
”Vi ville inte veta,
därför förstod vi inget

och därför gjorde vi inget”
På 1970-talet och en bit in på 1980-talet var DSM (då uttytt 
Den Svenska Marknaden) organ för Sveriges Marknadsför-
bund. Jag var förbundets VD. Det var en tid då mitt fokus 
var att till företag och organisationer runtom i Sverige sprida 
”marknads- och problemorienteringens evangelium”. Jag vågar 
påstå att vi på det sättet banade väg för ett nytänkande, 
som kom att få betydelse för dynamiken i den utveckling 
som utmärkte 1970-talet och sedan i det stora hela fort-
sättningsvis.

I dag har både jag och DSM (nu uttytt Debatt Sannings-
sökande Mediakritik) ett lite annat fokus:

Att säga det som sällan sägs
men borde sägas...

behöver sägas
Att säga det som sällan sägs men borde sägas... behöver sägas 
har dock allteftersom visat sig ha sitt pris. Många skulle säga 
mycket höga pris.

Och inte bara det. Mycket av detta som borde sägas... 
behöver sägas har visat sig ha svårt att nå ut genom ”main 
stream media”. Ibland tvingas man att tala om en av dessa 
utövad självcensur – en censur som förefaller närmast 
reflexmässig och därför svår att få något grepp om. I mycket 
ett arv från den tid då Gramsci-Vänstern  tvinnade ett helt 
nätverk, med vars hjälp denna vänster – även kallad ”medi-
avänstern” - lyckades ta medierna i besittning. Till detta 
kommer den kontinuerliga nyrekrytering av ”gramsciiter”, 
som understöds av den DDR-inspirerade institutionen 
Statens Kulturråds sedan 1974 bedrivna  finansiering av 

företrädesvis vänsterorienterade kulturtidskrifter – tidskrif-
ter som gör tjänst som plantskolor åt ”main stream media”.

I detta mediaklimat har det blivit möjligt att undertrycka, 
ibland rentav mörklägga sådant som borde sägas... behöver 
sägas. DSM:s speciella nisch är att försöka bryta igenom detta 
undertryckande och i förekommande fall mörkläggande. 
Och det sker utan några som helst partipolitiska bindningar. 
För att för mig själv markera detta oberoende valde jag att 
inte delta i det senaste riksdagsvalet. Lite som protest mot 
alla för sina respektive partier kampanjande ledarskribenter.

För att (trots ”main stream medias” - som det kan upp-
fattas - försök att tiga ihjäl DSM och de sanningar DSM 
försöker bringa i ljuset) nå ut till personer i positioner att 
kunna ”agera” har DSM under senare år haft en med hänsyn 
till sina resurser betydande gratisdistribution. Den har bland 
annat omfattat samtliga riksdagsledamöter och ett stort 
antal personer med nyckelpositioner inom rättsväsendet. 
Det gäller även ”viktiga opinionsbildare” inom media. Ingen 
av dessa utvalda skall kunna säga att ”vi visste inget, därför 
gjorde vi inget” – exempelvis när det gäller sanningen om 
Palmemordet och Estonias förlisning.

Avslutningsvis. Statens Kulturråds beslut att även i 
år avslå DSM:s begäran om kulturtidskriftsstöd (se detta 
nummer sid 25) gör det svårt att fortsätta gratisdistribu-
tionen till bland annat riksdagens ledamöter. Jag vädjar 
därför till gratismottagarna av detta nummer (bland annat 
samtliga den nyvalda riksdagens ledamöter) att övergå till 
att bli betalande prenumeranter = att erlägga avgiften på 265 
kronor genom insättning på DSM:s pg 18 02 40-4 alternativt 
bg 5296-8070.  
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