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Saturday, August 20. 2005

Mönstret för vad oliktänkarna har att göra
... gav Mark Twain för över 100 år sedan, se denna artikel, teckningar, m.m.:
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=113#113.
Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Fred kl 19:01
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Wednesday, August 17. 2005

Intelligentsians blockering förklarad
Per Ahlmark förklarar i sin Det är demokratin, dumbom! (s. 101), utan att själv inse det, sin egen och andras blockering eller förnekelse - inför det som nu sker:Vi har sett det förr under de senaste nittio åren. Inte kan väl miljontals människor
ha blivit tokiga och anslutit sig till en sjukligt fanatisk politisk åskådning? Det var utgångspunkten för dem som hyllade
Sovjetkommunismen, också under dess värsta år, eller rättare sagt: speciellt då. Att Stalin av ren galenskap utrotade
hela folkgrupper genom utsvältning eller deportationer, nej, det lät alltför osannolikt! Troligare var naturligtvis att Stalin
hade rätt när han skyllde konflikterna på borgerliga propagandister eller trotskistiska sabotörer. Ty världen kan inte ha
förvandlats till ett irrationellt slakteri.Se fortsättningen av citatet på http://life.lege.net/viewtopic.php?p=107#107, där du
även kan diskutera det, och där det finns fler länkar.
Ahlmark talar själv om dödskult och att se andra folk som "undermänniskor". Han tycks inte se att den närmast religiöst
fanatiska flygeln i hans eget älskade USA själva driver en dödskult. Se t ex The Trojan Horse of Nuclear War av Leuren
Moret, på http://globalresearch.ca/articles/MOR407A.html. Läs mer på http://life.lege.net/viewtopic.php?p=107#107.
William Blum har i en av sina böcker skrivit att oavsett hur paranoid och konspirationsteoretiskt lagd du är så är det som
den amerikanska regeringen verkligen gör värre än du kan föreställa dig...

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Förnekelse, Konspirationsteorier, Gemensam
berättelse / myt, Demokrati, Absurditeter gör ohyggligheter, USA, Nyliberalism kl 12:40
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Tuesday, August 16. 2005

Intelligentsians blockering
[H]ur kan det komma sig att det gång på gång träder fram nya, väldiga rörelser som presenterar galna, dödsbringande
och apokalyptiska fantasier för världen?
Varför jublar folk så ofta inför att de demokratiska fri- och rättigheterna måste bekämpas tills de är krossade? Av vilket
skäl lyckas varje ny fasansfull stollighet få mängder av anhängare och medlöpare?
Det är dödskulten och omfamningen av det irrationella som fortsätter att plåga världen, citerar Per Ahlmark Paul Berman
i Ahlmarks bok Det är demokratin, dumbom!, sidan 96. Detta utan att upptäcka att denna gång är det han själv som
anslutit sig till en ny stollighet. Se min teckning som illustrerar detta, här: http://uscrisis.lege.net/perfectstorm/. Jag
glömde att på länken nämna den radioaktiva nedsmittningen som systematiskt utförs med hjälp av utarmat uran - vilket
räknas som massförstörelsevapen. (Se http://life.lege.net/viewtopic.php?p=106#106).
Se förresten den utmärkta analysen av Åsa Linderborg och Erik Wijk om rättsäkerhet och terrorbekämpning i
Aftonbladet 2005-08-15: Terror och tystnad - http://aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,685328,00.html.
Inlagd av Leif Erlingsson i Utarmat uran, Demokratiskt arbete, Förnekelse, Gemensam berättelse /
myt, Demokrati, Strålande tider, Massförstörelsevapen, Absurditeter gör ohyggligheter,
Nyliberalism kl 21:15
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Saturday, August 13. 2005

Amerikanska koncentrationsläger: bakomliggande värderingar
För att förstå Amerikanska koncentrationsläger måste man förstå de bakomliggande värderingarna. Att allt
ifrågasättande av auktoritet i själva verket är likställt med terrorism. Terrorism har blivit ett kodord för motstånd mot den
rådande ordningen, d v s terrorism är numera ett kodord för verkligt demokratiskt arbete. De som inte böjer sig skall
krossas. Detta är de bakomliggande värderingarna bakom Amerikanska koncentrationsläger och mycket annat som
sker medan såväl intelligentsia, politisk klass som vanliga människor är som i hypnos. Amerikanska koncentrationsläger
är inte en sjuk fantasi utan en verklig realitet. Ännu är det inte så många som sitter där. Det behövs dock inte mycket
fantasi för att se var vi är på väg. Många, jag själv också, har varnat i flera år - somliga mycket längre än så - för vad
som är på gång. Se vidare http://life.lege.net/viewtopic.php?p=102#102.
2006-02-23: Uppdatering i ämnet: Halliburton har fått ett 385 miljoner dollars kontrakt på att bygga "läger".
Andra bloggar om: amerikanska koncentrationsläger, värderingar, terrorism, demokratiskt arbete
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Amerikanska koncentrationsläger, Ideologin, Nyliberalism
kl 20:53
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Friday, August 12. 2005

Folkrätten och de mänskliga rättigheterna
Folkrätten och de mänskliga rättigheterna, eller Varför USA är en skurkstat (lägg till listan) - Denna artikel citerar New
York Times den 10 augusti 2005 som rapporterar att regeringens jurister hävdar att främmande medborgare som byter
flygplan på amerikanska flygplatser lagligt kan arresteras och hållas utan någon anklagelse, att de kan hindras kontakta
advokat eller domstolar, och att de till och med kan förnekas grundläggande nödvändigheter såsom mat. Se
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=94#94.
Inlagd av Leif Erlingsson i Global rättvisa, Frihet, Mänskliga rättigheter, Personlig integritet,
USA kl 09:58
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Thursday, August 11. 2005

Rekommenderade länkar
http://krigskronikan.com/blog/ - The first Swedish member of “the reality-based community”?
http://life.lege.net/ - Diskussioner om etik & politik som tjänar livet.
http://mediekritik.lege.net/ - Diskussioner och analyser om vad som inte skrivs i media och varför.
http://kebi.se/motvallsbloggen/ - Kerstin Berminges blogg om samhällsfrågor, politik och filosofi.
http://stoppa-storebror.se/ - Pär Ströms sajt "Massövervakning - nej tack!"
http://gkochswahne.blogspot.com/ - Göran Koch-Swahnes Blog, tydligen också Botkyrka-bo, men 5 år äldre.
http://aftonbladet.se/blogg/klein/ - Helle Klein har den goda smaken och vanan att länka till andras bloggar i hennes
inlägg. Helle är troende, och mycket intresserad av livsåskådning, filosofi och de existentiella frågorna. Hon är även
Aftonbladets politiska chefredaktör med ansvar för tidningens opinionsbildande delar. Intressant blogg!

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Politik kl 21:25

Exempel på sådant du inte kommer att få höra av media
Att utarmat uran ammunition mångdubblar allmänna strålningsnivåer i forna Jugoslavien, Afghanistan, Irak och i alla
andra länder USA bekrigar, samt att mer än hälften av deras egna soldater kommer att bli arbetsoförmögna eller dö av
sviterna inom tio år. Utarmat uran uppfyller två av tre kriterier för massförstörelsevapen enligt amerikanarnas eget
klassificeringssystem, och bryter mot alla internationella avtal och överenskommelser, och även mot amerikanska civila
och militära lagar. Utarmat uran har på slagfältet tre effekter på levande varelser: Det är en giftig tungmetall, det är ett
radioaktivt gift och det har en partikel-effekt genom att partiklarna är mindre än en tusendels millimeter. Källa: the Battle
Creek Enquirer (Michigan), August 9, 2005.
Se även beyondtreason.com. Denna radioaktiva nedsmutsning kommer inte att försvinna på många tusen år.Det
största problemet är vår egen förnekelse. Sanningen finns redan helt öppen - det är bara att ta till sig! Allt står klart, alla
bevis är i dagen. Men du kommer inte att få höra detta av våra politiker - som helst verkar vilja förbjuda spridande av
denna typ av information. "Verklighetskontroll" kallade Orwell det. Förbundet för psykohistoria, som har funnits i 28 år
och ger ut The Journal of Psychohistory och diverse böcker och läromedel i ämnet, har många tankar om denna
förnekelse. De har även en diskussionslista.
Andra bloggar om: utarmat uran, media
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Utarmat uran, Förnekelse, Manipulation, Strålande tider,
Massförstörelsevapen, Irak, Politik, USA, Paralyserande feghet kl 21:04
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