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Boken handlar i huvudsak om SVT:s nyhetsredaktioners partiska
USA rapporteringar.

En förödande stor del av svensk nyhetsrapportering som har politisk
anknytning till USA är partisk. Det gäller inte minst inom statsägd

Public Service som t.ex. SVT. Sveriges befintliga
säkerhetsanordningar som skall utgöra hinder för partiskhet hos

SVT:s nyhetsförmedling fungerar inte.

SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar drar orättmätig fördel
av sin stora marknadsandel genom att de aktivt och systematiskt
undanhåller medborgarna centralt väsentliga uppgifter som fäller

skuggor över president Barack Obama.

Det här sker genom att SVT:s exklusiva nyhetsförmedlarklubb i god
tro främjar sin egen världsbild som framträder i deras egen

ideologiska utblick, nyhetsförmedlarna ignorerar därmed händelser
som stör nyhetsförmedlarnas personliga politiska helhetssyn. Jag

utvecklar den här tolkningen mer närgående i bokens inledande sidor.

Frånvaron av en svensk vederhäftigt bedriven Public Service TV-
kanal och/eller en konkurrerande TV-nyhetskanal som tillhandahåller

balanserade USA rapporteringar här i Sverige ger till följd att
svenska befolkningen duperas.

Det svenska samhällets utbredda folkliga hat mot George W Bush:s
Irak krig konstruerar och befäster än idag missuppfattningar och

felaktiga historiebeskrivningar om vad som i själva verket ägde rum



efter den 11 september 2001 fram till 2008 då Barack Obama tog
över USA:s presidentpost vilka i väsentligt hög grad är en direkt

konsekvens av SVT:s partiska nyhetsrapporteringar.

Utifrån rena oförvanskade fakta som inte ryckts ur något oberättigat,
missvisande sammanhang eller liknande visar jag i boken hur SVT:s

nyhetsredaktioners USA rapporteringar genom sina partiska
rapporteringar på orättfärdiga grunder systematiskt undanhållit
medborgarna politiskt väsentlig information. Omfattningen av de
partiska illgärningar och brott som SVT sedan många år tillbaka

gjort sig skyldiga till är så grava att de inte längre kan repareras. Jag
menar att medborgarna på angelägna punkter varken tillhandahållits
eller tillhandahålls förväntad information om vad som i själva verket
sker i vår värld, och det inte minst i en så brännande tid som just nu.
Det är dags att lägga ner SVT och starta om därför vi behöver trots
allt i vart fall en någorlunda opartisk Public Service TV kanal.

I USA så finns det tre politiska partitillhörigheter, de är
Republikaner, Demokrater och "Independents" (oberoende

neutral/mitt i mellan). En Gallupundersökning från hösten 2013 av
de amerikanska medborgarna uppvisar: Republikaner 25%,

Demokrater 31% och Independents/Oberoende 42%. Jag tillhör den
utomordentligt lilla svenska handfulla skaran som hyllar George W

Bush insatser och ogillar Barack Obamas presidentskap. Mitt
ideologiska¹ nolläge vad gäller hur USA skall styras är på så sätt
"Independent". Du som är en trygg liberal dvs. en amerikansk

Demokrat bör ändå få en god behållning av boken eftersom du som
en sådan utan svårighet bör kunna skilja på vad som är faktauppgift

respektive min åsikt.
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