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Eksempler på hadegrupper og hadevideoer mod
Per Fink

Uddrag af Fra YouTube-vidoen ’Aktion K... - Myalgisk Encephalomyelitis (ME) Dag 3 - Mødet med Per Fink’
En gruppe på ca. 15 mennesker står og venter på, at Per Fink kommer ud. Da han kommer ud, forfølger
en kameramand Per Fink og stiller spørgsmål imens:
Har du tænkt dig at lukke K... ud snart? Har du tænkt dig at ignorere folk? Det er et menneske, du har med at gøre.
Har du ikke tænkt dig at lukke hende ud, har du ikke tænkt dig at følge dit hjerte. Har du ikke et hjerte?
Per Fink: Synes du, at det er i orden at følge mig sådan her på gaden?
Kameramand: Ja, det må jeg godt.
Per Fink: Jamen, jeg passer mit arbejde.
Kameramand: Jeg må godt gå her og filme, det er helt lovligt.
Per Fink: Det ved jeg godt. Men synes du, det er i orden?
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Kameramand: Ja, det synes jeg er i orden. Synes du, at det er i orden at holde et menenske indespærret?
Per Fink: Du ved udmærket, at jeg ikke kan svare på personsager. Jeg synes, at det er ubehageligt, at I hænger
hende sådan ud på nettet, på den måde der, stakkels pige.
Kameramand: Stakkels pige – det er jo dig, der er ond imod hende, ikke. Det er jo dig, der er efter hende hele
tiden og spærrer hende inde og ikke lader hendes forældre se hende. Burde hun ikke have den mulighed som
menneske, du har vel et hjerte.
Der lyder et råb fra en kvinde i gruppen: Du slår hende ihjel, Per.
I kommentarfeltet til videoen står bl.a.
H: Rigtigt godt gået, M... Og alle andre. Tænk sig, at psykopaten Per Fink synes, at flinke M.. er ’så ubehagelig’,
fordi han stiller spørgsmål til K.... Manden er jo rablende vanvittig! Og dybt latterlig på samme tid. Hvordan kan så
ynkeligt et menneske få magt over andre og helt sikkert langt bedre mennesker?
rpf20: Ingen tvivl om at en vis hr SS P Fink’s Termmodel er en ny kontrollerende projektkampagne, han/de forsøger
at presse ned over befolkningen. Så tusind tak til jer alles indsat. I øvrigt er Luna Movie i gang med produktion*
Psykiatriens Legaliseret Vanvid * (helvede)
S: Tak for Morten og jer andre for at I har energi og overskud til at kæmpe for k... og imod Per Fink og co. (...)
Håber inderligt at der bliver sat en stopper for den ja undskyld mig psykopat som ødelægger så manges liv.
Uddrag fra Stop forsøg med syge borgere, afskaf Funktionelle Lidelser NU, Facebook-gruppe med 1.289 synes
godt om-tilkendegivelser.
PMO: Føj hvor er han dog en kold skid...!
Han skal stoppes, og det bliver han, når hans klink blive stævnet af tidligere patientgrupper, hvis liv og førlighed han
har ødelagt, med sine eksperimenterende behandlinger.
M: Afskaf Per flink han er til fare for danskerne og sine omgivelser
ML: Har sagt det før og siger det igen ... Håber aldrig jeg møder de to læger i virkeligheden, for så skal de få tungen
afvide af en som fanme synes det er så langt ude at de hjernevasker mennesker på den måde ...
X: Per Fink havde passet fint ind i billedet 1940 til 45.

Fotos fra YouTube-videoen ’Aktion K... - Myalgisk Encephalomyelitis (ME) Dag 3 - Mødet med Per Fink’, hvor
kameramand forfølger Per Fink og stiller spørgsmål.
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