
 

 

Medierna, krigshetsarna 
 
 
Det enda sättet att förhindra ett tredje världskrig är att tvångspermittera världsmedierna. Nu upp-
viglar dessa ”medier” till förstörelse, de utnyttjar ett tillskärpt läge, men de är också själv utnytt-
jade. 
 
Just nu utkämpas det stora kriget inte med missiler utan med mediemissiler. Parterna i den poli-
tiska situationen, förenklat Väst och Öst, får tidningarna och TV-kanalerna i sin tjänst. Väst, vars 
massiva tvångsmatning av ”information” tränger in i allas medvetande, är på vinnarsidan. Detta 
orsakar hysteri, panik - och krig. Total förstörelse. 
 
Situationen i Finland är förfärlig. Den statliga televisionen och den ”oberoende” pressen är till 100 
procent ett verktyg för västvärlden, det vill säga USA. Aldrig hade jag trott att jag i Helsingin Sa-
nomat skulle läsa en text av USAs chargé d´affaires där USAs och dess dräng Finlands ”ondskans 
axel” kulmineras (HS 12.02.2022). 
 
Chargé dáffairen radar upp Rysslands synder, verkliga och inbillade, men glömmer sitt eget lands 
fruktansvärda gärningar, det våld med vilket man krossat stat efter stat. USA har försvarat demo-
kratin genom att förstöra livet i många länder, döda miljoner människor och lära ut mänskliga rät-
tigheter med stridsvagnar, kulsprutor och missiler. 
 
Nu håller vi på att hänga oss fast vid denna fruktansvärda banditstat, västvärldens ledare och för-
svarare av mänskliga rättigheter och demokrati. Den amerikanska ambassadtjänstemannens text i 
Helsingin Sanomat kommer att förvandlas till en historisk och dystopisk parodi så fort våra ögon 
öppnas. 
 
Medierna måste tvångspermitteras. Jag vet att tanken är utopisk, men tänk efter! Medierna har 
alltid tjänat på krig och blodiga kläder, men nu är det frågan om något helt annat, om radioaktivt 
nedfall, aska och slutet för vår civilisation. 
 
Tidningarna och TV-nyheterna har lyckats skapa och upprätthålla en helig sanningsgloria kring sig 
själva. De flesta tidningsläsarna och TV-tittarna har uppfattningen att de befinner sig vid sanning-
ens källa, att en sveklös och sanningssökande journalistkår producerar tillförlitliga nyheter åt dem. 
Som om tidningarnas redaktioner till sitt förfogande hade en kunskap som står över allt. 
 
Det har de inte! Redaktionerna är helt beroende av vad som erbjuds dem. En tidning får in sina 
artiklar från olika kanaler, bland annat från nyhetsbyråer… som i sin tur får sin information från 
olika kanaler, bland annat staternas proppagandaavdelningar. 
 
Journalistiken i sin traditionella form är död sedan länge. Journalisterna, det vill säga vi journa-
lister, har blivit tjänare, stafetter, springpojkar och slavar i informationskriget. Eller inbillar vi oss att 
den enskilda journalisten äger överlägsen information, överlägsna och sanningsenliga källor? 
 
Journalistiken är död. Jag menar det nostalgiska och charmiga förflutna, där en journalist på egen 
hand får reda på en unik nyhet, vetskapen om var Nurmijärvi-mördarens yxa ligger gömd. 
 
Stater och deras ledare befinner sig inte inom räckhåll för den enskilda journalisten eller det en-
skilda mediet. De öppnar sina dörrar och erbjuder sina ord bara när de vill. Ledarna och staterna 
utnyttjar medierna och deras självgoda och förment allvetande ”journalister” som mejslar och 
skiftnycklar. 
 
När Helsingin Sanomat beslöt att publicera ambassadtjänstemannens primitiva propagandatext 
slog sig chefredaktören kanske för bröstet. ” Det var vi som fick den!”  Han har anledning att vara 



 

 

nöjd, förbindelserna till USA:s ambassad är i skick och begäran om en intervju med president 
Biden seglar förmodligen i medvind. 
 
Och säkert publicerar man inom de närmaste dagarna nästa HS-enkät om Finlands NATO-med-
lemskap. Den oberoende, allvetande tidningen håller på att nå sitt mål. Men nog har man lagt ner 
mycket arbete på saken! 
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