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Sunday, May 16. 2010

World Peace Foundation till SVT
Subject: Jag kräver en dementi av SVT!
Date: Sun, 16 May 2010 08:33:10 +0200
From: Ove Svidén
To: Christina Johannesson , Jan Axelsson , Mikael Pettersson , JK Justitiekanslern , Åklagarmyndigheten
CC: Publicistklubben , PK Expressen , Publicistklubben sth , Eva Kopito , Per Ankersjö , Vice Prime Minister Maud
Olofsson , Solveig C Ternström
World Peace Foundation

Stockholm, 16 maj, 2010

till: SVT
kopia: Advokat Leif Silbersky AB, Box 12706 Stockholm
Jag kräver en dementi av SVT!
Journalistens Mikael Pettersson program om mig är ett skickligt hopkommet förtal.
Programmet från fredagen den14 maj är kraftigt vinklat
Inslagen är hårdklippta
SVT rubriksättning av texterrna är en ren provokation
Jag framställs med ett antal felcitat som en antisemit
Motsatsen gäller! Min beundran för det judiska folkets mångtusenåriga kamp för rättvisa är helt intakt!
(som tex, när jag till en grupp gymnasieelever från den Judiska Skolan i Stockholm talade om att Jehovah gav sitt
utvalda folk de svåraste uppgifterna, så fick jag en applåd)
Min aning om de 13 finansfamiljernas inblandning i de senaste tusen år av krig har bekräftats av David Rockefeller med
ord såsom: 'Ove Svidéns scenarier om pengaväldets uppkomst stämmer till 95%.'
SVT desperata hänvisningar till 'konspirationsteorier' är talande för ER mottaglighet för indoktrinering.
Det kränkande förtalet från SVT smutskastar mitt arbete för World Peace Foundation
Jag kräver en kraftig dementi från SVT!
Ove Svidén
Ordförande, Insamlingsstiftelsen World Peace Foundation
ove@peace.se www.peace.se 08-25 86 43
P.S. Jag tackar för att SVT med den här 'affären,' hjälpt mig att pröva devisen: 'I kriser prövas vännen'
[Alternativ länk: http://lege.net/avprogrammeringen/world-peace-foundation-till-svt.html]
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Propaganda, Manipulation, Indoktrinering & hjärntvätt,
Kryptosionism, Yttrandefrihet kl 08:33
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Till de som bloggar och kommenterar detta: Om man skriver att SVT presenterade det som att Ove skulle vara det som påstås om
honom, då är det inget man själv påstår eller kan hållas ansvarig för. Men om man själv påstår något och det skulle visa sig vara
förtal, då är man personligt ansvarig. Flera politikerbloggar har menat att Ove skulle vara förvirrad. Det är inte Ove Svidén som är
den förvirrade, tyvärr. Tyvärr, för det är illa när de få friska stöts ut ur makten. Beteendevetare har ägnat ett hela februarinumret av
"the American Behavioral Scientist" åt medias och politikers alternativa verklighet. Läs artiklarna härifrån: [länk].
Anonymt på May 16 2010, 14:25
Hittade i dag att det var Rasmus Fleischer som låg bakom SVTs förtal. Han tycks t.o.m. stolt över det, men ifall han senare ångrar sig
så har jag här för säkerhets skull arkiverat bevisen:
Rasmus Fleischer 2010-05-18, "Ove Svidén-historien: Hur jag tvingade centerpartiet att dra tillbaka sina valsedlar".
Rasmus nämner där 2010-05-18 min webbsite och att han hittat att jag nämnt Ove, vilket enligt Rasmus var vad som motiverade
honom. Det enda omnämnandet här på bloggen av Ove från före SVT förtalet som jag kan finna är i ett antal kommentarer, mata in
"Ove Svidén" i "Kommentarssök" som du hittar i bloggens högermarginal för att få länkarna.
Nej, det sannolikaste är att Rasmus Fleischer provocerats av hur han själv nämnts här på bloggen då jag varit rejält kritisk till ett
papper han står bakom. Och så ger han igen på en person som nämns i ett antal kommentarer. Vad säger man? Kanske rubriken
på den senaste länken är applicerbar?: "Den oändliga fräckhetens matematik" från 2008-09-14.
Anonymt på Sep 17 2013, 10:01
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