
Mediernas hyckleri!         Mediernas hyckleri!
Mediernas huvudsakliga uppgift är att granska makten. Det har
de i  stort  sett  slutat  att  göra.  De få gånger de granskar  och
kritiserar makten, är när makthavarna säger något som ligger
utanför  den mentala  Berlinmur som heter  Politisk Korrekthet.
Andra skäl är när kända makthavare inte betalar TV-licensen,
eller att de ifrågasätter kulturpolitiken (läs: mediepolitiken).

Politiker  och  journalister  lever  idag  för  att  bekräfta  varandra
inför  den mediebetraktande allmänheten.  Banker, medier och
politiker bildar idag en treenighet högt över huvudet på folket.
TV4 begär att få ta del av SVT / SR:s licensintäkter för att täcka
upp för dålig lönsamhet. En motsvarighet till tidningsbranschens
presstöd.  Det  ger  i  princip  beskattningsrätt  för  att  sprida  en
uppfattning av skeendet, som TV-tittarna / licensbetalarna inte
nödvändigtvis delar.

Populisterna vill följande:

Utförsäljning av Sveriges Television, Sveriges Radio, samt 
Utbildningsradion. Statskontrollerade nyhetsmedier ska ej 
tillåtas 

Public Service-media kan drivas vidare som enskilda 
föreningar och finansieras med medlemsavgifter 

Presstödet ska avskaffas

POPULISTERNA
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