Sveket från Hand i hand!
Dramat och vansinnet som hände på SpChan, Veganforumet, Aspergerforumet och även inne på
SveaFur med hatkampanjer, hot och mobbning från dem jag gått med i gymnasiet och jobbade
ihop med på Röingegården och SIVO ledde till att Hand i hand och mina assistenter jag hade då
blev hysteriska och uppskrämda av vad som hände och de agerade på så sätt så jag blev ännu mer
uppskrämd och paranoid, samt de vägrade tro att det var mina antagonister från 90-talet som drev
igång detta på grund av att jag bjöd på mig själv för mycket på dessa forum - vilket jag först blev
uppmanad till av assistent och min lärare på Furuboda - för att få fler vänner och att de vänner jag
har skulle förstå mig bättre.
Effekten blev ju att både jag och andra Furries hade ett rent helvete med de så kallade "Trollen"
det vill säga mina antagonister från Röingeården, Norrängsskolan och SIVO.
Det Hand i hand och deras ledning hävdade var att det var andra Furries som gjorde detta, att de är
perversa, farliga och kriminella personer som jag inte ska vara med och de ljög och spelade ut mig
mot flera andra Furries på SveaFur, samt satte in lås på min dator så jag bara fick vara online en
stund på kvällen, spärrade flera sidor som hade med Furrykulturen att göra och hindrade ett antal
Furries från att ha kontakt med mig med motiveringen att de är klart olämpliga och att de är
kriminella.
Jag bröt dock kontakten med Janne 2009 och lämnade Hand i hand för Janne som jag känt sen jag
var 11 år precis som Conny, Jocke och Sanna satte paranoida griller i huvudet på mig, slog i mig
rena lögner om Furrykulturen och gjorde mig helparanoid och Janne sen han började engagera sig
politiskt i Centerpartiet och för de hemlösa så fick han ett absurt hat mot samhället, mot polisen
och andra myndigheter och mot Socialdemokrater i synnerhet som var helt absurt!
Både Janne, Jocke och Conny tycker att det är demokrati och yttrandefrihet att hata, håna och
förlöjliga exempelvis Furries, Djurrättsaktivister, homosexuella och personer som tror på något
annat än Kristendom osv. De kom med påståenden att Furries har hjärntvättat mig och att Furries
är den mest ondskefulla och hatade gruppen i samhället och visar man öppet att man är Furrie så
blir man nerslagen eller till och med mördad. Att Furries är lika avskydda som pedofiler är i
samhället.
Ledningen i Hand i hand anser att Furries är perversa, farliga, onda och kriminella personer som jag
inte ska vara med och inte vara en del av.
Deras agerande, förtal och lögner mot oss Furries är helt oacceptabelt och oförlåtligt!
De har valt att tro på vad mobbare och lögnare skriver på chaner och hatsidor/trollsidor om oss
Furries!
Därför vill jag inte ha med Hand i hand, Janne, Conny, Jocke och Sanna att göra idag!
Jag vill må bra, jag vill vara Furrie och vara med andra Furries för jag vet att de är bra och fina
kamrater, jag vill tro på Inari och Fenrir, åka på Furrykonvent och vara på Second Life, spela
krigsspel och annat som är kul. Rita, bygga och skapa saker för Furryvärlden och vet att andra
Furries uppskattar konst och skapande och att man är en tillgång i subkulturen!
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