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Saturday, November 19. 2005

Sanningen döljs i information
Sanningen nuförtiden döljs i information, till skillnad mot förr, när den hölls hemlig. I kommentarerna till mitt förra
bloggämne förekommer tankar av Neil Postman ur "Roa oss själva till döds" om Orwell vs. Huxley. Orwell oroade sig för
att böcker skulle förbjudas. Huxley insåg - korrekt - att det inte finns någon anledning för dem som har något att dölja att
förbjuda böcker. (Eller som i dag, Internet.) För som Huxley kommenterade så bortser vi som vaktar mot tyranniet
gärna från människans nästan oändliga aptit på distraktioner.
Även vi som försöker fokusera på faran distraheras lätt av det mindre viktiga. Det finns desinformatörer som sprider
halvsanningar av alla sorter, men ofta nog är det "våra egna" som bara tappar fokus. Då är det bra att gå tillbaka till
kärnfrågorna: Vem tjänar på det, o.s.v.? Den som tjänar på "det" ligger ofta bakom "det". Eftersom terrorbluffen
möjliggjort så väldigt stora förändringar ("kriget mot terrorn", inskränkningar i alla människors fri- och rättigheter, att
nästan hälften av amerikanerna i USA tycker att tortyr kan vara motiverat - och säkert att också många många svenskar
tycker detta, mer islamofobi, mer överseende med inskränkningar i vår integritet och med rättsövergrepp, etc) och
eftersom media fortfarande är knäpptysta om det oerhört kraftfulla ifrågasättandet av den officiella verkligheten som en
stor mängd såväl auktoriteter som vanliga människor ger uttryck för, så menar jag att man - likt den antike senatorn som
genom envis upprepning till sist fick sin vilja igenom - måste envisas med att föra upp detta ämne på bordet ända tills
det har kommit in i medvetenheten att det handlar om ett gigantiskt bedrägeri och förräderi av en elit i syfte att påverka
världen att agera i enlighet med denna elits intressen snarare än med samhällets och världens.
Vi ska givetvis inte distraheras att begrava oss i detaljer. Som med Palmemords-nedtystningen, det är känt att
sanningen är nedtystad. Motiven är sannolikt kopplade till samma elitintressen. Men exakt hur mordet gick till är
fullständigt ointressant. Det svåra är att se skogen, men att inte låta sig förvirras av träden. För lyckas vi inte, ja, då är
sanningen förvisso dold i information.
Andra bloggar om: media

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, Verkligheten, Gemensam berättelse / myt,
Demokrati, Manipulation, USA kl 02:52
Det du skriver behöver kompletteras. Vad är det som framförallt saknas i Sverige är nog en alternativ informationsförmedling. För att
få en annan vinkel på det som händer, har hänt och eventuellt kommer att hända i USA och världen så finns det inte svenska sajter
som följer utvecklingen, har bakgrundsinformation och analyser.
De engelskspråkiga sajter som finns med alternativa vinklar måste man naturligtvis ta med en nypa salt. Det är som med alla medier.
Journalister är inga gudar som vet sanningen och sen finns det naturligtvis rötägg till journalister som medvetet går ut med
osanningar.
Internet är inte bara ett avloppsdike. Det finns rent och friskt vatten också där - precis som i alla andra media, men var hittar man det
som man vågar lita på?
troutout.org har både nyheter och analyser
antiwar.com har också nyheter och analyser
globalresearch.ca har mycket analyser
whatreallyhappened.com har nyheter och om klickar på Site Index så hittar man där en del bakgrunder
www.waynemadsenreport.com har en del nyheter
www.democraticunderground.com har nyheter och diskussionsforum
Det är det här som saknas på svenska.
Vad som saknas är Wikis som inriktar sig på fred och försök till att hitta fredliga lösningar på konflikter. Som samlar information om de
som försöker skapa konflikter för att sen lösa dessa med våld.
democraticunderground.com har startat en sådan wiki på försök demopedia.democraticunderground.com
Engelska wikipedia har mycket information för den som vill veta mera: en.wikipedia.org
www.sourcewatch.org ger makthavares bakgrunder, kommentarer på deras tidigare agerande. Något sådant borde också finnas på
svenska för att kunna ta reda på hur svenska politiker haft för åsikt tidigare.
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www.cooperativeresearch.org är en fantastisk sajt för den som vill veta mera om 911 och i en mängd andra frågor - här finns
tidslinjer för den som vill ta reda på vad som hänt i en viss fråga.
Det finns sajter på svenska som är kritiska till makthavande politikers och medias sätt att presentera vad som händer och sker. Borde
inte dessa alternativa informationskanaler kunna samlas i en eller flera portaler?
Det måste bli lätt att hitta hitta den kritiska informationen som finns på svenska!
För även den kritiska informationen behöver kunna kriitiseras. Det måste gå att själv kunna jämföra olika kritiska perspektiv - först då
kan människor börja lita lite mer på Internet - nu misstror många Internet och vet inte vart de ska gå för att hitta tillförlitlig alternativ
information.
Anonymt på Nov 19 2005, 13:32
Vad gäller 11 september 2001 - det nya Pearl Harbor enligt Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz med flera - upptakten till det fjärde
världskriget - oljekrigen som startade med Afghanistan och Irak - så kan vara värt att gå till 11september2001.blogspot.com
för att få lite tips om hur man själv kan söka information för att skapa sig sin egen bild.
Där hittar man bland annat följande statistik:
Oil consumption by and for each person
Country Barrels of oil per
person annually
United States 23.4
Japan 14.0
Spain 13.8
Mexico 6.0
Brazil 3.5
China 1.5
India 0.8
• Source: Simmons & Company International.
Den här statistiken visar att det finns skillnader / orättvisor och att vi som bor i Sverige - EU - Japan - USA själva alla tillhör en elit
som har en mycket högre oljekonsumtion än andra delar av världen.
För att hitta fredliga lösningar behöver alltså alterntiv till oljan utvecklas - de stora oljeföretagen - är naturligtvis inte särskilt
intresserade av det och detta påverkar även den svenska regeringens planer för alternativ energiförsörjning. Hade svenska
regeringen och EU verkligen varit intresserat av ta fram alternativ - så hade de naturligtvis funnits tillgängliga. Under andra
världskriget så var det gengas som gällde för bilisterna - man stoppade helt enkelt vedträn i tanken - grillade lite - för att få bilarna att
rulla.
Dieselbilar kan gå på olika oljeprodukter t.ex. olja från hampa - Ford i USA inte bara tog fram sådana dieselbilar på 1930-talet - Ford
använde hampafibrer för att bygga bilens kaross. Men oljeindustrin såg till att svärta ned hampan - såg till att förknippa den med
marijuana. Industrihampa till bensin och bilkarosser går inte att berusa sig på!
Om man påstår att det är en elit som styr måste man precisera sig. Är det frimurarna? Illuminati? Är det bankerna? Är det
världshandelsorganisationen? Är det Council for Foreign Relations? Är det EU? Är det vissa filosofiska skolor?
Visst - dessa har naturligtvis sina egna tankar och värderingar - sitt eget beslutsfattande - sina stängda dörrar - där vi andra inte blir
tillfrågade. Och då gäller det att ha alternativ så att alla blir tillfrågade - kan vara med och besluta - har ett bra beslutsunderlag.
Det handlar helt enkelt om att ge demokratin ett innehåll - göra den till folkstyre. Vi måste själva skaffa oss knapparna JA, NEJ och
AVSTÅR för att vara med och tycka, trycka allesammans vid regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar.
Den som kräver det brukar bli avfärdad med att direkt demokrati inte fungerar, men vi alla behöver inte besluta i alla frågor. Det borde
räcka med att vi får besluta några gånger om året.
Nu har en miljon svenskar ställts utanför arbetsmarknaden av en ekonomisk politik som kuppades igenom av tre personer 1985 i
Sveriges Riksbank. Istället för som tidigare att riksbankens mål var att hålla ner arbetslösheten har riksbankens mål blivit att hålla ner
inflationen.
Vi borde alltså få rösta om vad riksbankens mål ska vara!
Och det ska väl inte vara så svårt!
Det är alltså i sådana övergripande konkreta frågor som hela folket måste få ta beslut eftersom det berör oss alla. Nu är det 0,04
promille av befolkningen - de 349 riksdagsledamöterna - som kan ta beslut. Dessa väljs sedan vart fjärde år i beslutande allmänna val
- folkomröstningar - men det är ingen precision i de folkomröstningarna - folket får rösta på några suddiga kartor som ska gälla fyra år
framåt - landskapet - vägarna - bebyggelsen - ekonomin - energin - maten - allt det som betyder något finns väldigt diffust
representerat på de kartbilder de politiska partierna visar upp - vill man vara elak så är det bara färgen på kartorna som går att se - en
karta är röd - en annan blå - sen finns det någon grön karta och lite andra färgskiftningar. Men att rösta på kartor som bara har en viss
färg - är förnedrande!
De politiska partierna använder sig av annonsbyråer som förenklar deras budskap till olika färger - de behandlar oss som barn försöker trollbinda oss med ett färgfyrverkeri - inte konstigt människor tröttnar på politik när de inte har möjlighet att ta beslut. Vi måste
se till att skaffa oss regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar. Först då kommer avståndet mellan eliten och massan
att minska. Eliten-eliterna blir tvugna att öppna dörrarna - fråga först innan de tar beslut - journalisterna - media - blir tvugna att
informera - upplysa - på allvar diskutera frågor - och de många - massan - du och jag blir tvugna att lära oss skilja mellan stort och
smått - se både skogen-skogarna-trädet-träden - informera oss själva - och använda våra kunskaper - vi kan ju både läsa och skriva
och räkna och mäta - så låt oss göra det - svårarare är det inte att göra alla till en elit - en massa - som kan ta beslut.
Vi är inte dummare än de 0,04 promille som nu påstår sig vara demokrater och beslutar åt oss - och de är inte särskilt mycket bättre
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informerade - ibland är de väldigt mycket sämre informerade - särskilt vad gäller riksbankskuppen 1985 när riksbankens styrelse totalt
blåstes av tre personer och hela riksdagen blåstes vid Sveriges största bankkupp genom tiderna - svenska folket rånades av en ny
ekonomisk poliitk - som inte längre tar hänsyn till folket - utan är en dans kring guldkalven.
Den ekonomiska politiken är viktig - men det går inte att äta ettor och nollor - det går inte att elda med dem för att värma sig - dessa
ekonomska ettor och nollor - sedlar och guld - saknar energi - så det är också i andra frågor som energi - mat - bostäder - vägar färdmedel - produktion - forskning - information - vi alla behöver få vara med och ta beslut vid regelbundet återkommande
folkomröstningar - precis som vid Melodifestivalerna!
Men alla beslut behöver vi inte ta - bara några beslut varje år - riksdagsledamöterna ska få behålla jobbet - vi ska inte sparka dem men de ska vara tvugna att lyssna lite mer på oss - några gånger om året ska de tvingas rätta sig efter vad vi alla tycker.
Anonymt på Nov 19 2005, 15:04
Rent konkret för att vi ska kunna närma oss demokrati - folkstyre - så behöver de som vill detta - samla sig i en portal för att de ska bli
lätta att hitta - bli ett alternativt - bättre sätt att informera sig - med hjälp av tusentals barfota journalister istället som nu journalister
som slickar uppåt och sparkar neråt - inte alla men många! Som tiger och avleder vår uppmärksamhet för att de vet vad deras
arbetsköpare begär av dem om de inte ska missta jobbet.
Vi behöver också kunna ta reda på vad vi tycker - kunna rösta - inte till att börja med kunna ta beslut med våra röster - bara ta reda
på åt vilket håll vinden blåser,
Och de 0,04 promille - de 349 riksdagsledamöterna - kommer att bli tvugna att besöka den här portalen - för att få reda på hur de ska
vända kappan efter vinden. Nu tror de att de själva är vinden - men då misstar de sig - de tror att det är de som kan blåsa på - blåsa
oss - att vi ska vara tvugna att vända våra kappor efter deras utblåsningar.
Skapas den här portalen-portalerna är vi på väg att närma oss lite mer demokrati = folkstyre = regelbundet återkommande beslutande
folkomröstningar i konkreta frågor. Vem - vilka skapar denna portal - portal?
Det är bara att sätta igång!
Anonymt på Nov 19 2005, 15:39
Jag skulle även paralle´llt - denna sk. "portal" - faktum -önska mig se en en större förståelse för just detta begrepp: DEMOKRATI - för
vad jag kan förstå - så har jag ännu ej funnit en godtagbar förklaring över vad innebörden är i detta begrepp... Ja, menar det finns ju
faktiskt intelligenta (?) människor som faktum ser ned på detta - med demokrati och varför i så fall?
Är inte detta med demokrati i grunden något riktigt och gott - om man nu verkligen förstår vad meningen vad det innebär att "ledas"
Demokratiskt - vad är det egentligen för något som ""styr" - när man menar sig styras av en sk. demokrati?
Detta tänker jag mig är en av de fundamentala frågorna i allt som sker - när det gäller människans förhållande till sin bedömning av
de olika sorters värden som man varenda sekund i livet konfronteras med...
Anonymt på Nov 19 2005, 17:07
Om du vill veta vad man kan mena med demokrati så går det att läsa här:
sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
Demokrati översatt från grekiskan betyder folkstyre. Och vad jag vet så ingår alla svenska medborgare i folket. Och för att folket ska
kunna styra så behöver de kunna fatta beslut då och då under årets gång - inte bara välja mellan suddiga partiprogram vart fjärde år.
Svårare är det inte! Sen behövs naturligtvis ett bra beslutsunderlag - det behövs diskussion och det behövs engagemang - men jag
tror det kommer om bara folket får de tre knapparna JA, NEJ och AVSTÅR i sina händer några gånger om året för att kunna besluta i
vissa frågor.
Har vi - folket - beslutanderätt så blir vi intresserade - engagerade - sätter igång och informerar oss - diskuterar och den nuvarande
elitokratin de 0,04 promillena - de 349 riksdagsledamöterna blir så illa tvugna att vara med för att fram ett bra beslutsunderlag. Också
de journalister som nu slickar uppåt och sparkar neråt - förtiger och förleder - blir tvugna att skärpa sig - hjälpa till - för allas bästa.
Sen kan detta med ordens betydelse - orden är ju bara ett slags kartor för det vi kallar verklighet - drivas lite längre - man kan förstå
att orden täcker verkligheten mer eller mindre bra - man får lov att som i naturvetenskapen ställa upp hypoteser - mäta en smula - och
hoppas att kartan blir bättre - så naturvetenskap är också bara en fråga om kartritande - ord som symboler för verkligheten.
Det kan man förstå om läst lite om Platons grotta - Platos Cave
Har man försökt förstå den(går inte att förstå) så kan man behöva sätta sig på ändan och meditera för att hitta något bortom ordens
rike - uppleva att man lever - är andad - och bli glad! Och fatta att alla har den här livsglädjen i sig!
Sen kan man använda den kunskapen när man använder orden - förstå att orden är inte hela sanningen. Och att vi alla behöver vara
med och fantisera lite om vår framtid. Och inte bara fantisera(informera - diskutera) - utan även besluta utifrån de mer eller mindre bra
fantasier(kartor-beskrivningar) av verkligheten vi gjort oss - du och jag gjort oss. Och då blir det demokrati!
Anonymt på Nov 19 2005, 18:33
Ännu viktigare än folkstyre är att vi har en rättstat. Det har vi inte i dag. I dag härskar godtycke. Om man gillar dig så blir du inte
åtalad eller blir friad eller får ett lätt straff. Om man ogillar dig så blir du kanske skickad till "Gitmo" eller till tortyr i Egypten. Eller får
flera års fängelse för att du pekat på ett gymnasium i Göteborg, för att visa att det händer något konstigt där. Jag har precis lyssnat
på Martin Lindblom, chefredaktör LO-Tidningen och andra som målar en alarmerande - MYCKET ALARMERANDE - bild av
rättsstatens upplösning. Klicka för fler länkar och kommentarer om detta. Det viktigaste av det sagda finns i denna Svenska
Dagbladet artikel av Martin Lindblom.
Anonymt på Nov 19 2005, 18:43
Leif skriver:
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"Ännu viktigare än folkstyre är att vi har en rättstat. Det har vi inte i dag."
Man ska kanske inte tvista om vad som är viktigast. Naturligtvis är både folkstyre och rättsstat väldigt viktiga. Skillnaden är kanske att
folkstyre betyder att rätten utgår från folket, men rättsstat betyder att rätten utgår från staten, som är någon slags elit. Och det lär först
bli någon slags rätt och rättvisa om folk själva kan ta beslut om de lagar vi ska ha och deras tillämpning.
Säg att vi idag kunde ha beslutande folkomröstningar om vi ska tillåta plan med "okända" ärenden att landa i vårt land och föra ut
människor till tortyr i andra länder. Jag tror att svenska folket hade beslutat att vi inte ska låta sådana här rättsövergrepp ske.
När en elit har makten så svänger de kappan efter vinden. I artikeln i SvD av Martin Lindblom står att läsa:
"Det unika med den rättskränkning de tre svenska medborgarna utsatts för är som sagt att den uteslutande förklaras av att den
politiska makten tappade sans och omdöme efter den 11 september."
Varför har inte "den politiska makten"=eliten inte informerat "svenska medborgarna"=massan om att 11 september är en bluff? Att 11
september är ett nytt Pearl Harbor - en rövarhistoria - den här gången 2001 för att lura människor in i fjärde världskriget - precis som
Roosevelt 1941 lurade in amerikanerna i det andra världskriget. Om det nya Pearl Harbor kan du läsa om och lära dig skapa din egen
bild av här:
11september2001.blogspot.com
Visst - att Sverige inte längre är en rättsstat är kusligt. Men vad ska vi göra för att åter bli en rättsstat?
Regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar - måste bli svaret - för vem - annat än folket - ska tala om för politikerna att
de fullständigt gjort bort sig? Och kunna besluta om åtgärder mot dem som tillåtit Sverige att inte längre vara en rättsstat!
Anonymt på Nov 19 2005, 19:48
Om man vill vara verkligt rå - se sanningen i vitögat - så handlar det om kärnvapen - vi behöver skaffa oss kärnvapen - för att Bush
och hans gäng ska respektera oss - för att vi ska kunna få vara en rättsstat. Bush och hans gäng respekterar ju inget annat än
vapenmakt verkar det som!
Och vi behöver skjuta upp några av våra kärnvapen i rymden så att vi kan tackla Bush satelliter - slå ut dem - så vi slipper hans
vakande ögon över vår geografi - vårt Sverige!
Det här verkar ju rena snurren - att Sverige ska skaffa kärnvapen för att vi ska kunna fortsätta vara en rättsstat!
Istället borde de som nu har kärnvapen ta bort dem - inte som nu sprida kärnvapnen vidare till Indien, Pakistan, Iran, Nord-Korea och
Israel.
Men hur ska vi få dem att ta bort sina kärnvapen?
Det handlar om demokrati - USA:s befolkning, Rysslands, Kinas osv vill naturligtvis inte ha några kärnvapen - lika lite som vi svenskar
vill ha kärnvapen - men befolkningarna har ju inget att säga till om - det saknas folkstyre, alltså regelbundet återkommande
beslutande folkomröstningar i alla länder. Svårarare är det nog inte!
Varför inte starta i Sverige - låt oss rösta om vad Sverige ska göra mot de kärnvapenmakter som fnns i Europa? och i världen?
Ska vi kanske rösta fram en folkkampanj mot kärnvapen? För att sen cykla, bila, flyga ut i världen och dela ut lite flygblad - spela lite
gatuteater och bjuda på en korv med bröd - både med senap och ketchup. Det borde löna sig!
Korv med bröd(vegetariskt alternativ finns) till vår sol-satellit jordens invånare för att slå sig i slang med dem - ta en tugga på korven
och prata fram en kärnvapenfri värld - kanske är botemedlet mot kärnvapen-nojiga regeringar?!.,
Anonymt på Nov 19 2005, 20:21
Svensk vapenindustri har bidragit till en massa väpnade konflikter genom vapenexport - låt oss gottgöra deras misstag - låt oss ta
fram ett nytt fredligt vapen:
AKK mbSoK
alltså AntiKärnvapenKorven(vegetariskt alternativ finns-vaf) med både Senap och Ketchup
och den kan finnas i några olika exportvarianter:
g-varianten och k-varianten, alltså den grillade varianten och den kokta. Sen för att öka valfriheten - utbudet - så finns den antingen
med bröd(mb) eller utan(ub).
Vårt nya vapen AKK mbSoK(vaf) g/k mb/ub
ser vi sen till att dela ut gratis för att kunna få oss en pratstund med jordens invånare - sätta ett flygblad i deras nävar - spela lite
musik - bjuda på teater - se till att de kräver att få ha regelbundet återkommande beslutande folkomröstningar i sina länder - och vi
slipper skaffa oss kärnvapen för att få andra länder att lyssna på oss - kunna få vara en rättsstat.
Det här utmärkta förslaget tror jag både Freivalds och Bodström fnyser åt - de vill fortsätta att sippa på drinken - tillsammans med
andra regeringsföreträdare - diskutera svensk traditionell vapenexport.
De vill inte skicka ut oss som ambassadörer med vårt nya fredliga vapen - AKK mbSoK. Vi måste alltså själva först skaffa oss makt tex. i samband med nästa Melodifestival ta ett beslut för att finansiera vår nya utrikespolitik - AKK mbSoK.
Anonymt på Nov 19 2005, 20:59
"Kan man vara rasist och jobba på Migrationsverket? Nej, inte om det tar sig den här formen, då är man inte lämplig att handlägga
ärenden som rör andra människor", säger [Red.: För att skydda mig själv, då kommentaren är postad med falsk epost, tar jag bort
personnamnet här.].
- Seriös?! Om han är verkligen en milimeter ärlig på sin attityd varför då de sionistiska rasisterna fortfarande i maktpositioner i sådana
smutsiga myndigheter?
- Konkret namn? Vilken sekt?
- Handläggarens namn t.ex. israeliska demaskerade agenten kurdoförrädiska judekonvert [Red.: (annat) personnamn borttaget.].
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- Sekt då?
- Sekt t.ex. Knutby-sekt, mestadels fanatiska helt cyniska provokatörer av den ökända sekten erövrar Uppsala avdelningen av
Migrationsverket. Stegvis andra offentliga områdena genom liknande jäviga metoder....
- (Dödstystnad)...
- Svara då!
- (Prutt)!!!
Då tittar [Red.: personnamn] ned på sina fötter... Även sina nära kamrater föredrar att lämna scenen som svansen nere....
- Analysera den här graden av dubbelmoralen, hur du vill nu!
~~~~~~~~~~~~~~
Greta Svensson
Relaterade info-källan:
http://politisktinkorrekt.info/kontakttips/
eller lika innehållsrika:
http://gotiskaklubben.wordpress.com/2010/07/03/stall-jerzy-sarnecki-infor-domstol/
plus faktarika avslöjande f.d. Miggan som liknar Merit Wager:
http://daddys.blogg.se/2009/december/detta-ar-ondska-i-sin-renaste-form.html
Anonymt på Jul 4 2010, 22:54
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