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Friday, December

2. 2005

Amerikanarna har gjort revolution förr
Vet du varför de amerikanska nybyggarna en gång gjorde revolution mot England?
- För att England då betedde sig som USA gör i dag, med en krigsmakt som agerar alltmer oberoende av demokratisk
kontroll.
Amerikanerna har gjort revolution förr, inte undra på att USA förbereder sig med koncentrationsläger o s v, som jag har
bloggat om tidigare....
(Amerikanska koncentrationsläger: bakomliggande värderingar.)
(Eller iallafall skräms med sådana, om man får tro Michael C. Ruppert, som menar att omfattningen av eventuella
förberedda koncentrationsläger är mycket överdriven, att det är till för att skrämma och därför kontrollera (psyk-krig...)
människor.)
PS: Under rubriken Tröttnat på lögnerna? la jag i högermarginalen ut denna länk till viktig nutidshistoria: Maureen
Farrell: Tired of Being Lied to? Modern History You Can't Afford to Ignore. På svenska kan jag rekommendera en
diskussionstråd i ett av mina forum: Svårkontrollerad dynamik som ganska väl sätter fingret på var vi i dag står. Redan
i juli 2003 publicerade jag denna fakta-essä om läget på engelska: The Facts Are All Important -Appeal For An Enlightened Public Opinion. Jag anser att den fortfarande står sig mycket bra, och har en hel del
matnyttig referensinfo. (Jag var medlem av The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints när jag skrev den senare
texten. Sedan den 15 mars 2004 är varken jag eller min familj längre det. För den som vill veta mer om det hänvisar
jag till Varför jag och min familj gick ur "Kyrkan".)
Andra bloggar om: folkresning, revolution
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Värderingar, Amerikanska koncentrationsläger,
Folkresning, Revolution, Demokrati, Frihet, England, USA kl 10:42
Länk hit: http://blog.lege.net/?/37-Amerikanarna-har-gjort-revolution-foerr.html#c274
Kopia här: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=147#147
Om någon trodde att den "fria pressen" skulle ha avslöjat en konspiration av den här magnituden:
Amerikansk toppjournalist: Journalistkåren bugar för Bush
Besök svt.se och lyssna på 85-åriga Helen Thomas, veteran bland journalisterna i Vita Huset, som har bevakat nio presidenter. Från
John F Kennedy i början av 60-talet fram till George W Bush.
- När Bush kom började journalisterna gå i ledband,
säger hon. Själv ströks hon från presidentens lista, sedan hon ställt en obekväm fråga.
Mediemagaisinet skriver:
I USA har dessutom Bushadministrationen hittat ett sätt att nå ut med nyheter utan att riskera ifrågasättanden. Myndigheterna
producerar helt enkelt egna färdiga nyhetsinslag. Lokala TV-stationer som har mycket sändningstid men små resurser sänder
inslagen i sina vanliga nyheter.
- Det är medvetet falska nyheter, ren propaganda från regeringen, och det borde tittarna få veta, säger Deborah Potter, journalist och
mediekonsult i Washington DC.
Mediemagasinets Ola Sandstig samtalar med Sveriges Radios Cecilia Uddén om tendenser inom amerikansk journalistik, och om hur
journalister låter sig styras. I USA - och i Sverige.
Se programmet på webben.
Eller läs detta:
Link to corresponding website: http://freepress.net/presswar/
From: Robert W. McChesney, President
Sent: Friday, December 02, 2005 5:53 AM
Subject: Update: Bush's War on the Press
Dear :
A host of recent developments have made it clear that the Bush White House is doing battle against the journalistic standards and
practices that underpin of our democracy. With its unprecedented campaign to undermine and stifle independent journalism, Bush &
Co. have demonstrated brazen contempt for the Constitution and considerable fear of an informed public.
Free Press has launched a campaign to chronicle and combat Bush's war on the press. Today, we published a new report showing
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the scope and intensity of the administration's assault on press freedoms. The growing list of attacks on the press is truly astonishing:
Infiltrating Public Broadcasting
White House loyalists inside the Corporation for Public Broadcasting have launched a crusade to remake PBS, NPR and other public
media into official mouthpieces. Kenneth Tomlinson's tenure at the CPB was characterized by targeting journalists like Bill Moyers
who dared to air dissenting voices or prepare investigative reports on the administration.
Tomlinson's goal was clearly to fire a shot across the bow of all public stations so managers would shy away from the sort of
investigative journalism that might expose Bush administration malfeasance. Tomlinson resigned in disgrace but left behind a cast of
cronies to carry out his partisan crusade. And we still don't know the extent to which Karl Rove and others at the White House
orchestrated his efforts.
Manufacturing Fake News
Under Bush administration directives, at least 20 federal agencies have produced and distributed scores of "video news releases" out
of a $254 million slush fund set up to manufacture taxpayer-funded propaganda. These bogus and deceptive stories have been
broadcast on TV stations nationwide without any acknowledgment that they were prepared by the government rather than local
journalists.
The segments - which trumpeted administration "successes," promoted its controversial line on issues like overhauling Medicare, and
featured Americans "thanking" Bush - have been repeatedly labeled "covert propaganda" by investigators at the Government
Accountability Office.
Bribing Journalists
The administration has paid pundits to sing its praises. Earlier this year, TV commentator Armstrong Williams pocketed $240,000 in
taxpayer money to laud Bush's education policies. Three other journalists have since been discovered on the government dole; and
Williams admits that he has "no doubt" that other paid Bush shills are still on the loose.
The administration has even exported these tactics. According to the Los Angeles Times, the U.S. military is now secretly paying Iraqi
newspapers to publish stories written by American troops.
Lying about the Iraq War
The White House saw the battle for domestic popular opinion as one of the main fronts in the war in Iraq. With the help of a compliant
media, truth became the first casualty in their campaign to whip up support. But rather than admit to their lies and misinformation, the
administration continues to attack those reporting the truth.
As Frank Rich recently wrote in the New York Times, the administration's "web of half-truths and falsehoods used to sell the war did
not happen by accident; it was woven by design and then foisted on the public by a P.R. operation built expressly for that purpose in
the White House."
Eliminating Dissent in the Mainstream Media
Bush has all but avoided traditional press conferences, closing down a prime venue for holding the executive accountable. On those
rare occasions when he deigned to meet reporters, presidential aides turned the press conferences into parodies by seating a friendly
right-wing "journalist," former male escort Jeff Gannon, amid the reporters and then steering questions to him when tough issues
arose.
They have effectively silenced serious questioners, like veteran journalist Helen Thomas, by refusing to have the president or his
aides call on reporters who challenge them. And they have established a hierarchy for journalists seeking interviews with
administration officials, which favors networks that give the White House favorable coverage.
Gutting the Freedom of Information Act
The administration has scrapped enforcement of the Freedom of Information Act and has made it harder for reporters to do their jobs
by refusing to cooperate with even the most basic requests for comment and data from government agencies. This is part of a
broader clampdown on access to information that has made it virtually impossible for journalists to cover vast areas of government
activity.
Consolidating Media Control
The administration continues to make common cause with the most powerful broadcast corporations in an effort to rewrite ownership
laws in a manner that favors monopoly control of information. The Federal Communications Commission will announce plans to
rewrite the ownership rules soon - it could happen as early as February - with aims of unleashing a new wave of media consolidation.
The administration's desired rules changes would strike a mortal blow to local reporting and further squeeze journalists.
In a famous 1945 opinion, Supreme Court Justice Hugo Black said that "the First Amendment rests on the assumption that the widest
possible dissemination of information from diverse and antagonistic sources is essential to the welfare of the public, that a free press
is a condition of a free society." In other words, a free press is the sine qua non of the entire American Constitution and republican
experiment.
We started Free Press because our democracy demands a diverse and independent media. The Bush administration's attack on the
foundations of self-government requires a response of similar caliber. I hope you'll join me in the year ahead as Free Press works to
hold the administration accountable for all its attacks on journalism and see that such abuses will not be repeated in the future.
Please take a moment to visit our online campaign to defend democracy from the White House assault on the media.
Onward,
Robert W. McChesney
President
Free Press
www.freepress.net
P.S. Know more people who would like to keep updated on this and other media reform issues? Urge them to join our e-activist list.
The more people you enlist in the movement for media reform, the better our chances of success.
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(In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest
in receiving the included information for research and educational purposes.)
Anonymt på Dec 2 2005, 16:44
. . . eller läs JOHN PILGER om en nyhetsrevolution som just har startat:
Om ni vill veta vad som egentligen händer! (Aftonbladet fredagen den 2 december 2005.)
Anonymt på Dec 2 2005, 20:52
Tack för en bra länk till MedieMagasinet!
Men se svt:s policy - historien finns bara kvar i en månad - snacka om fördumning av svenska folket!!!!
De skyller på upphovsrättsliga skäl - det är HOMO ECONOMICUS som råder - den mest inskränkta människotypen genom
världshistorien.
HOMO ECONOMICUS = HOMO CATASTROPHUS = HOMO LÖGNUS = HOMO FALSKUS = HOMO ??????
Du är välkommen att döpa den nya människotypen!
Julgodis till vinnaren!
Så här skriver svt:
Se MM när du vill!
Programmen läggs ut på webben dagen efter sändning och ligger kvar i 30 dagar. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte visa äldre
program.
Anonymt på Dec 2 2005, 20:57
Länk hit: http://blog.lege.net/?/37-Amerikanarna-har-gjort-revolution-foerr.html#c318
Kopia här: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=149#149
WHAT'S GOING ON OVER THERE ?
av Astrid Boman
2005-12-06
Fort Detrick är ett namn som borde få håret att resa sig på era armar. Fort Detrick är ett namn som borde få varenda politiker att
studsa ur sina stolar. Där framställer USA sina biologiska och kemiska vapen.
Och USA använder dem !
Bland annat har giftbomber används mot Iraks civila i bl.a. Falluja och Tal-Afar.
CIA har också medgivit att svinpestviruset infördes på Kuba 1971 varvid många människor smittades och dog. Sedan följde flera
epidemier i Brasilien, på Haiti och i Dominikanska Republiken. Fågelinfluensan? Tja, kanske ett vapen. Kanske inte. Men jag har
lyckats få fram fakta och dessa fakta är i högsta grad oroande.
Mellan 12 nov 2003 och 11 feb 2004 har sex mikrobiologer mördats. Den sjundes död är fortfarande ett frågetecken. Jag avser dr.
David Kelly som ansågs vara den politiska läckan angående Tony Blairs avsaknande av skäl att delta i Irakkriget. De mördade
mikrobiologerna är förutom David Kelly
Benito Que hittades medvetslös 12 nov 2003, avliden 6 dec.
Don C. Wiley försvann 16 nov 2003, hittades död 20 dec.
Vladimir Pasechnik död 23 nov 2003 i Wiltshire England
Robert Schwartz död 10 dec 2003 i Loudon County, Virginia.
Set Van Nguyen död 11 dec 2003 i Viktoria, Australien.
Vladimir Korshunov död 8 feb 2004 (enligt en artikel i Pravda skulle Korshunov vara den som hittat vaccinet som skyddar mot
biologiska vapen eller själva vapnet, dvs. det etniska biologiska-bakterie-vapnet)
Ian Langford död 11 feb 2004 i Norwich, England.
Det verkar osannolikt att sju mikrobiologer som sysslar med samma slags forskning under denna korta tidsperiod skulle bli utsatt för
oorganiserad brottslighet. Dessa mikrobiologer skulle tystas! Av vem? Och varför?
Alla dessa mikrobiologer hade en gemensam nämnare. Fort Detrick och biovapenforskning! Alla sysslade dessutom direkt eller
indirekt med den särskilda DNA forskningen.
På Fort Detrick har länge pågått en forskning omkring så kallade etniska vapen. Dvs. man skulle kunna få fram en bakterie som
endast angriper vissa befolkningsgrupper, färgade tex. Färgade och vita har olika DNA:n och får du fram en bakterie som endast
angriper vissa DNA:n skulle man i princip kunna utrota vissa befolkningsgrupper som har en annan etnisk tillhörighet. Färgade,
asiater osv. Man har i dagarna lanserat en ny etnisk hjärtmedicin framtaget i Fort Detrick. Den skulle gynna speciellt den svarta
befolkningen eftersom den är effektiv på just den DNA-typen. Behjärtansvärt om man inte känner till medaljens baksida. Den
mottogs inte med någon större entusiasm av kongressen som befarade att det amerikanska rashatet skulle öka om den svarta
befolkningen gynnades.
Förra året stiftades i USA nya lagar som skulle gälla vid terrordåd med biovapen, den så kallade Nödhälsoakten. Den innebär att
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amerikanska myndigheter kan:
Kräva att varje individ ska vaccineras. Att vägra är ett brott och straffas med karantän.
Kräva att varje individ ska genomgå en specifik medicinsk behandling. Att vägra är ett brott och straffas med karantän.
Beslagta all egendom, inklusive fastigheter, mat, bränsle och kläder om det är nödvändigt i en krissituation.
Beslagta och förstöra allt som kan betraktas som farligt. Ingen kompensation utbetalas.
Inkalla dig och ditt eventuella företag i statlig tjänst.
Införa ransonering, priskontroll, kvotering och vägtullar.
Avskaffa delstatslagar, regleringar och förordningar som innebär ett hinder vid extrema nödsituationer.
Dvs införa fullständig diktatur.
Den 5 oktober 2005 begärde herr Bush av kongressen att få sätta in militär vid ett ev utbrott av fågelinfluensan.
Dagens Hitler skulle inte behöva begagna sig av utrotningsläger. Man smäller av några etniska bakteriebomber riktade mot en viss
population av befolkningen och skulle några av de andra till äventyrs opponera sig sätts de i karantän. Sedan är det fritt fram för
nödhälsoakten, dvs fullständig diktatur. Precis som vid förra terrordådet skulle al-Qaida få skulden och man skulle få mandat att
ockupera fler länder. Detta var bara ett tänkt scenario, men de fakta jag fått fram oroar mig.

Astrid Boman

(Publicerat med tillstånd.)
Anonymt på Dec 6 2005, 17:03
Länk hit: http://blog.lege.net/?/37-Amerikanarna-har-gjort-revolution-foerr.html#c333
"Dvs införa fullständig diktatur", skrev Astrid. Vad är en diktatur? Är det en stat där människor inte själva demokratiskt kan välja
ledare? I så fall kan det vara klokt att studera dessa två länkar, först 20 Amazing Facts About Voting in the USA av "Angry Girl".
Sedan min egen Det andra valfiaskot - och den pinsamma tystnaden från den 16 januari 2005. Lägg därtill att undersökande
journalistik har blivit ett ganska säkert sätt att förlora jobbet som journalist - eller bli dödad, om det är i Irak du arbetar.
Anonymt på Dec 8 2005, 00:02
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