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Tuesday, June

2. 2009

Censurien på DN
Skolexempel på massmedialt självmord
Detta har hänt.På DN Kultur&Nöje (29/5 09) ondgör sig Andreas Malm över Mohamed Omars två långa intervjuer med
Lasse Wilhelmson.Ganska många civiliserade kommentarer till nätversionen av artikeln censurerars av DN, men flera
hinner först läsas av andra och ännu fler cirkulerar i e-post mellan Lasses vänner. Bl.a. censureras alla Lasses och
andras försök att i kommentarerna posta sin källa till en av de uppgifter Andreas Malm angriper honom för.Lasse
Wilhelmson skickar en replik till DN.Sverker Lenas på DN avböjer med motivering: "Jag kan inte någonstans i din replik
se att du invänder i sak mot hur Andreas Malm har refererat intervjun med dig. Därför avböjer vi publicering."Man kan
själv konstatera att det är just att invända i sak som Lasse Wilhelmson gör, se länken närmast ovan. DN spelar falskt.
Min bror Dr. Ulf Erlingsson kommenterade bl.a.: "Enligt min uppfattning är det Malms referat som inte förtjänar
publicering eftersom det inte uppfyller rimligt ställa publicistiska krav. Det är uppenbart biased, och det hävdar religiösa
dogmer som sanning, vilket inte hör hemma i en modern demokrati."
Ett öppet brev till Sveriges folk och journalister
"Därför talar jag ut"
av Hesham Bahari
I över 20 år har Alhambra framgångsrikt verkat på den svenska bokmarknaden och berikat det svenska biblioteket med
ett stort antal viktiga böcker. Resultatet har blivit över 200 titlar delade på olika serier, och tusentals recensioner.
Alltsedan 2002 har Alhambra emellertid ägnat stor möda åt att belysa Palestinafrågan och händelserna kring
terrorattackerna den 11 september 2001. Den palestinska intifadan, Afghanistankriget 2001, invasionen av Irak 2003,
Libanonkriget 2006, Gazamassakern 2008 och planerna på ett kärnvapenkrig mot Iran har befäst min övertygelse att vi
har att göra med en omänsklig fiende, en ond kraft som hellre ser jorden gå under än arbetar för att uppnå fred och
rättvisa för alla jordens folk.
Kameleontlik äger denna kraft förmågan att stöpa om sig i nya ideologiska, ekonomiska och även pseudoreligiösa
former. Men alla dess representanter har en gemensam agenda: att via tabu och lögner se till att sanningen inte når ut
till folket. Denna kraft har hittills gynnats av ett effektivt och hänsynslöst verktyg: median med sina tidningar, filmer,
televisioner och andra ideologiproducerande thinktanks. Dessa verktyg har på sistone blivit allt mer desperata i sina
försök att tysta ner all opposition mot planerna på herravälde över de uppväckta folkens materiella, intellektuella och
andliga resurser.
Strax innan en av Alhambras författare, den amerikanske filosofiprofessorn David Ray Griffin, (en av pionjärerna bakom
11 septembers Sanningsrörelse), skulle gästa Stockholm för att hålla sitt föredrag på ABF-huset, lät Dagens Nyheter en
av sina frilansande journalister, Torbjörn Elensky, gå ut med ett grovt och idiotiskt angrepp mot hela Sanningsrörelsen
genom att sammanlänka den till de s k Förintelseförnekarna. Dock undvek Elensky att nämna Alhambra i sin artikel. I
stället gick han till anfall mot ABF, Griffin och Alhambras medarbetare i Stockholm, Lasse Wilhelmson, som påstods ha
ensam anordnat föreläsningen. Av de 42 kommentarerna på DN:s webbsida var 40 mot Elenskys idiotiska angrepp. I
samma tidning kunde man samma dag läsa följande rad i ledarartikeln: ”…sionismens påstådda krig mot arabvärlden
och islam…”. (Min kursivering)
Vi avböjde replikrätten vi fick av DN. Griffins sakliga och lågmälda svar till Elensky hade vi redan filmat, översatt och
lagt ut på youtube och flera bloggar runt om i världen. Svaret skulle ändå kortas till hälften, besvaras av Elensky som
får sista ordet och därmed skulle den aborterade debatten ha strypts i sin linda. De som styr Dagens Nyheter och större
delen av den svenska median är helt enkelt mot en fri och öppen debatt kring den händelse som lett till en rad
förödande krig, en ekologisk katastrof utan motstycke i Irak och Libanon, miljoner döda och en ändlös ström av flyktingar
i ett flertal muslimska länder. För Dagens Nyheter har redan matats med de korrekta svaren som utgör riktlinjerna för
den nya officiella trossats som vi serverats i hela åtta år. Hur kommer det sig att så få av Sveriges tusentals journalister
vågar ifrågasätta en dogm? Det är tydligen viktigare att ägna sig åt häxjakt och politiska ställningstaganden burna av
ordklyverier och falska debatter än att försöka rädda demokratin. Till våra barn lämnar vi i arv ett kamouflerat fascistiskt
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samhälle som ljuger oss rakt i ansiktet och som räknar med att nöden alltid tvingar människan att böja sig till slut.
Jag lät saken vara tills för några dar sen, då ytterligare en journalist och författare, som kallar sig krypto-judisk-trotskist
denna gång, och i sina böcker hävdar att han mest av allt månar om Palestina, går ut med den mest patetiska artikel
som någonsin publicerats i en svensk tidning, och det från samma Dagens Nyheter. Andreas Malm går till anfall mot
samma måltavla, Lasse Wilhelmson, som aldrig får försvara sig. Lasses brott är att ha hänvisat i en intervju med
Mohamed Omar på dennes blogg till en amerikansk tidningskälla från 1919, (Den judiska tidskriften The American
Hebrew, den 31 oktober 1919 (s. 582 f.), av Martin H. Glynn tidigare guvernör i delstaten New York, "The Crucifixion of
Jews Must Stop!"), där man talade om de 6 miljoner judar som hotas av utrotning i Öst- och Centraleuropa. En minst
sagt förbluffande siffra med tanke på att den föregår Andra världskriget med 2 decennier!
Det fanns dock en tid för inte länge sen när Wilhelmson m. fl. kända författare och akademiker fick helsidesartiklar
publicerade i just DN, där de krävde ett slut på Israels apartheid- och folkmordspolitik gentemot palestinierna, en politik
som i mångas ögon berättigas av just judarnas lidande under Andra världskriget. 2004 publicerades artiklar och upprop
i landets största tidningar skrivna av bl.a. Lasse Wilhelmson och hundratals medlemmar ur den svenska intelligentsian
skrev under. Vad har hänt under dessa 5 år som gjort att samma tidning nu förvägrar Wilhelmson rätten att förklara sig
och samma intelligentsia står handfallen inför dessa odemokratiska censurfasoner? Wilhelmsons kommentarer som
innehöll den amerikanska källan han anger i intervjun och som Malm misstänkliggör i raljerande referatstil i sin artikel,
plockades bort från webbsidan av DN:s redaktion, gång på gång. Till slut refuserades Wilhelmsons mer utförliga svar till
Malm med följande motivering: ”Jag kan inte någonstans i din replik se att du invänder i sak mot hur Andreas Malm har
refererat intervjun med dig. Därför avböjer vi publicering. Mvh, Sverker Lenas”
Nej, de skäms inte för att ljuga. De plockar bort hänvisningen till källorna. De vägrar inleda en demokratisk debatt i de
viktigaste frågorna och deras reaktioner andas panik. Det de skriver är tafatta försök att lägga på locket och slippa ta i
de riktiga problemen.
Vilka är då de riktiga problem som dessa journalister försöker täcka över? I Gaza, som fortfarande ligger under
belägring och där 50 procent av remsans kvinnor och barn lider av anemi enligt FN och hjälporganisationerna, har
Netanyahu andra prioriteringar än att släppa fram hjälp till de behövande. Det sa han själv häromdan: ”…we have other
priorities in the Gaza Strip”. Dessa hökar önskar inget annat än att 6 miljoner palestinier plötsligt skulle försvinna från
jordens yta och sluta hemsöka dem i deras drömmar om den etniskt rena judiska staten. Detta ingår förstås inte i
sionismens ”påstådda” krig mot arabvärlden och islam, som ledarartikeln i DN upplyste oss om tidigare, kanske för att
slippa kommentera Netanyahus uttalande eller förklara vilka prioriteringar han talar om. Jag funderade länge över
denna koppling mellan de som betvivlar den amerikanska administrationens officiella konspirationsteori om 9/11 och
Förintelseförnekarna, som Elensky anförde i sin artikel. Varför är de så rädda för att starta en vetenskaplig debatt om
9/11? Varför idiotförklarar de alla vetenskapsmän och seriösa experter och t o m politiker, militärer, CIA- och FBI-folk m.
fl. som kräver en ny oberoende och internationell utredning, och de räknas i tusentals idag? Är det för att ett
vetenskapligt och opartiskt närmande till denna fråga kanske skulle tvinga fram ett annat vetenskapligt och opartiskt
närmande till andra frågor som blivit tabu och sakrosankta i vår s k demokratiska diskurs?
Nej, vi lever i ett samhälle där etablissemangets politiska ”sanningar” inte får ifrågasättas, eller ens diskuteras. Det vet
de flesta människor. De vet att det kan leda till utfrysning och än värre saker. Alltså godkänner man hur median
manipulerar vår världsbild, för det görs ju för allas vårt bästa. Håll dig utanför detta, du! Du är för liten för att förstå och
om du förstår så kan du ändå inte göra någonting åt saken. Kolla nu den lyckligt lottade och blottade Robinson här! Vi
underhåller dig och håller dig undan problem som du inte klarar av. Ett sådant samhälle förtjänar att leva i slaveri och
förtjänar den media det har skapat åt sig självt.
Men libanesiska, palestinska, irakiska och afghanska barn förtjänar inte att födas till en värld besmittad av de
uranbestyckade vapen som uppfinns, tillverkas och sprids via länder som kallar sig ”demokratiska”. Därför säger jag det
nu och deklarerar högt: Jag lägger hellre ner Alhambra än press-tituerar mig! Jag vet varför Alhambra och dess vänner
utsätts för bojkott, smutskastning och mörkläggning. Men jag har också levt länge nog för att förstå vad det innebär att
gå den smala vägen. Och för kännedom är jag den sista kandidaten för att begå självmord. Livet, inre harmoni och
rättvisa är vad jag tror på och kämpar för.
Utan medvetande finns inget samvete, och utan samvete finns ingen frihet. Och utan frihet ser mina och era barns
framtid mörk och frånstötande ut. Därför talar jag ut.
Hesham Bahari
2 juni 2009
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Dr. Ulf Erlingsson kommenterar, två timmar efter att ovanstående först spreds, spridandet av uranbestyckade vapen
som uppfinns, tillverkas och sprids via länder som kallar sig "demokratiska" som Hesham nämner med:
"Lyckligtvis kommer det inte att förbli så länge till, för det imperialistiska världsbygget knakar redan betänkligt i fogarna.
De nya idéerna, som baseras på sanningen, har redan nått alltför många människor för att kunna stoppas tillbaka i
asken igen. Imperiet som spenderar mer på vapen än alla andra länder tillsammans är nu så skuldsatt att det krävs ett
mindre under för USA att komma tillbaka i sin forna glans. Eftersom det inte verkar som om landet ännu har fullt förstått
hur illa det är ställt, och vilka grundläggande förändringar som krävs, så tuffar även Obama-administrationen vidare i
ungefär samma stil. Visst finns det mera öppenhet, och "change", men om jag skriver dessa ord på ryska så kanske det
ringer en klocka hos de äldre: "glasnost!" och "perestrojka". Obama liknar alltmer en amerikansk Gorbachov, den som
tillät ljuset att skina in men inte förändrade grundstommen, vilket fick samhället att kollapsa.
Sverige kan nu välja väg, att hålla fast vid den kollapsande supermakten likt Finland gjorde med känt resultat, eller att
kasta loss och ta kurs mot framtiden.
Det viktiga är inte denna debatt i DN och i bloggar. Det spelar nämligen ingen roll om "de" vinner den debatten. Det
enda "de" åstakommer är att "de" får rätt att rita kartan efter sitt eget huvud. Men det är till syvende og sidst folk ute i
verkligheten som skall använda kartan till att orientera efter. Ju sämre kartan stämmer med verkligheten, desto förr
kommer de att kasta kartan ifrån sig, hopskrynklad och sönderriven. "De" kan vinna slaget men inte kriget, för
verkligheten låter sig inte manipuleras."
Lars Adelskogh kommenterar 30 maj DN:s självmord, i en kommentar efter Mohamed Omars andra intervju med Lasse.
(Adelskogh ger ut texten för fri spridning, i oförändrat skick och med angivande av källa.)
I en kommentar till DN:s Andreas Malm, Torbjörn Elensky - haverier enligt ovan så fick bloggen en länk till en bloggning
om hur DN förvanskat ett citat och det som därefter följde. Jag tänker att DN:s nervositet ovan kan ha grundlagts bl.a.
genom denna affär: Några mycket intressanta timmar på nätet.
Bloggartikeln Censurien på DN senast redigerad 2009-06-03 13:29.
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Zionism kl 23:22
Snabb deja vu ibland, jag läste nyss den här bloggningen av Farmorgun som till större delen handlar om precis samma mörkande och
censur av samma tidning:
http://farmorgun.blogspot.com/2009/06/nagra-mycket-intressanta-timmar-pa.html
Anonymt på Jun 3 2009, 01:27
Tack för den länken. Jag kontrade med:
Signaturen "Pawn" länkade hit från Censurien på DN - Skolexempel på massmedialt självmord. Jag återgäldar, i det gudomliga
schackspelet.
Tyvärr uppskattades detta dock ej av "Farmorgun", som skrev något om att "Religioner och deras inverkan på förmågan att tolka
världen är ett kapitel för sig, varför jag tagit bort ditt inlägg här." . . . Läs hela på > denna länk
Såg att Mohamed Omar även lagt ut Hesham Baharis öppna brev:
Hesham Bahari: “Därför talar jag ut”. Läs kommentarerna där!
Anonymt på Jun 4 2009, 01:49
Helt utan för ämnet som tips.
Ingen kan ju ha missat mediacirkusen kring svininfluensan. Jag tror att du kommer att finna detta intressant att gräva vidare i.
Den förra stora flunsan Hongkong hade också spritts från svin, inget ovanligt sett historiskt. Hongkonginfluensan upptäcktes 1968, vi
har alla haft den och den är fortfarande aktiv men inte särskilt farlig längre. Mycket för att vi levt med den länge, och varit hyggligt
restriktiva med mediciner så har vi alla med tiden blivit mer eller mindre immuna allt eftersom vi fått den och klarat av den. Den
influensan har sedan -68 tagit ca. 700 tusen liv, det blir 17 tusen i snitt per år. I snitt! Alltså, AH1N1 är hittils fjantigt i jämförelse, men
se på tidningar, TV och hur våra politiker agerar.. vems ärenden är det som gås egentligen?
Är detta samma cirkusnummer som fågelinfluensan? Den kom ju liksom av sig, så även mediapaniken. Men den tidigare
styrelseordföranden för Gilead Sciences, Donald Rumsfeld hann budgetera över en miljard dollar för att bunkra Tamiflu, som
knappast var ofarligt (folk har dött av Tamiflu och än fler skadats för livet), och hans aktier steg 700% eftersom Gilead fick 10% av
varje dos Tamiflu som bolaget Roche sålde.
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Läser nu på NyTeknik att sverige köper 18 miljoner doser av det kommande vaccinet, som alltså inte är testat ordentligt, av bolaget
GlaxoSmithKline. Jag kollade upp bolagets senaste årsredovisningen för bolaget och personerna i styrelsen..
Jag hittade mediamogulen James Murdoch, Chief Executive of News Corporation europe and asia, och en massa annat media och
nyhetsrelaterat, även The Climate Group.
Hittade Sir Deryk Maughan som också hör till Thomson Reuters, Citigroup och Salomon Brothers Inc.
Sir Ian Prosser som också sitter i BP och har poster i Navy, Army and Airforce institute (NAAFI), med mera.
Roy Anderson som är vetenskaplig chefsrådgivare för UK Ministry of Defence.
Sir Christopher Gent med kopplingar till Lehman Brothers.
Vad fan skall jag göra? Det är ju fullkomligt uppenbart vad som sker. Hjälp Leif.
Anonymt på Aug 15 2009, 02:18
Har lite annat att stå i, så hinner inte skriva om detta förvisso mycket viktiga ämne. Som jag inte alls är oinformerad om. Kan väl bara
säga att den som tar vaccinet kan inte vara så smart. Och att om några blir sjuka så kan detta säkert korreleras med dem som tagit
vaccinet. Har sagt till mina närmaste att ge f-n i vaccinet. Om nu någon är tvingad att ta vaccinet så rekommenderar jag starkt att
leta upp alternativmedicinkurer som kan neutralisera effekterna. Även om det inte stärker kroppens immunförsvar så är enligt min
personliga erfarenhet kollodialt silver effektivt för att neutralisera infektioner. Så om man av arbetsgivare eller av vad skäl det nu vara
må har tvingats ta detta vaccin så rekommenderas att kombinera med all tänkbar immunstärkande alternativmedicin PLUS några
veckor med kollodialt silver - detta som ett lekmannaråd, naturligtvis. Jag har ingen formell behörighet att ge medicinska råd.
Anonymt på Aug 15 2009, 13:06
Men Leif, ser du inte korrelationen med 911 som du brukar skriva om. Jag tror att det Anders försöker säga inte har ett dugg med
vaccinet i sig att göra, utan snarare pekar på vilka herrar det är som har media och våra politiker som marionetter. Anders har sett att
de är marionetter och mår nu illa när hans bild över landet han lever i har gått sönder. Eller hur Anders? Han kan ju inte heller ha
missat massövervakningen genom FRA eller den kommande datalagringen, kanske har han trott på media tidigare och nu upptäckt
att han kommer att bli avlyssnad av någon som defenitivt inte vill honom väl och bara går någon annans ärende. Är det så Anders,
eller spädde jag på eländet så att allt nu känns ännu obehagligare?
Murdoch kontrollerar sisådär en fjärdedel av världens media, lägg därtill Reuters genom nästa namn. Sen har vi de finansiella
namnen och dessutom militära. Det är dessa som sverige nu köper 18 miljoner doser vaccin av, och du vet lika väl som mig hur det
låter i TV och tidningar. Det här är inget annat än ett praktexempel där vi inte ens behöver spekulera.
Det nya vaccinet är dessutom baserat på Tamiflu, därmed kan vi också dra in Gilead Sciences och Rumsfeldt. Fan vet om man inte
kan nyttja A(H1N1)-cirkusen för att nysta upp alla figurer bakom 911. Alla de här företagen har dessutom sina huvudkontor, alternativt
sina strategiska kontor där högdjuren träffas på Manhattan, i närheten av gamla WTC och Salomon Brothers building. Troligen
huserar de alla i byggnader som Larry "pull it" Silverstein äger eller kontrollerar.
Kolla in Deryk Maughan, han hör till både Reuters, Citigroup och Salomon Brothers. Detta är USAs "old money" i samma sfär som
Bush, Rockefeller, DuPont mfl. Citigroup skapades av sammanslagningen av Citicorp och Travelers group och blev då världsstörst på
den finansiella marknaden. Travelers group köpte upp Salomon Inc. 1998. Citicorp har sin historia ända tillbaks till Bank of New York
1812 och var en av de som senare formade Federal reserve. Vad gör folk från världens mäktigaste bank i ett brittiskt medicinbolag?
Det finns fler kopplingar till Citigroup..
I GlaxoSmithKline hittas också Christopher Gent, som även finns i styrelsen för Lehman Brothers som var med och initierade den
finansiella krisen vi nu upplever.
Du kommer säkert ihåg att det blev lite rubriker om när Larry-pull-it fick en jädra massa försäkringspengar. De kom från Swiss
Reinsurance. I medicinbolagets styrelse hittas Tom de Swaan som också finns i styrelsen för Zurich Financial Services. Finns det
kopplingar mellan ZFS och Swiss Re? Javisst. Swaan finns också i styrelsen för Van Lanschot Bankiers, den äldsta Nederländska
banken, han finns även i den holländska banken ABN AMRO som sakpades genom sammanslagning av den anrika holländska
banken ABN och AMRO i Amstedam/Rotterdam, behöver jag ens nämna Rothshild i de sammanhangen?
Vi hittar också Robert Wilson som är med och styr tidningen The Economist, än mer media. Han finns även i oljebolaget BG Group.
En annan med oljebolagskopplingar är Ian Prosser som sitter i BP men också har militära uppdrag, det där NAAFI. Han finns också i
CBIs valberedning, där CBI är en kraftfull brittisk lobbyorganisation som kanske kan jämföras med "Svenskt Näringsliv". Han finns
också i styrelsen för Sara Lee (tidigare Consolidated foods) som är en amerikansk livsmedelsjätte som finns i 40 länder, många varor
i dinlivsmedelsaffär kontolleras ytterst av Sara Lee. BP är världens tredje störta oljebolag och givetvis storkund hos Cheneys
Halliburton och självklart sedan länge jättekompis med allt det viktiga under Rockefeller.
I GlaxoSmithKline finns också Roy Anderson som är vetenskaplig chefsrådgivare på UK Ministry of Defence..
Sedan har vi Stephanie Burns som också finns i Dow Corning, och vi har Ronaldo Schmitz i Rohm and Haas. Både R&H och Dow
Corning ägs och kontrolleras av Dow Chemicals. Lägg därtill att Stephanie också sitter i American Chemistry Council, snacka om
intressekonflikt. Högsta hönset i Dow Chemical sitter också i styrelsen för, supprise, Citigroup!
Nu orkar jag inte längre, och då har jag inte ens rört vid de politiska kopplingarna, förutom lite lätt till Cheney och Rummy. Behöver vi
ens gå in på kopplingarna mellan Citigroup och de där stödpaketen?
Anonymt på Aug 15 2009, 23:42
Du har naturligtvis rätt. Bra att du skriver om det!
Anonymt på Aug 16 2009, 02:08
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Hej Leif ! - "Long time no comment !"
För några dagar sedan så drabbades jag av den här sajten http://www.ringingcedars.com
Att det blir så här ännanvänt ("Skolexempel på massmedialt självmord") kan ha med att göra - det som det talas om i kapitlet som
återges i bok 5 på nämnda sajt.
Med andra ord uttryckt: "Vem av oss har tid nog över - för att tänka självständigt = fritt ?" http://www.spiritwarrior.se/lev_i_frihet.htm
Anonymt på Aug 30 2009, 22:32
Förlåt att jag inte har svarat. Har haft fullt upp. Förstår att du gillar Anastasia. Fick en bok för ett par år sedan, så jag har lite koll läste den då. Noterade då att även Drunvalo Melchizedek hittat henne: A Space
of Love ... Anastasia: New Heroine of the Russias. Bästa hälsningar, Leif Erlingsson
Anonymt på Sep 11 2009, 17:40
Taaack Leif ! - för Ditt svar och länken.
Här http://josefboberg.wordpress.com/2008/02/16/wara-lekaminas-i-kott finns vad jag har kommit fram till - genon att läsa det kapitel i
varje bok som finns publicerat på nätet http://www.ringingcedars.com
Ha det... / Josef
Anonymt på Sep 11 2009, 20:05
ingen tvekan om att staten är SKyldig till wtc 911.
Koolla brandmannens vittnesberättelser i 911 chronicles of truth.
Men visst finns det många muppar som hellre litar på en politiker än sin nästa.
Sverige är det land med mest trauamtiserade självatande indoktrinerade konsumenter.
http://www.youtube.com/watch?v=SfzkI6mefG0&feature=player_embedded
Sanningen kommer inte gå tysta ner men idioterna kan ju försöka.
Och ja vi vet att flertalet mossadagenter stod och filmade och hejade på när tornen rasade UTKLÄDDA TILL ARABER.
Anonymt på Nov 1 2009, 17:12
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