart kommer jag
summera alla ronderna > @FilosofenNils @DJohannisson









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson från denna diskussion. Då är ni varmt välkomna att skriva en
replik om ni önskar. @FilosofenNils @DJohannisson









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@Ninnis_tankar Vänligen låt bli att utnyttja mig för att skapa antifeministiska
inlägg på din blogg tack. @FilosofenNils
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Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@Ninnis_tankar Du har inte frågat om jag vill låna ut mina tweets till din blogg.
Det känns otrevligt och ohederligt. @FilosofenNils









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson Det var tweets du skrev till MIG. Jag lovade dig svar för
längesen. Hade du inte velat ha det så hade du fått säga till då. >
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Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson > Om du upplever det som utnyttjande att jag svarar dig och
använder dina tweets, så beklagar jag det.









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@Ninnis_tankar Det innebär inte att du äger dem och får utnyttja dem för att
skapa ett antifeministiskt inlägg på din blogg.









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@Ninnis_tankar Men svara gärna här på twitter, där du inte självsvåldigt kan
bestämma villkoren som du gör på din blogg. Vågar du det?









dolf @dolf371
· Nov 28
Det @LukasRomson är ren bullshit. Twitter är ett offentligt medium. Det står en
var fritt att citera vem man vill. @Ninnis_tankar #svpol
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Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@Ninnis_tankar Det är inte jag som "upplever". Det är du som agerar, skilj på
olika. Beklaga på du, du verkar inte så ångerfull.







1



Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson Nä, det e hur du upplever hur jag agerat. Det fanns inget ont
uppsåt i mitt agerande att svara dig. Att du har problem med att>









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson jag skriver antifeministiskt, vilket jag uppever är ditt problem för
jag antar att det hade varit okej att "utnyttja dig" om >









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@dolf371 Nej. Citaträtten är inte så vidsträckt som du tror. Och nu var det den
moraliska aspekten jag syftade på dessutom. @Ninnis_tankar









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson budskapet varit feministiskt? Det är däremot inget jag alls
hänger upp mig på. Jag ÄR antifeminist och stolt över det.>









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson Därvid är jag inte ångestfull även om jag ärligt tycker det är
tråkigt att du upplever det så.









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson twitter är på 140 tecken. Du är erbjuden replik.









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson Du är även välkommen in för diskussion om du vill. :)









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson Jag förväntade mig inte en sådan reaktion. Att du inte
uppskattar antifeminism det bryr jag mig inte på. Däremot ska du få >









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@LukasRomson slippa stå med ditt namn på "den heeeeemska bloggen". Så jag
har fixat så inlägget är anonymt.









Ligneto @Ligneto
· Nov 28
@LukasRomson "citaträtten"? Vilken balk syftar du på då? @Ninnis_tankar









dolf @dolf371
· Nov 28
Twitter är öppet och dessutom så återger nu @Ninnis_tankar bara ärligt vad du
själv @LukasRomson har sagt i diskussion med henne. #svpol









dolf @dolf371
· Nov 28
Har du @LukasRomson förresten läst inlägget bit.ly/15H8oM2? @Ninnis_tankar
framställer dig inte på nåt sätt i negativ dager #svpol









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@Ligneto Det finns en sån. har läst den för att behöver kunna det när skriver om
rapporter o så. Men den är ger stort spelrum. @LukasRomson









Chade @The_Chade
· Nov 28
@Ninnis_tankar däremot känns det oklart (för mig) att tweets uppnår verkshöjd
och omfattas av upphovsrättslagen. @Ligneto @LukasRomson
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Sara Brännholm @SBrannholm
· Nov 28
@Ninnis_tankar Ingen är ju namngiven på något sätt. Förstår hur det kan vara
jobbigt för någon att bli citerad i ett >@Ligneto @LukasRomson









Sara Brännholm @SBrannholm
· Nov 28
@Ninnis_tankar > medium de inte själva står bakom,men twitter är väl tämligen
fritt att klipa från, ännu mer om > @Ligneto @LukasRomson









Sara Brännholm @SBrannholm
· Nov 28
@Ninnis_tankar >eventuella riktiga namn mm är helt bortplockade. @Ligneto
@LukasRomson









Sara Brännholm @SBrannholm
· Nov 28
@Ninnis_tankar 9 tweets kan inte vara i närheten av att vara problematiskt med
tanke på citaträtten @Ligneto @LukasRomson









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@SBrannholm Det var från början inbäddade tweets. Ändrade för jag förstår och
respekterar att d kan vara obekvämt att inte vara anonym i >









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@SBrannholm sammanhanget. Anv. inbäddat för jag lovat honom svar dvs
trodde han var införstådd med svar = inlägg och då är d bättre för d >









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@SBrannholm blir liksom källa till hela diskussionen så man kan se att jag inte
skött något osjysst. Tkr bäst om öppna kort när det går.









Ninnis Tankar @Ninnis_tankar
· Nov 28
@SBrannholm nej, absolut inte. @Ligneto @LukasRomson









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@SBrannholm Skulle du själv uppskattat om någon utnyttjade dina tweets som
Ninni gjorde med mina? >









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@SBrannholm > Ett år senare, på hennes blogg, utan att fråga elr ge möjlighet
att utveckla ämnet? När hon ger sin sida 98% av utrymmet?









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@SBrannholm >Oavsett om det är lagligt eller ej, det är rätt långt från de
pressetiska riktlinjerna, eller hur?









Sara Brännholm @SBrannholm
· Nov 28
@LukasRomson Eftersom min twitter ej är låst får väl folk använda dem i
bloggar om de vill. Du drog in citaträtten, det jag reagerade på









Sara Brännholm @SBrannholm
· Nov 28
@LukasRomson Faktiskt inte. Hon använder nio av dina tweets till ett långt
inlägg. Hon bygger inte hela sitt inlägg på dina uttalanden









Sara Brännholm @SBrannholm
· Nov 28
@LukasRomson Och pressetik är det väl knappast tal om då det inte är en
legitim press som skrivit inlägget heller









Lukas Romson @LukasRomson
· Nov 28
@SBrannholm Vi ser tydligen olika på pressetik.









dolf @dolf371
· Nov 28
nu är @LukasRomson uttalat fånig. Han utger sig själv för att vara debattör men
klagar sen på att han blir ärligt citerad @SBrannholm #svpol
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