Hallitseeko media Suomea?
Kysymyksiä!

Suomessa on ryhmä ihmisiä, joilla on tärkeät tiedotusvälineet hallussaan (Esim. Alma Media). He myös ohjaavat niitä. On herännyt kysymys: - kuinka pitkälle he voivat hallita maatamme julkisuuden avulla? Voivatko he ohjata
asioita kertomalla tiedotusvälineiden kautta yleisölle vain tietyt asiat ja toiset asiat jättää kertomatta?
- Kuinka pitkälle he voisivat näin ohjata maatamme?
Voisiko tällainen ohjaus olla suunnitelmallista?
Voidaanko ihmisten mielet muokata pikkuhiljaa hyväksymään asioita? Ilmeisesti näin tapahtuu. Kun havaitaan mielten muuttuneen asialle otolliseksi, ajetaanko ne siinä vaiheessa mediassa päätökseen?
Kävikö näin sukupuolineutraalin lain kohdalla! Viisi vuotta sitten asia ei olisi mennyt läpi! Media on muutaman vuoden ajan muokannut asiaa pikkuhiljaa. Tuliko nyt sitten läpiajon aika?
Onko tämä tekniikka?
- Mikä voisi olla seuraava läpiajettava asia? Ehkä seuraavat eduskuntavaalit ovat sille tärkeät! Minkälaisen
eduskunnan ja hallituksen ne haluaisivat päätöksiään vahvistamaan! .
- Kuinka suuri merkitys tiedottamisella lopulta on? - Jostakin puolueesta voidaan julkaista esimerkiksi halventavia asioita. Jostakin puolueesta niitä ei päästetä lehtien sivuille lainkaan.
Jotkut puolueet tuntuvat olevan tarkkailtuja! ? He ovat ainakin nopeasti ”lööpeissä, ” jos siellä jotain
”rapsahtaa!” Kerrotaanko heidän myönteisistäkin asioista yhtä nopeasti ja kerrotaanko niistä yleensä?
Onko meillä nyt oikea ja tasapuolinen tapa johtaa maata?
Onko meillä sanavapausasiat kunnossa? Vai onko niitä vaiennettu!
- Onko Suomessa nyt kontrollia, joka vaientaa tietyt asiat? - Eli asioista ei puhuta?
- Olen kuullut muutaman ihmisen valittavan, ettei heidän mielipiteitään julkaista missään!
Itselläni on saman suuntaisia kokemuksia! Ei minunkaan kirjoituksiani julkaista. Olen kokeillut erilaisia kirjoituksia: - Aivan neutraaleista asioista vähän terävämpiin. Ei niitä julkaista! - Minun oli avattava omat sivut, kun
halusin jotain sanoa! Olin ehkä taitamaton! En ole ehkä osannut markkinoida asioita oikealla tavalla!
- Eivät silti hengelliset lehdetkään julkaise kirjoituksiani. Niissä on taas jotain sopimatonta heille!

Onko sellainen kontrolli maallemme haitallista!
Mikä merkitys ja vaikutus sillä olisi elämäämme ja maallemme, jos erilaisten ajatusten ja mahdollisuuksien
esiintuominen ja käsittely estetään? - Luoko se voimakkaita jännitteitä eri yhteiskuntaluokkien välille? - Voisiko se ehkä jossain tilanteessa purkautua jopa mellakoina! Olisiko parempi antaa asioiden tulla käsitellyiksi
puhumalla (vaikka lehtien palstoilla)?
- Voidaanko kontrolloimalla luoda harvain- tai yksinvaltaa?
- Pitäisikö sellainen asia purkaa, jos sellaista esiintyisi?

- Onko meillä demokratia?
- Onko Suomi suljettu maa, kuten joskus väitetään? Sulkemisen voisi tehdä pienikin ryhmä! Siihen riittää jo
yksikin ihminen, joka hankkii itselleen tärkeät avainasemat! (Esimerkkinä Berlusconi Italiassa)
Mahdollisuudet sellaiseen voitaisiin ehkä estää lainsäädännöllä!

Pitäisikö maan asioita johtaa eduskunnan ja hallituksen vai median?
Pitäisikö maahamme perustaa uusi lehti tai kanava, esim. ”Vapaa Sana?”
Kysyy:

www.einoniemi.fi

