Kellele kuulub Rootsi meedia
Tõnis Siim
Rootslaste kollektiivne ajutegevus/mõtlemine on juba
aastakümneid olnud kaaperdatud väikese huvigrupi poolt.
Seetõttu ei kvalifitseeru rootslaste assimileerimissurm
rahvussuitsiidiks-eutanaasiaks vaid rahvusmõrvaks ning
genotsiidikuriteoks,
kui
maailmast
kaob
assimileerimissurma
ja
asualade
ümberning
ülerahvastamise tõttu unikaalne-omanäoline põlisrahvas.
INTERNETIST: Kes kontrollib meediat ja mõjutab masse
põhjamaades ning Baltikumis !? “reede, 16. detsember
2016 Rootsi Demokraatliku partei liige ja parlamendi
saadik Anna Hagwall astus oma kohalt tagasi. Rootsi
Demokraatliku partei liige ja parlamendi saadik Anna
Hagwall astus oma kohalt tagasi ja keelati uuesti
kandideerimast peale seda kui ta avaldas info sellest,
kes kontrollib Rootsi meediat. Nimelt tuleb välja, et
“Bonnieri Grupp” omab suuremat osa Rootsi väljaannetest.
Numbriliselt
siis
jaguneb
nii:
96
raamatukirjastusfirmat, 42 äri ja börsi ajalehte, 105
interneti uudiste lehte, 9 filmi produktsiooni
kompaniid, 176 erineva ajakirja välja- andmist, 23
suuremat ja peamist ajalehte, 33 telekanalit ning veel
33 “muud” meediaväljaannet Põhimõtteliselt domineerivad
nad kogu Rootsi meediat. KUID sama grupp tegutseb ja
omab suurt mõju ka Taanis,Soomes, Saksamaal, Inglismaal
ja ka BALTIMAADES! Firmad, mille kaudu omatakse enamust:
LNK Rootsis, Alma media Soomes. Läbi Alma media
kontrollitakse MTV3 ja SubTv kanaleid.Rootsis on TV4
nende oma. TV4 juhib Jan Scherman ja tema tütar Clara
Scherman (juudid) Soomes on nende kontrolli all
Iltalehti ja Kauppalehti ning nende oma on trükikoda
Lehdentekijät mille kaudu ilmub 40 erinevat ajakirja.
Soomes on ka 5 maakondset, 15 kohalikku ja 9 vaba

ajalehte nende omandis. Nad on ka Baltic News Service
(BNS) omanikud. Aga kes nad siis on? Nimi Bonnier on
neil võetud hiljem, nende originaalne perekonna nimi oli
Hirschel. Peale juutidest Bonnieri grupi on Rootsis ka
selline mees nagu Peter Hjörne (päris nimi Kaplan.
Juut), Göteborgs-Posten omanik ja peatoimetaja. See on
Rootsis suuruselt 4 ajaleht. Lisaks paljudele kohalike
ajalehtede omamisele on ta suurosanik “Liberala
tidningars konsortium” e. Liberaalsete Ajalehtede
Konsortsium. Ta on mõjuka juudi Per Gyllenhammer (endine
juht firmas Volvo) õepoeg. Bonnier ja Hjörne omavad
vastavalt 30% ja 10% Tidningarnas Telegrambyrå (Rootsi
uudiste keskagentuur), millest enamus riigi ajalehti oma
info ja uudised võtab. Robert Aschberg (juut) on
kompanii nimega Strix Television omanik, kes teeb
saateid kõigile suurematele aga eelkõige just TV3-le.
Roberti emapoolne vanaisa oli pankur Olof Aschberg, kes
rahastas bolševikest juutide revolutsiooni Venemaal,
mille käigus tapeti kümneid miljoneid inimesi. Rootsi
suurima ajalehe Aftonbladet peatoimetaja on juuditar
Helle Klein, kes on kunagise Stockholmi pearabi Gottlieb
Kleini tütar. Helle isa Ernst Klein on ka mõjukas
tegelane meediamaailmas, olles kunagi suuruselt 9-nda
ajalehe Östgöta Correspondenten peatoimetaja. Arvestades
seda, et Rootsis elab umbes 20 000 juuti e. 0,2% kogu
rahvastikust on nad enda kätte koondanud tugeva
massimõjutuse ja propagandarelva. See jutt siin peaks ka
meie meedia sõltuvust ja kallutatust tõestama. Sest ka
meil on neid Bonnieri auhinna kandidaate päris palju.
Meie meedia on kindla kontrolli all ja me kõik näeme mis
Rootsist saanud on.”
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