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Sunday, April 30. 2006

Papperskorgen
http://blog.lege.net/?/62-Papperskorgen.htmlKommentarer jag inte vill slänga men inte heller vill ha publicerade i de
trådar där de postades. Så här gör jag rent tekniskt för att flytta hit sådana misshagliga kommentarer:
SELECT id, ip, entry_id FROM blog.serendipity_comments WHERE id >= 955;
==> Jag får veta id, ip, entry_id för alla kommentarer från 955 och uppåt. Med hjälp av denna information gör jag så här
för att flytta (& godkänna) de kommentarer det gäller:
UPDATE blog.serendipity_comments SET status="approved", entry_id=62 WHERE id=955;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
Justera räknaren för antal kommentarer både där kommentaren är borttagen - minska den - och dit den flyttas - öka den:
SELECT id, comments FROM blog.serendipity_entries WHERE id = 61;
SELECT id, comments FROM blog.serendipity_entries WHERE id = 62;
UPDATE blog.serendipity_entries SET comments=1 WHERE id=61;
Query OK, 1 row affected (0.37 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
UPDATE blog.serendipity_entries SET comments=1 WHERE id=62;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
SELECT id, comments FROM blog.serendipity_entries WHERE id = 61;
SELECT id, comments FROM blog.serendipity_entries WHERE id = 62;
Material i denna tråd kan ha högst tvivelaktigt innehåll. Är det riktigt fruktansvärt illa så tar jag naturligtvis helt bort det,
men sådant som inte är käpprätt åt h-e men fortfarande kränkande mot t.ex. undertecknad eller mot offentliga personer
kan finnas här. Om någon utpekad hellre ser att ett inlägg tas bort så hörsammar jag givetvis detta. (I andra trådar
redigerar jag i sådant fall i kommentarerna.)
Inlagd av Leif Erlingsson i Papperskorgen kl 20:00
Du verkar inte få några kommentarer! Ingen verkar intresserad av dina skriverier. Här ska du få en - du är okunnig - du är ute och
flummar! Du vägrar att se de ekonomiska banden - påstår att de ekonomiska organisationerna som Världsbanken inte är styrda av
BIS - Bank for International Settlements.
BIS Calls For Global Currency
Nazi bankrollers want elimination of national sovereignty for world cashless control grid
Det är ren okunnighet. Det handlar för de internationella bankerna att tjäna mer - skaffa sig billig arbetskraft - se till att människor inte
kan försörja sig sjäva - istället bli löntagare och låntagare. Svårare är det inte.
http://miljomagasinet.se/
Jordbruket ut ur WTO
Den globala småbrukarorganisationen Via Campesina ser bara nackdelar med ren frihandel av jordbruksprodukter. Man kräver därför
kompromisslöst att jordbruket ska ut ur WTO. Länge låg också jordbruket utanför och var undantaget från det internationella
handelsregelverket.
Via Campesinas hållning är att alla länder har behov av tullmurar för att beskydda och utveckla det egna landets jordbruk och
förhindra gigantiska migrationsströmmar, arbetslöshet och social utslagning. Man kallar det för livsmedelssuveränitet. Hela 90 procent
av all livsmedelsproduktion i världen går till hemmamarknaden, så det skulle därför kunna lämnas utanför WTO, anser de.
Du länkar till en organisation som stöds av fascisten Noam Chomsky.
http://simpol.org/
It's ambitious and provocative. Can it work? Certainly worth a serious try.
Noam Chomsky
Professor (MIT), political activist, author
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En person som stöder bankirerna och deras fascism - låter bankirerna beröva andra sin trygghet för att bankirerna ska trygga sina
vinster.
Noam Chomsky: Controlled Asset of the New World Order
Chomsky as gatekeeper and master propagandist

Varför låta sig lura sig av flummfascisten Chomsky?
Nej, ta reda på hur vi ska kunna stå på egna ben!
Hur vi ska kunna ta oss från den globala diktaturen byggd på olja för att själva kunna producera energi lokalt!
Vatten som bränsle med ny teknik! Så varför bråka om oljan?
Ta reda på hur Sverige ska försöka ta sig ur energiberoendet. Ta reda på Vattenfalls eltaxor och varför man låter det privata
vinstintresset tjäna pengar på elkonsumtion. Varför satsar inte Sverige på alternativa bränslen? Vi hade två bilfabriker. Nu har vi
ingen! De är uppköpta av NaziBushUSA.
George Bush: The Unauthorized Biography
Människor under 1900-talet har inte fått veta bankirernas historia. Och vi får fortfarande inte reda på det. Du skriver om Världsbanken
som det var någon slags neutral historia!
Chef för världsbanken är Wolfowitz - en massmördare. Mördaren som skrev Rebuilding America´s Defenses. Och du bryr dig inte om
att nämna det!
Pengar luktar inte? Smutsiga pengar! Det går inte att skriva neutralt om bankirer som startat två världskrig.
Bankirerna som finansierade både Sovjet och Nazityskland
Genom att sprida uppfattningen att bankaffärer är något neutralt - inte är något subjektivt - är kriminalitet - som ska ställas inför
domstol så sviker man både sig själv och andra.
Så här skriver du:
Genom att anklaga regeringar, företag eller internationella institutioner tillskriver vi dem mer inflytande än de har. Det kan kännas
omtumlande, men faktum är att alla som vi anser mäktiga är fångar i systemet, precis som alla vi andra.
Vilket system talar du om? Det nämner du inte. Istället refererar du till en virrpanna som talar om Mean Monarchs - men som vill ha
en dialog med de elaka monarkerna. Det är ju rena rama masochismen mot dessa sadister. Naturligtvis ska man inte ha en dialog
med sadister - då är man ju själv masochist och fånigt leende mot sina härskarer:

Ove Svidén
ove@peace.se
Ordförande, insamlingsstiftelsen World Peace Foundation
Riksdagskandidat nr 9 på Centerpartiets i Stockholms Stad
Riksdagslista för valet 17 september 2006
Anonymt på Apr 30 2006, 16:45
Borttagen.
Anonymt på May 25 2007, 02:02
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