
Frie medier?
Kære medborgere!

Jeg stiller spørgsmålet: Er vores medier ‘frie’, og 
hvad måtte vi i så fald mene med det?

Hvis man mener fri for centraliseret kontrol og 
dermed en slags allemandseje, så må svaret i hvert 
fald være: Nej. Det kan ikke være det der menes, 
for der er emner i valgkampen af største vigtighed 
for vores samfunds fremtid, som simpelthen bliver 
forbigået. F.eks. er der spørgsmålet om 
bankreguleringer, der til trods for et fi-
nanskrak i 2007, negative renter og en 
hel stribe bankskandaler slet ikke bliver 
omtalt.

På spørgsmål om internationale sik-
kerhedsmæssige emner udspys der fra 
vores medier og visse politikere, som 
Wammen (selverklæret Tony Blair-fan), 
gang på gang domme over sager, hvor 
der overhovedet ingen beviser er for de 
påstande, som dommene lyder på - alli-
gevel agerer de brede medier m.fl. som 
dresserede papegøjer og udtaler dét 
som sikkert, som de overhovedet ikke 
ved nogen som helst besked om, og ta-
ger ikke engang den mindst mulige an-
svarlige debat op om emnet. Emnerne er 
mange, og ofte emner der leder til vores 
deltagelse og opbakning til krige rundt 
omkring i verden. Der er de ting, hvor 
det nærmest er forbudt at tænke det, 
endsige at ytre tankerne i de offentlige medier.

Til valget har medierne travlt med deres kandi-
dattests. Disse tests med deres skala fra 1 til 5 eller 
lignende med udvalgte partigodkendte spørgsmål, 
som folket har lov til at forholde sig til og generelt 
er af omfordelings eller anden underordnet karak-
ter, er den værste form for reducering af debatten 
og den vælger der tager testen. Endvidere kan man 
godt være sikker på, at ens svar bliver registreret 
sammen med de data (cookies, ip-adresse m.v.) 
borgerens system (computer) leverer. Disse data 
kan nu bruges til at profilere offeret, og dataene 
kan sælges på det private big-datamarked. Vælge-
ren er nu blevet digitaliseret og reduceret til en da-
ta-pakke, et produkt.

Så er medierne “frie”? Fri for moral og ansvarlig 

demokratisk proces er vist det eneste frie der kan 
tillægges dem.

Så, eftersom der er lagt låg på debatten, er den 
eneste måde for kandidater med emner udenfor 
det veltilpassede at gå ud til folk på gaden med 
budskaberne.

Godt valg,
Hans Schultz,
kandidat uden for partierne

3 mærkesager:
I stedet for finanssammenbrud – 
Gå med i Kinas Nye Silkevej:
Vi står overfor et finanssammenbrud 
værre end i 2008, og må derfor forlade 
den vestlige verdens defekte paradigme 
med spekulation, plyndring og geopoli-
tik. I stedet skal vi gå sammen med Kina, 
Rusland og størstedelen af verden, der nu 
samarbejder om Den Nye Silkevej, Bæl-
te- og Vej-Iniativet, der sikrer udvikling 
for alle verdens nationer – selv de lande i 
Afrika, der tidligere blev svigtet.

Opdel bankerne inden nyt finanskrak 
og skab kredit til den fysiske økonomi:
2008-finanskrak, hvidvask og udbytte-
skatsvindel. De private finansinteresser 
må ikke længere diktere politikken. Vi 
måle opdele bankerne og bringe finans-
verdenen under offentlig kontrol. Samti-

dig skal vi have statlige kreditter til store projekter 
som en Kattegatbro med et dansk magnettognet, 
Femern Bælt, Helsingør/Helsingborg-forbindelse 
og forskning og udvikling. Det er i en nøddeskal 
Lyndon LaRouches 4. punkts nødprogram.
 
Vi skal høste Helium-3 på Månen til fusionsener-
gi på Jorden:
Medierne forsøger at få alle til at gå i selvsving over 
“klimakrisen”. Alle de ofre man forsøge at gennem-
føre for klimets skyld, med primitive teknologier 
som sol og vind, vil ikke virke. I stedet bør vi tæn-
ke langt større og have et internationalt samarbejde 
om investeringer i at kontrollere fusionsprocesser, 
så vi kan bruge fusion som fremtidens energikilde 
med helium-3 fra Månen som brændsel.

Stem på Hans Schultz
Folketingskandidat i Østjylland uden for partierne
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