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Bloggo-Sfären
vidgar horisonten 

Det finns bloggar och bloggar. En del som kan ses som åter-
speglingar av Den Svenska Infantokratin och dess hejdlösa 
vulgarisering och som är på god väg att tränga ut förmågan 
till analytisk reflexion. Effekter av den ”värstingjournalistik” 
som gjort sig allt bredare i ”det offentliga rummet” och som 
utmärks av ett allt råare tilltal med de  masspridda tabloiderna 
Aftonbladet och Expressen som stilbildare. Ofta vädjande till 
människans sämsta sidor. Elakhet, avundsamhet, allehanda 
perversiteter, inte sällan uttryck för ren ondskesfullhet.

Gapande och okvädande har mer och mer ersatt ”det goda 
samtalet”. Samtalet där deltagarna lyssnar på varandra och ”tar 
till sig”, när något av betydelse blir sagt. Samtalet där kunskaps-
ord och reflexion väger tyngre än glåpord.

Men det finns också bloggar som förmedlar information och 
kunskap, som sällan eller aldrig ges utrymme i den stereotypi-
serade mediavärld, som kommit att gälla som den nya makten: 

Mediamakten. Bloggar som hjälper oss att vidga horisonten. 
Göra oss bättre rustade att se verkligheten med dess  mångfa-
cetterade problematik och därmed göra oss bättre kapabla att 
bidra till en både kritisk och konstruktiv samhällsdebatt ägnad 
att möta den infantilisering och allmänna fördumning, som 
banar väg för de samhällsupplösande krafterna. 

Inte minst gäller det ett vidgande ägnat att hjälpa oss att 
bryta den inskränkta provinsialism, som kan ta sig uttryck i hur 
nonsensnyheter eller av medierna själva skapade ”sensationer” 
ges möjlighet att dominera ”nyhetsflödet” - ibland dag ut och 
dag in, ibland vecko- eller rentav månadsvis. 

 Här och fortsättningsvis kommer DSM att uppmärksamma 
bloggar med ett ofta annorlunda innehåll och ett annorlunda 
tyckande än det som förmedlas av ”main-stream-media”. 

   JG

Bakom kulisserna
www.nyapolitiken.biz

Har tagit som sin uppgift att vara kun-
skapsspridare av sådant som har betydelse 
för världspolitiken men som i betydande 
utsträckning undanhålls gemene man. Det 
sker genom att fånga upp och återge upp-
gifter och analys, som sällan släpps fram i 
”gammelmedia”. Hemsidan har som devis 
ett av John F Kennedy formulerat tänke-
ord: ”Ett land som inte vågar medborgarna 
själva bedöma vad som sanning och vad 
som är lögn är rädd för sina medborgare.” 
Hemsidan har ett omfattande bibliotek 
sorterat på ämnesområden.

Den osynliga journalisten
denosynligajournalisten.blogspot.com

Intressanta analyserande artiklar där för 
en ansvarsfull journalistik betydelsefulla 
frågeställningar ventileras. Nu nyligen 
– detta i en längre välskriven artikel – 
utifrån begreppet ”Tystnadsspiralen”, som 
lanserades av den tyska sociologen och 
statsvetaren Elisabeth Noelle-Neuman. 
Den teori begreppet står för lanserades 
redan på 1970-talet. Omskrevs i DSM utan 
att detta väckte någon debatt bland svenska 
journalister. 

Fria tider
www.friatider.se

Speglar och kommenterar viktiga hän-
delser och trender runtom i världen 
utan de skygglappar och begränsningar,  
som utmärker svenska mediers  utri-
kesrapportering. Här några rubriker till 
informativa och intressant analyserande 
artiklar:

•  Wayne Madsen: Så tar bankerna 
över Grekland • Ett maktövertagande i 
det tysta. Situationen i Europa och USA 
kommer att förvärras, spår Wayne Madsen.

•  Neokonservatismen tappar greppet 
om den amerikanska högern • Repu-
blikanerna har ledsnat på krigen. Nu är 
demokraterna under Obama USA:s främ-
sta krigsparti.

•  Nederländerna överger officiellt mång-
kulturen • Skärpt lagstiftning ska göra upp 
med mångkulturen och kulturrelativismen. 
Ansvaret för att anpassa sig vilar helt på 
den enskilda invandraren.

•  Ny lag i Frankrike – avvisar 28 000 
illegaler • Frankrike stramar åt. Har själva 
tillräckligt med arbetskraft, resonerar 
politikerna.

Jan Millds blogg
www.janmilld.wordpress.com

Fångar upp och återge information som i 
stort sett aldrig når ut via svenska medier 
och som här presenteras på ett pedagogiskt 
sätt. Ofta med hjälp av professionellt utförd 
grafik. Uppmärksammar  i framförallt 
anglosachiska länder publicerad litteratur 
om för Världen långsiktigt avgörande pro-
blemställningar. Nu senast Chris Marten-
sons bok ”The Crash Course”, som varnar 
för konsekvenserna av den exponentiella 
tillväxt, som många både politiker och 
ekonomer eftersträvar men som hotar att 
spränga planetens resursramar.

Newsmill
www.newsmill.se

Har blivit ett allt viktigare forum för ofta 
genomtänkta och välskrivna inlägg, för 
vilka de stora tidningarna är stängda – 
ibland av utrymmesskäl men ofta även av 
”policyskäl”. Har skapat ett utrymme för 
fria debattörer vid sidan om det utrymme, 
som mer och mer kommit att täckas in av 
de stora tidningarnas egna krönikörer/
ledarskribenter jämte väl inarbetade mer 
eller mindre hårt marknadsförda ”ansik-
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ten” typ Leif GW Persson – professionella 
tyckare som ges möjlighet att yttra sig om 
allt och intet.

Politiskt Inkorrekt
www.politisktinkorrekt.info

 Den blogg som oftast brukar åberopas som 
bloggen. som släpper fram politiskt icke 
korrekta åsikter. Bloggen är betydligt mer 
sansad än vad ryktet förmäler. Dessutom i 
allt väsentligt informativ på ett intressant. 
Bloggen håller sig med klara och entydiga 
kommentarregler: Håll god ton mot var-
andra. Var saklig och seriös. Inga hot eller 
liknande. Vårda språket. 

Lena Holfves blogg
Rädda Sverige.nu

www.radda-sverige.nu

Lena Holfve är författare till ett tiotal 
böcker och tar ton i Den Svenska Blogg-
Världen genom sin blogg, som håller en 
starkt personlig stil och utmärks av rappt 
formulerade reflexioner utan hänsyn till 
vad det politiskt korrekta påbjuder.  ”Man 
måste låta rätt gå före galet”, förklarar hon 
trotsigt.

Här några av hennes bloggkrönikor, som 
blivit upptakt till ett många gånger livligt 
meningsutbyte:

•  Kulturen vi inte kan förstå  •  Vi 
indoktrineras  •  Inga-Britt Ahlenius 
kan tänka  •  Ett samhälle som dödar 

sina unga  •  En reflektion runt lögner  •  
Myterna och de okunnigas land  •  Res-

pekt, vart tog den vägen?

Tankesmedjan Mänsklighet
www.mansklighet.se

Tankesmedjan Mänsklighet är en huma-
nistisk tankesmedja, som verkar för ett 
mänskligare samhälle. Återkommit frek-
vent med avslöjanden om och genomlys-
ning av den hemlighetsfulla Bilderberg-
gruppen – aldrig omnämnd eller granskad 
i svenska medier. 

Vaken
www.vaken.se

En nyhetsportal som förmedlar informa-

tion, som i stor utsträckning censureras av 
main stream media men som är av grund-
läggande betydelse för enskilda människors 
bedömningar och ställningstaganden. 
Mycket av informationen visar hur det poli-
tiska livet låtit sig korrumperas. Ser som sin 
uppgift att stimulera till kritiskt tänkande. 

Vår stund i Sverige 
http://varstundisverige.blogspot.com

Har ofta en pessimistisk grundton: Vart är 
Sverige på väg? Förmedlar i svenska medier 
sällan förekommande information om hur 

SvD-journalist mordhotad
efter att ha uppmanat:

”Ge inga bidrag till hatet!”

I en ledare den 15 juli 2011 i SvD avslöjar Per Gudmundsson, hur otäck hatpropaganda får 
sin verksamhet finansierad med statliga medel via Ungdomsstyrelsen. Det gäller bland 
annat det militanta Sveriges Iman Förbund. Med ett bidrag 2009 på 416 000 kronor 
har detta förbund fått möjlighet att ”skapa en professionell hemsida” (www.muslim.se).

På denna hemsida får läsaren – upplyser Gudmundsson – veta att det är förbjudet att 
hjälpa icke-muslimer, ”att bli vän med dem och tycka om dem” eller ”att bli medlemmar i 
deras samhällen, gå med i deras partier”. Där lärs också ut att straffet för homosexualitet 
är ”att dödas”. Att delta i svenska traditioner är ”inte tillåtet”. Att sjunga med i ”Nu tändas 
tusen juleljus” vid Lucia innebär ”otvivelaktigt att man utesluts från islam”. 

Tidigare har Gudmundsson avslöjat att Ungdomsstyrelsen 2010 anslog 555 000 för att 
göra det möjligt att från Qatar flyga in hatpredikanten Bilal Philips i och för deltagande 
i en könssegregerad konferens i Göteborg.

 Efter dessa publiceringar har det framförts flera krav på att Per Gudmundsson skall 
skjutas. En av de som ställt sig bakom detta krav är Kawa Zolfagary, som stod högt upp 
på vänsterpartiets riksdagslista i valet 2010.  
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den militanta islamismen blivit ett växande 
hot mot den västerländska civilisationen. 
Här kan man läsa om skrämmande uttryck 
för islamistisk kvinnosyn men som våra 
svenska feminister med närmast ofattbar 
konsekvens valt att förtiga.  

Hemsidan informerar också om böcker 
som sällan eller aldrig omskrivs men som 
via ”Vår stund i Sverige” kan laddas ner. 
Exempelvis boken ”Det revolutionära nät-
verket”, som uppges avslöja att högern och 
vänstern gått ihop för att förråda vårt land. 
Sant, delvis sant eller inte sant? Om detta 
ankommer det på läsaren att bilda sig sin 
egen uppfattning.


