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Pääkirjoitus

Rikollinen journalismi

Luin netistä vihasivustoa, jossa mustamaalattiin
Tapio Jankkila
maahanmuuton vastustusta ja tuomittiin rajat
kiinni -kansanryhmää. Euroopan tilanteesta tai
maahanmuuttajien rikoksista ei mainittu mitään. Kirjoitin
oman kommenttini sivustolle, mutta kommenttiani ei
Valtamediasta
saa
jatkuvasti
julkaistu. Tässä kommenttini:
lukea kolumneja ja kirjoituksia
Terve. Seuraatteko te ollenkaan mitä maailmalla,
vaikkapa Ruotsissa, tapahtuu? Siellä maahanmuuttomyönteiset poliitikot elävät kaukana maahanmuuttajista
– omilla alueillaan. Suomessa on kuollut jo ihminen –
maahanmuuttaja raiskasi ja poltti elävältä tytön. Joka
viikkoiset väkivallanteot ja raiskaukset saavat ihmiset
entistä vihaisemmaksi. Erityisesti se, että tämä kaikki
on ollut jo kauan ”rasistifasistien” tiedossa, saa kansan
raivon partaalle.
Itse olen entinen suvaitsevainen, ja mm. ex-muslimien
mielipiteiden kuunteleminen on avartanut näkemystäni.
Tosiasia on, että maailma on ylikansoitettu ja ylikulutettu; meillä on pian 10 miljardia ihmistä, ja jostain
syystä eurooppalaiset uskovat median luoman illuusion
siitä, että meidän velvollisuutemme on pelastaa kaikki
nämä ihmiset jakamalla elintilamme heidän kanssaan.
522 tiedemiestä varoittaa konsensusraportissaan
(scientific consensus on maintaining humanity life
support systems in the 21st century) ihmiskuntaa
näistä vaaroista, ja vaatii välittömiä toimenpiteitä biodiversiteetin tekohengitykseen.
Massamuutto ylikuluttaville alueille lisää sekä ylikansoitusta että ylikulutusta radikaalisti. Luonnontilaa
pitäisi pyrkiä lisäämään ja suojelemaan. Uhanalaisia
ja pieniä kansoja tulisi suojella kuten uhanalaisia
eläinlajeja suojellaan. Suomalaisia on maapallon
väestöstä alle promille... Mitä tekee hallitus? Samaan
aikaan, kun köyhimpien suomalaisten tukia leikataan
800 miljoonalla eurolla, valtio päättää käyttää maahanmuutobisnekseen vähintään miljardi euroa. Siis
mitä?! Samaan aikaan otetaan lisää velkaa – viidessä
vuodessa Suomi on tuplannut velkansa 100 miljardiin
euroon. Samaan aikaan yhtiöitetään pohjavesi,
maaoikeudet ja tiukennetaan ruuan tuotantoa (plant
reproductive law EU). Ja mitä ihmettä; miksi EU:n
johtajalle myönnettiin Kreivi Kalergi-palkinto vuonna
2012? Kalergin Paneurooppa kirjassa kuvataan rotuoppi – eli luodaan uusi kansa sulauttamalla Euroopan
kansat aasialaisten ja afrikkalaisten kanssa. Miksi
EU-äänestyksen aikaan ei ole kerrottu tästä rotuopista
EU:n taustalla? Tämä ei ole keksitty teoria, vaan kirjan
voi lainata kirjastosta ja palkinto löytyy EU:n sivulta.

vallitsevasta kaoottisesta mielipidetilanteesta, joka on läsnä Suomessa.
Ei pidä unohtaa, mistä tilanne lähti
kehittymään ja kuka se mahdollisti?
Mielipide- ja informaatiosota oli
läsnä jo ennen eduskuntavaaleja
ja lähti eskaloitumaan edelleen
hallitsemattoman/mahdollisesti
myös hallituksen toimesta suunnitellun maahanmuuton toimesta.
Itse netistä ja eri lähteistä
opiskelleena voin kertoa, että
monet ministeriöt Suomessa, mm.
opetusministeriö, ovat tienneet
tämän tulevan massamaahanmuuton
jo vuonna 2008, koska silloin
asiasta laadittiin jo ohjeistusta ja
opintomateriaalia. Ihan mahtavaa!
Maahanmuutolla on iso työllistävä
vaikutus, mutta kansa maksaa
kaiken.

asioista mustaa ja valkoista –
hallitukselta saamiensa ohjeiden
mukaan. Valtamedia on tehokas
ase hallita massoja helposti. Se on
paras työkalu ja tehostuu edelleen
digitalisaation myötä.
Luen jatkuvasti omalla alueellani
vaikuttavien medioiden, kuten
Pohjolan Sanomien ja Lapin
kansan julkaisuja, jotka ovat
pääosin PELKÄSTÄÄN positiivisia
maahanmuuton
sekä
muidenkin hallituksen linjausten
osalta. Tämä valtamedia kuuluu
hallituksen siunauksella tuettuun
Alma-mediaan, joka saa, kuten
muutkin valtamediat (mm. YLE
ja MTV), viestintäministeriöltä
tukea
toiminnalleen:
Kansan
rahoja, verotuloja. Vuonna 2015
valtamediaa tuettiin 546 miljoonalla
eurolla!

Opetuksellisesti on mahdotonta
alkaa kouluttaa porukkaa, jonka
kielitaito on 0 ja mukautuminen
aloitetaan siitä, että hommataan
näille tulijoille opettajat, jotka
puhuvat heidän kieltään. Miksi?
Miksi meidän tulee menetellä näin?
Miksi meidän pitää mukautua?
Omassa
maassamme?
Entä
uskonnonopetus? Senkin suhteen
pitäisi mukautua. Miksi? Miksi
me tarvitsemme Islamia Suomessa
ja mihin? Minkä ihmeen takia?
Suomen kantokyky maahanmuuton
suhteen on saavutettu kaikilla
aloilla. Tehtävä on mahdoton hoitaa? Mitä sillä saa? Sillä saa juuri sellaista
Ei ole resursseja eikä myöskään uutisointia, mikä tukee hallituksen
rahoitusta.
politiikkaa. Tämän valtamedian
entinen päätoimittaja lukeutuu
Selvääkin selvempää on, että vapaamuurareihin (Hymy-lehdessä
turvapaikanhakijoita ei tämän 2008 julkaistun listan mukaisesti).
”Imperialistit” globalistit pankkiirit rahoittavat EU:n
istuvan
vapaamuurarija Kun nämä kaksi Lapissa ilmestyvää
valtioiden kansanmurhat myöntämällä lainaa niin
junttahallituksen
aikana
ole
edes
lehteä fuusioitiin, tämä päätoimittaja
paljon kuin valtiot uskaltavat kansan edessä tuhlata.
tarkoitus palauttaa kotimaihinsa, pääsi kunniallisesti eläkkeelle.
Kyseessä on tietoinen Eurooppalaisten kansojen
oli turvapaikkapäätös mikä tahansa.
kansanmurha. Entäs Islam? Rauhan uskonto. ExTyöttömyys, työttömät sekä nyt tämä Vapaamuurarius on levittäytynyt
muslimit ovat erimieltä – luulisi heidän tietävän? Otuusi ryhmä, maahantunkeutujat, valtaa tekevänä syöpänä yhteistakaa yhteyttä Suomen ex-muslimeihin. Lontoossa
valkoiset britit ovat jo vähemmistö (kenen mielestä
ovat hallituksen ase hallita ja kunnan joka tasolle ja nyt, kun
tämä on MONIkulttuuria, käsi ylös!)... Hollannissa ja
hajottaa yhteiskuntaa edelleen. valtamediaa pystytään hallitsemaan
Saksassa monissa kaupungeissa syntyvistä lapsista
Työttömyys on rakenteellista, sähköisesti pääkallopaikalta käsin, ei
on jo enemmistö muslimeita. Venäjän tiedustelupoliisin sitä tarvitaan poliittisesti. Myös paikallisten vapaamuuraripomojen
näkemyksen mukaan tämä invaasio toteutetaan ns.
maahanmuutto
on
politiikan tarvitse huolehtia alueensa ihmisten
hybridisodankäynnillä, jossa kantaväestöön kohtyöväline;
maahanmuutolla aivopesusta, koska se hoidetaan
distetaan väkivaltaa maahanmuuttajataustaisten ihsaadaan tulevissa vaaleissa ääniä. kätevästi keskitetysti centrumista.
misten toimesta. Naiset pelkäävät ja alkavat kääntyä
Keitä maahanmuuttajat äänestävät
muslimeiksi. Tämän kokonaisuuden tai osankin ymsaadessaan suomen kansalaisuuden? STT ottaa pääosin suuret uutisensa
märtäminen herättää vihaa ja epätoivoa – miksi jotkut
ulkomailta
Reutersilta,
jonka
eivät auta ja tue omaa kansaa? Miksi jotkut hyväksyvät Varmaan rasisteja?
omistavat Rothschildit. Miettikääpä
omaan kansaansa kohdistuvan väkivallan?
Valtamediaa hallitus käyttää härs- siitä, mitä haluatte päähänne
kisti hyväkseen vapaamuurari-, pistettävän! WTC, Kaikki Naton
Voiko olla mahdollista, että ns. suvaitsevaiset saavat
mielihyvää omaa kansaa heikentävästä politiikasta tai suvakki- sekä muuten vain pan- 222 sotaa vuodesta 1776 lähtien,
europpalaista kulttuuria ihannoivien Pentagonin isku, Taleban, Aljopa omaan kansaan kohdistuvasta väkivallasta?
toimittajien sekä journalistien Qaida, ISIS, Pariisin pommiskut,
Kirjoitus on alunperin vastine ”Uuninpankkopojan” blogiin. avulla, jotka tekevät kaikista Istanbulin pommi-iskut; kaikki
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on käsikirjoitettu ja masinoitu
tämän suurmedian avustuksella ja
tiedotettu suoraan olohuoneisiin,
kuten sen halutaankin menevän.
Aivot pestään ja sillä siisti, ja
Suomen osaston ei tarvitse kertoa
kuin paikallinen sää – kaikki muu
onkin jo hoidettu jenkki-paskan
avulla.

kansan varojen väärinkäytöstä?
Missä olet, Suomen kansa? Vaadi
näitä järjestäytyneen rikollisuuden
konnia
kansantuomioistuimen
eteen rikoksistaan, unohtamatta
journalisteja, jotka perusteetta ja
ilman dokumentteja leimaavat
ihmisiä natseiksi, rasisteiksi ja
fasisteiksi!

Venäjä, Venäjä, Venäjä. Miksi
Fennovoima ostaa Rosatomilta
atomivoimalaitosta? Miksi Alcatel
Lusent kauppaa nettiaikaa uudesta
kaapelistaan
Venäjälle?
Eikö
meillä olekaan tiettyjen asioiden
suhteen EU-pakotteita? Ai niin,
ne koskevat vain kansantalouden
köyhdyttämistä, ne ei koskekaan
yksityisten firmojen investointeja.
Ne ovat eri asia.

Tämä peli ei enää vetele, jonkun
täytyy uskaltaa! Jonkun täytyy
uskaltaa nostaa kaikki kissat
pöydälle ja vaatia oikeutta. Oikeutta
tehdä kansan rahoilla kansalle
hyvää! Miksi kansan rahat viedään
ulkomaille? Miksi kansa ei saa
demokratiaa?

Inhottaa, kun katselee näitä
Suomi-median
journalisteja.
Soldiers of Odin, MitäVittua
-lehti
sekä
kaikki
muut
vaihtoehtokanavat kriminalisoidaan
ja haukutaan. Niiden kannattajista
ja lukijakunnasta tehdään ILMAN
OIKEUTUSTA natseja, rasisteja
ja fasisteja. Nytkin Pohjolan
Sanomien toimittaja Pekka Juntti
haukkuu
”Odineita”
yleisesti
natseiksi. Näin saa menetellä,
kun on hallituksen tuki takana!
Ilman kärajäoikeuden tuomaria ja
lautamiehiä saa Soldiers of Odinin
kannattajia sekä jäseniä, ja varsinkin
johtajaa, nimittää natseiksi. Jos
kuuluisin Odineihin, tekisin kyllä
välittömästi kyseisen kirjoituksen
perusteella asiasta rikosilmoituksen
kunnianloukkauksesta.
Ärsyttää. Kyllikin siskot, monikulttuurisuus,
suvaitsevaisuus,
SPR:n toiminta ohitse demokratian
sekä maahanmuuttoviraston toimet,
ne eivät ole rikollista toimintaa,
vaikka niillä poljetaan ihmisoikeudet
ja peruslaki rapakon pohjalle ja
hyväksytään kaikki asiat, jotka
köyhdyttävät
kansakuntaamme
ja ajavat meidät umpikujaan –
ja taloudelliseen suohon – yhä
syvemmälle! Median mukaan
tämä kaikki on sallittua ja laillista.
Käsittämätöntä! Kuulostaa lukijan
kantilta katsottuna diktatuuriselta
tekstiltä. Kansalaisilla tai kansalaisjärjestöillä, kuten Soldiers of Odin,
ei ole olemassa mielipiteen ilmaisun
oikeutta, ei kokoontumisoikeutta tai
ihmisarvoa, vaan heidät leimataan
suoranaisesti täysiksi natseiksi
ja rasisteiksi, vaikkakaan heidän
tekonsa ja tekemättä jättämisensä
puhuvat toista kieltä!
Miksi tällainen kansakunnan kassaa
köyhdyttävä politiikka sallitaan?
Miksi poliitikoiden ja hallituksien
toistuvat taloudelliset töppäilyt
painetaan villaisella? Miksi kukaan
ei hae heitä rikosoikeuden eteen

Miksi kukaan ei kirjoita siitä,
miten
kansan
saisi
jälleen
yhtenäiseksi? Miksi journalistien
sallitaan
kirjoittaa
kansan
kahtiajakautumisen
puolesta?
Se on rikollista journalismia!

Perustuslaki salliii Suomen
kansalaiselle ja laillisesti
maassa olevalla ulkomaalaiselle
liikkumisen vapauden.
Perustuslaki ei salli liikkumista
laittomasti Suomessa olevalla
ulkomaalaiselle. Allekirjoita
lakialoite ulkomaalaisten
liikkumisen valvomisesta!
https://www.kansalaisaloite.fi/
fi/aloite/1775

Kaikki ne, jotka olette päästäneet
sisään, ovat meidän jätettämme!

Syyriassa, Honsin kaupungissa, asuva mies ruotii Eurooppalaisia kovin sanoin.
Videossaan, joka on suomeksi julkaistu 13.1.2016 mies sanoo:
”Anteeksi, mutta te olette Euroopassa hyvin tyhmiä. Te ette osaa erottaa hyvää
pahasta. Täällä on tapettu 160 asukasta ilman sääliä, yksi kerrallaan. Nämä eivät
odota muuta kuin että pääsevät Italiaan tekemään saman! Terroristit tulivat koteihin ja
veivät naisemme. Raiskatakseen heidät! Ja te päästätte ne tulemaan Eurooppaan.
HE OVAT KAIKKI ISIKSESTÄ TAI AL NUSTRASTA...
Te maksatte hinnan tästä virheestä, ellette te, niin teidän lapsenne tulevat sen
maksamaan. Kaikki ne, jotka olette päästäneet sisään, ovat meidän jätettämme!
Tulette katumaan sitä. Tulee tapahtumaan räjähdyksiä. He tulevat pysymään niin
kauan kunnes ovat leikanneet päänne yksi kerrallaan”.

Katso video verkkolehdestä lehti.pelastasuomi.fi
Lisää elämästä Syyriassa seuraavalla sivulla!
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Marco Maisano, suomennos: Emilia Korte

Elämää Syyriassa

Saapumisemme Homsin kaupunkiin on sovussa Syyrian
hallituksen ja kapinallisjoukkojen välillä vallitsevan merkittävän sopimuksen kanssa. Itse asiassa pääsemme
perille juuri niinä hetkinä, jolloin aseistautuneet ryhmät
ja heidän kanssaan yhtäpitävät perheet poistuvat
useilla busseilla kaupungista, joka on vuosia ollut
taistelukenttänä ja on konfliktin alkamispaikka. Syyrian
dokumenttien mukaan (The Center for Documenting
Violations in Syria) kaupungissa on kuollut yli 1700
henkeä.
Al-Waerin kaupunginosa, joka on viimeinen terroristien
käsissä oleva linnoitus, on pikkuhiljaa tyhjenemässä
”asukkaistaan” ja siirtymässä toisiin Al-Nusran,
Isisin ja Atba Allahin kohteisiin. Juuri saapumistamme
edeltävänä päivänä kaupungissa räjähti autopommi surmaten
kymmenkunta henkeä. Hyökkäyksen takana väitettiin olevan
Isis, joka todennäköisesti rikkoi sovitun tulitauon. Vaikka
toisaalta katsotaankin tulevaisuuteen, vapaaseen kaupunkiin
ilman päivittäisiä räjähdyksiä, niin toisaalta ei ole vielä
mahdollista vapautua menneisyydestä. Homsin kaupungin
historiallinen keskusta on yksi monista konfliktin hulluuden
symboleista.
Tuhottujen historiallisten rakennusten loputon äärettömyys
ja rauniot, jotka tukkivat tiet ja kulkuväylät. Vanha tori, joka
aikanaan oli tärkeä turistinähtävyys, on kuin autio aaveiden
asuinsija. Kaupat yksi toisensa jälkeen on poltettu tai merkitty niille ryhmittymille, jotka ovat hallinneet aluetta. Kuten
niin usein Syyriassa, meidät vastaanottaa hävityksen lohduttomuus, koska aavemainen hiljaisuus, joka hallitsee sodan
runtelemaa maata, säilyy ilmassa, maassa, seinien välissä ja
hädin tuskin haihtuu pois. Kärsimys on muovannut terroristien
miehittämiä myymälöitä, joita on muunneltu hätävarana
kidutushuoneiksi: Yhä veren tahrimat ketjut ja silmukat
todistavat lähimenneisyyden tuskasta.

Vain toivo voi synnyttää nämä alueet uudestaan, sillä ihmiset
saavat aikaan muutoksen, eivät asiat. Arkipäiväinen klisee
lännessä, mutta täällä konkreettista todellisuutta. Kristittyjen
kaupunginosa Homsissa on todiste siitä, että aina voi nousta
uudelleen. Jopa raunioiden keskeltä. Hymyilevät ihmiset
kaduilla. Hyvin harvalukuiset, mutta läsnä olevat. Kirkko on
kaikesta huolimatta lähes aina auki. Kranaateista haavoittunut
julkisivu, sirpaleiden rusikoima, sisältä palanut, mutta yhä
avoin. Ei ainoastaan uskonnollinen vaan toivon ja yhteisön
symboli. Joulupuu ja seimi pitävät vahtia sisäänkäynnin
edessä.
Pastori ei turvallisuussyistä halua esiintyä kameran edessä,
mutta hän vie meidät katsomaan niitä osia mitä kirkosta on
vielä jäljellä. Terroristien sytyttämät roihut ovat aiheuttaneet
lukuisia vaurioita. Ikuisiksi ajoiksi hävitetyt freskot ja ikonit
on nyt korvattu uusintapainoksilla. Homsin kaupungissa,
kuten Ma’loulassa, islamilainen terrorismi ei ole hukannut
tilaisuuttaan muistuttaa kristittyjä siitä, että näihin paikkoihin he
eivät ole tervetulleita. Mutta tärkeintä on, kuten pastori toistaa:
”Ylläpitää uskoa ja toivoa, kaikesta huolimatta, aina ja joka
tapauksessa...”

IPU: YLE VÄÄRISTELEE
Itsenäisyyspuolue on tukenut Paavo Väyrysen euroaloitetta ja on pahoillaan, kun
YLE on yrittänyt vääntää mielikuvaa
siitä, kuinka Väyrynen olisikin muuttanut
mielipidettään eurosta.
Väärän tiedon levittäminen ei ole YLEltä
ensimmäinen kerta. YLEn uskottavuus
tiedonvälittäjänä on kuitenkin jo sen verran
heikoilla, että luulisi uusia mokia vältettävän
– vai halutaanko pelata kaupallisten
medioiden pussiin?
Kun presidentti Niinistö esitti vuonna 2014
rajusti muunneltua totuutta julkisen sektorin
suuruudesta, ja se uutisoitiin YLEllä, niin
korjausta ei tullut muutamaan viikkoon.
Kun se vihdoin korjattiin, se tehtiin ”vähin
äänin”, mistä syystä keskustan Juha Sipiläkin
toisti saman virheen myöhemmin.

Viime eduskuntavaaleissa YLE teki
EU-jäsenyyden vastustajan sellaisesta
puolueesta, jonka ohjelmissa nimenomaan
sanottiin, että sen kannattajat saavat olla
EU-asiasta mitä mieltä hyvänsä. YLE teki
politiikkaa.
Nyt talvella YLE uutisoi positiivisesti,
miten kaikkien Suomessa pitkään asuneiden
ulkomaalaistaustaisten miesten työllisyys on
lähes suomalaisten tasoa. Todellisuudessa
tilanne on se, että tutkimuksen mukaan vielä
kymmenen vuoden maassaolon jälkeenkin
puolet pakolaisista on työttömiä. Liian
positiivisen ja suorastaan harhauttavan
mielikuvan jakaminen ei palvele ainakaan
pakolaisia.
EU on iskenyt Puolaan, missä poliitikot
ohjailevat valtion mediakanavia ja

rajoittavat
perustuslakituomioistuimen
liikkumavaraa. Suomessa perustuslaki
on täydellisesti vallankäyttäjien omassa
tulkinnassa, sillä meillä ei ole lainkaan
perustuslakituomioistuinta.
Vastaavasti
YLE on tiukasti poliitikkojen hallinnassa,
ja esimerkiksi pääjohtajaa saatetaan vaihtaa
poliittisten suhdanteiden mukaan. Suomi
on median osalta totalitäärinen maa.
Venäjälläkin oppositiolla on joitakin
kanavia, Suomessa todellisella oppositiolla
ei yhtään.
Lotta Asikainen, IPUn vpj, Sastamala
Niko Kauko, IPUn puoluesihteeri, Lahti
Mauri Nygård, IPUn vpj, Kokkola
Jukka Paakki, IPUn vpj, Rovaniemi
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