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Den engelske forfatter og jour-
nalist, George Orwell, sagde, 

at i en bedragerisk tid, er det en re-
volutionær handling at sige sand-
heden. Det betyder også, at sand-
heden er sjælden, og i de senes-
te år er der forekommet utallige 
områder, hvor de toneangivende 
vestlige medier omgår de vigtigs-
te historier eller beskriver de vig-
tigste historier på skæv vis uden at 
inddrage de mest afgørende fakta.

Den canadiske filosof og freds-
forsker John McMurtry forklarer, 
at medierne i dag ikke arbejder på 
at oplyse virkeligheden men på at 
dække over den.*1) Medierne ejes i 
høj grad af de rige og erhvervslivet. 
Mediernes dækning sker i endnu 
højere grad på de rige og erhvervs-
livets præmisser, hvor også DR er 
en del af problemet. Medierne kan 
naturligvis ikke indrømme, at de 
arbejder tendentiøst. Man kan sige 
med Nietzsche, at de altid bringer 
dobbelte løgne.

Problemet kan illustreres med 
en faktabaseret gennemgang af 
EU’s behandling af Græken-
land. Mediernes rapportering af 
Grækenlands krise viser, hvor-
dan de prioriterer erhvervslivets 
og finansverdenens perspektiv på 
bekostning af sandhed, velfærd 
og menneskeliv. Men det gælder 
ikke kun Grækenland. Medierne 
har dækket over den amerikansk 
finanssektors kriminelle adfærd 
bag finanskrisen og en præsident 
Obama, der belønnede forbryderne 
frem for at straffe dem - og sidst, 
men ikke mindst er medierne ans-
varlige for at fremføre propagan-
da, der retfærdiggør USA’s og NA-
TOs krige, hvilket meget vel kan 
føre os ind i en tredje verdenskrig. 

Slagtning af Grækenland
Som man måske kan huske, så rap-
porterede medierne hele tiden de 
følgende årsager til Grækenlands 
problemer: Grækerne havde ført 
en uansvarlig finanspolitik; de ha-
vde (haft) et embedssystem med 
for høje lønninger, og de mangle-
de tradition for at inddrive skat; de 
snød sig ind i EU på falske bud-
getberegninger; de havde lav ar-
bejdsmoral osv.

Bortset fra at det i 2011 blev 
dokumenteret, at grækerne er den 

befolkning i Europa, der arbejder 
flest timer, så er der nok ingen tvivl 
om, at disse forklaringer alle har 
noget for sig. De har bare ikke rig-
tigt noget som helst med Græken-
lands krise efter 2008 at gøre. Det 
er andre fakta og en helt anden for-
klaring, der må til, hvis man skal 
forstå Grækenlands massive pro-
blemer efter finanskrisen i 2008.

Medierne forklarede igen og 
igen, at den offentlige sektors over-
forbrug var årsag til Grækenlands 
problemer. Mens det faktuelt var de 
private bankers uhæmmede over-

udlåning i og udenfor Grækenland, 
der var roden til Grækenlands pro-
blemer.*2) 

Medierne forklarede igen og 
igen, at Grækenland fik lån. Men 
det var faktuelt private banker, i 
og udenfor Grækenland, der fik 
lån bevilget af EU. Lånene „til 
Grækenland“ gik til græske ban-
kers kreditorer (banker og private 
investorer) i Frankrig, England og 
Tyskland mfl. Beregninger viser, at 
95 procent af lånene til ’Græken-
land’ gik til private banker og in-
vestorer i Frankrig, England og 

Tyskland mv.*3) Disse 95 procent 
lån til (udenlandske) kreditorer via 
lån til græske banker blev derefter 
gjort til græsk statsgæld. Græken-
land blev kort sagt tvunget til at 
betale de udenlandske investorers 
private (ofte højrisikobetonede) til-
godehavender.

Tilgodehavender, der ikke kan 
tilbagebetales, nedskrives normalt 
med tab for kreditorerne. I tilfæl-
det Grækenland fik eurogruppen 
skiftende græske regeringer til at 
betale for de tyske, franske osv. 
bankers og investorers tilgodeha-
vender. Via lån fra IMF. De tvang 
simpelthen græske regeringer til at 
nationalisere lån til græske banker 
og gøre de private (udenlandske) 
bankers og investorers problem til 
den græske nations problem.*4) 
Der var tale om den største over-
tagelse af privat til offentlig gæld i 
suveræn gældshistorie og en „kar-
dinalsynd“.*5) Idet offentlig over-
tagelse af privat gæld skabt på bag-
grund af spekulativ risikoadfærd 
undergraver fremtidig ansvarlig 
adfærd.

Der var absolut ikke tale om, 
som medierne konstant berettede 
det, at EU arbejdede på at redde 
Grækenland. Den eneste løsning 
for at rette op på Grækenland i åre-
ne efter finanskrisen var en kraf-
tig nedskrivning af gælden (langt 
større end de nedskrivninger der 
fandt sted), men det modarbejde-
de Tyskland, Frankrig mfl. på bas-
tant vis.*6) De søgte kun at redde 
egne kreditorer.

Et lækket notat viser endda, at 
deres IMF repræsentanter løj og 
snød i IMF for at få denne politik 
gennemført.*7) Hvorfor? Merkel 
og Sarkozy mfl. frygtede givetvis 
store problemer i egne økonomier 
og dermed for deres egne politiske 
liv (og måske partistøtte mv.), hvis 
ikke de græske banker kunne ind-
fri den gæld, som deres banker og 
private investorer havde til gode. 
Senere handlede det også om at 
give andre europæiske venstre-
fløjspartier en lektion ved at kva-
se det græske Syriza: Forsøg ald-
rig at føre en politik, der går imod 
neoliberalismen og finansmagten.

De vestlige me-
dier er totali-
tære redskaber
På utallige områder omgår de toneangivende vestlige medier 
de vigtigste historier, eller beskriver de vigtigste historier på 
skæv vis uden at inddrage de mest afgørende fakta. 

Af Lars Jørgensen

Ud af flere hundrede tusinde arbejdsløse udsøgte DR „Dovne Robert“ - 
hvorfor mon? 

De fleste danskere kender kun situationen i Grækenland fra medierne, 
og allerede nu ved man, at medierne har fordrejet virkeligheden (Foto 
fra demonstration i 2015, Ggia, Wikimedia Commons, CC0)
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Mediernes løgne om 
Grækenland

Mens medierne berettede, at 
grækerne fik bevilget store lån i 
årene efter 2008, så gik 95 procent 
af pengene altså ikke til Græken-
land, til græske embedsfolk eller 
tilsvarende. 95 procent af penge-
strømmen til Grækenland var stik 
modsat ekstra byrder på et land, der 
i forvejen var i knæ; mere gæld som 
magtfulde aktører i Europakom-
missionen påtvang Grækenland 
for at redde disse landes egne ban-
ker og private investorer. I bedste 
Orwell-stil rapporterede medier-
ne denne vold mod Grækenland 
som storsindet økonomisk hjælp. 
IMF’s egne forklaringer har været 
tilsvarende falske og kyniske.*8)

Medierne fortalte aldrig, at der 
var tale om, at magtfulde ikke-
græske banker og investorer blev 
betalt ud af den græske befolkning 
endsige, at de magtfulde eurozo-
ne-aktører i spillet om Græken-
land udmærket godt vidste, at der 
var tale om en komplet uholdbar 
løsning. Allerede i 2010.*9) Som 
den græske finansminister Varouf-
akis senere udtalte, så kan skole-
børn på ti år forstå, at det vil gå 
galt, når man bevilger det (nomi-
nelt) største lån i verdenshistorien 
til en stat, der er konkurs. Medier-
ne fortalte heller aldrig, at der var 
tale om „odiøs“, det vil sige, ulov-
lig gæld.*10)

Medierne ignorerede også, at 
det ifølge IMF’s egne regler var 
forbudt at bevilge disse lån. IMF 
må kun bevilge lån, der forven-
tes at blive betalt tilbage. Men på 
grund af pres fra magtfulde EU-
aktører som Sarkozy og Merkel 
mfl. så ændrede IMF reglerne over 
en nat, så de kunne bevilge mere 
til „Grækenland“.*11)

EU ś fortsatte destrukti-
on af Grækenland
Men EU’s destruktion af Græken-
land stoppede ikke her. Tværtimod. 
EU udnyttede blot Grækenlands 
stadig mere håbløse situation til at 
tvinge nationen til at indføre end-
da mere destruktive tiltag.

EU-kommission tvang Græken-
land til at indføre en uhyre detalje-

ret, socialt og økonomisk skadelig 
sparepolitik, der gjorde Græken-
lands påtvungne ekstra gæld klart 
mere problematisk. I forhold til 
BNP. Samtidig med at de påtvung-
ne nedskæringer kørte den græske 
økonomi yderligere nedad i en ne-
gativ spiral. På den måde blev gæl-
den kun mere umulig for Græken-
land at arbejde sig ud af, samtidig 
med at det skabte sociale proble-
mer og menneskelig lidelse i et hi-
dtil uhørt omfang.

En tysk kriseekspert rapporte-
rede for flere år siden fra Græken-
land, at han aldrig havde set noget 
lignende den desperation, han ha-
vde oplevet ved et besøg i Athen. 
Independent og andre aviser har 
med jævne mellemrum rapporte-
ret, at unge græske kvinder er så 
desperate, at de sælger sig selv til 
sex for få euro.

I 2018 fortsætter (udenlands-
ke) kreditorer med at blive rige på 
grækernes bekostning. For kredi-
torernes gældsgreb i den græske 
stat har givet dem magt til fortsat 
at tvinge Grækenland til at skære i 
det offentlige forbrug i uddannelse, 
sundhed osv. samt privatisere og 
sælge naturressourcer, øer, havne 
osv. Disse offentlige virksomhe-
der og ressourcer kan de selvsam-
me private (udenlandske) kredito-
rer derefter erhverve til spotpriser.

Mediernes store fortje-
neste
De toneangivende (korporative) 
mediers største fortjeneste bes-
tod naturligvis i, at de fik de eu-
ropæiske befolkninger til at tro, at 
grækerne fik stor hjælp og blæn-
de af for virkeligheden. Mens de 
lykkedes med at få folk til at pege 
fingre ad grækerne og bebrejde 
dem deres katastrofe.

Sandheden er en anden. 
Grækenland er i en desperat ka-
tastrofal situation, fordi magtful-
de eurozone-aktører kynisk tvang 
dem til at betale egne banker og 
kreditorer ud med en ekstra gæld, 
som de vidste, at Grækenland al-
drig vil kunne betale. Samt ef-
terfølgende give Grækenland den 
form for „hjælp“, som IMF nor-
malt har forbeholdt såkaldte ud-
viklingslande.

Efter at en IMF-rapport i 2016 
blotlagde kritiske dele af forlø-
bet, argumenterede den tidligere 
græske finansminister Varoufakis 
blandt andet for, at Grækenland 
havde krav på en markant ny be-
handling.*12) Den belgiske forsker 
Éric Toussaint arbejder til stadig-
hed sammen med græske politike-
re på at få gælden underkendt som 
„odiøs“, det vil sige ulovlig.*13) 

Økonomen Bill Mitchell har 
forsket intensivt i EU’s politiske 
økonomi og udgav i 2015 bogen 
Eurozone Dystopia. Mitchell skrev 
på sin blog den 7. februar i år, at 
Europakommissionen, IMF og den 
Europæiske Centralbank bør stil-
les til ansvar.*14) Men der er ikke 
noget, der tyder på, at nogen tager 
ansvar for noget som helst. Altså 
bortset fra at sørge for at uden-
landske banker og investorer til 
stadighed kan plyndre og udsulte 
de stadig mere fattige og despera-
te grækere.*15)

Den verdenshistoriske 
finansforbrydelse
Men det er ikke kun den europæis-
ke finansmagt, som medierne dæk-
ker over. De amerikanske og eu-
ropæiske medier har i årtier gjort 
en dyd ud af undertrykke sand-
heden om, hvor komplet korrupt 
det amerikanske politiske system 
er, herunder hvordan stort set alle 
amerikanske politikere i begge de 
store partier er betalte og kontrol-
lerede af USA‘s korporative magt-
forhold. Det er dog ikke underligt, 
at de amerikanske medier ikke 
forklarer denne sammenhæng. De 
er netop kontrolleret af de sam-
me korporative magtforhold, hvor 
seks mediegiganter kontrollerer 90 
procent af samtlige amerikans-
ke medier. 

Så man er nødt til at gå uden om 
de 90 procent toneangivende me-
dier, hvis man skal finde informa-
tion om de mest kritiske aspekter 
omkring det korrupte USA. Man 
kan skrive bøger om, hvordan dis-
se medier undertrykker sandheden 
om det korrupte politiske system. 
Et klokkeklart eksempel på denne 
undertrykkelse er mediernes om-
gang med Obamas tilgang til de 
amerikanske finansielle magtfor-

hold; hans håndtering af de store 
banker og Wall Street og deres 
ansvar for finanskrisen.

En af de mest kompetente folk 
på området er Bill Black, en tid-
ligere embedsmand i det ameri-
kanske finanstilsyn og forfatter til 
bogen The best way to rob a bank 
is to own one.*16) Black forkla-
rer, hvordan man i halvfemserne 
håndterede en tilsvarende om end 
mindre finanskrise, den såkaldte 
’Savings- and Loans Crisis’. Den-
gang fik man over 30.000 krimi-
nelle indberetninger. På den bag-
grund udsøgte man de et tusinde 
klart mest belastede finansfolk, 
som man sagsøgte. Det endte som 
en historisk opklarings- og straffe-
succes. Med en domsrate på over 
90 procent.*17)

Black forklarer, at finanskrisen 
i 2008 var halvfjerds gange så stor. 
Den kostede 11 millioner ameri-
kanske arbejdspladser og mere end 
ti trillioner dollars (ti tusinde mil-
liarder dollars). Hvis man overfø-
rer erfaringerne fra den tidligere 
krise, kunne man derfor forvente 
omkring to millioner kriminelle 
indberetninger og 70.000 doms-
fældelser for finanssvindel. Efter 
2008 var der ikke en kriminel in-
dberetning for finanssvindel. Ikke 
én. Og derfor heller ikke én eneste 
større dømt finansforbryder. Kun 
ubetydelige folk er blevet jagtet.

Det er vel den største finansfor-
brydelse i verdenshistorien. Men 
de (korporative) medier har under-
trykt historien, så vi fik indtryk af, 
at der ikke var noget kriminelt bag 
finanskrisen i 2008. WikiLeaks 
afslørede senere, at et af de mest 
belastede finansfirmaer op til fin-
anskrisen, Citigroup, gav Obama 
en liste med relevante folk for hans 
finansministerium, da han tiltråd-
te. Senere var Citigroup den størs-
te modtager af regeringens red-
ningsplan.*18)

De neoliberale mediers 
logik
Der er ingen tvivl om, at journa-
lister arbejder under tidspres. De 
har ikke megen tid til selvstændig 
research, og de kan let ende med 
at dele andre journalisters histori-
er, bruge samme vinkler osv. Det-
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te kan være med til at forklare, at 
danske medier lægger sig i sporet 
af udenlandske mediegiganters his-
torier og vinkler. Men på den måde 
får vi alle sammen straks et prob-
lem. For amerikanske og britiske 
mediegiganter er relativt kynisk 
indsnævrede til at tjene erhvervs-
livets interesser. Det er journalis-
tikkens død. Tænk for eksempel på 
Rupert Murdochs medieskandaler.

Desværre passer den slags slet 
skjult „erhvervsjournalistik“ per-
fekt til tidens neoliberale politike-
re, der også arbejder for erhvervs-
livets interesser. Hvad der er godt 
for erhvervslivet er godt for sam-
fundet, er tidens mantra. Vi får en 
vestlig verden behersket af neoli-
berale etablissementer, der reelt er 
ligeglade med den verden, som de 
regerer over. De interesserer sig for 
magt og prestige. Og til det mål er 
mediernes opgave ikke at skabe ob-
jektiv information men propagan-
da til at undertrykke, kontrollere 
og regere med. Ideen om at jour-
nalister er „magthavernes vagt-
hunde“ får en helt ny betydning.

Mediernes orwellianske 
paradis
Vor tids medier får folk til at jub-
le over ting, der modvirker deres 
egen og andres samt deres børns 
og børnebørns velfærd. Dette gæl-
der, når folk jubler over EU’s neo-
liberale politik; eller når medierne 
får folk til at juble over en korrupt 
præsident Obama, der har ført ver-
den henimod en større finanskrise; 
er ansvarlig for at føre dobbelt så 
mange krige som Bush Jr.; og har 
sørget for, at USA vil skabe „prak-
tisk brugbare“ atomvåben for en 
million millioner dollars over de 
næste tredive år.*19)

Medierne fik befolkningen til 
at pege fingre ad lærerne i folkes-
kolen og tro, at lærerne blot var 
ude på at hytte eget skind. Uden at 
have den mindste anelse om, at læ-
rerne sloges mod folkeskolerefor-
men, fordi de (med rette) var dybt 
bekymrede for, hvordan det ville 
gå ud over folkeskole og børn. Ud 
af flere hundrede tusinde arbejds-
løse udsøgte DR „Dovne Robert“ 

for at underbygge den neoliberale 
løgn, at folk generelt bevidst væl-
ger at være arbejdsløse.

Problemet med falsk infor-
mation i medierne er langt mere 
alvorligt end folk forestiller sig. 
Problemet indebærer, at folk er  
misinformerede i årtier. Hvor vir-
keligheden er anderledes, end de 
forklaringer, folk har vænnet sig 
til at betragte som sandheder. Me-
dierne bringer ikke store demen-
tier. Ikke mange er klar over, at 
mediernes dækning af krigen i 
Jugoslavien var falsk. Ligesom 
der givetvis heller ikke er man-
ge, der ved, at den internationale 
krigsforbryderdomstol (ICC) blev 
korrumperet i forbindelse med kri-
gen i Jugoslavien og ikke længe-
re er troværdig.*20) Hvor man-
ge ved, at USA‘s krige generelt er 
ulovlige?*21)

Vestens ulovlige krige
Tænk over denne logik: Man kan 
kun konkludere bagefter en krig, 
at alt var løgn, hvis alt var løgn i 
optakten til og under krigen. Altså. 
Når vi i dag ved, at alt omkring 
krigene mod Jugoslavien, Irak og 
Libyen var løgn, så ved vi også, at 
al information i vores medier op 
til og under krigene var løgn. Alt. 
Der var tale om totale, det vil sige 
totalitære løgne.

Den vigtige journalist og do-
kumentarist John Pilger siger, at 
medierne nåede det hidtil højes-
te propagandaniveau med Syrien. 

Når USA og NATO vil i krig, 
fungerer vestens medier som et 
redskab til at sikre, at befolknin-
ger og soldater finder det rigtigt, at 
vestlige landes soldater går i krig. 
Det har efterhånden kostet man-
ge millioner uskyldige mennes-
ker liv.*22) Hvis ikke journalister-
ne bidrog som autoritære brikker, 
ville det være umuligt at føre de 
vanvittige, falske og ulovlige krige.

At krigene reelt kun er til gavn 
for ganske få magtfulde mennes-
ker, der på den måde sætter sig 
på ressourcerne i de lande, som 
vi slår ihjel i. Det er nærmest en 
borgerpligt at lytte til den erfarne 
retskafne ambassadør Craig Mur-
ray, der i et yderst tankevækken-

de foredrag forklarer, hvor banalt 
det hele er.*23)

CIA redskab for korpora-
tive magtforhold
I en bedragerisk tid er der meget 
langt mellem folk, der kan og vil 
fortælle sandheden. Den demokra-
tiske Bernie Sanders forklarede i 
1970’erne, at CIA er et korporativt 
redskab til at fjerne andre nationers 
ledere. Sanders blev holdt op på sit 
udsagn i forbindelse med valgkam-
pen i 2016 og stod ved det.*25) 

De færreste ved, at amerikansk 
lovgivning har gjort CIA’s me-
diemæssige manipulation lov-
lig.*26) De færreste ved, at CIA 
er overalt i de toneangivende vest-
lige medier, hvor de står bag pro-
paganda til gavn for de korpora-
tive magtforholds dagsorden.*27) 
Citatet „nazisterne var amatører“ 
stammer fra Douglas Valentine, 
der måske er den forsker i ver-
den, der ved mest om CIA’s evne 
til manipulation.*28)

Den tyske journalist Udo Ulf-
kotte udgav for et par år siden en 
bog, hvor han indrømmede, at han 
i årtier havde fabrikeret falske his-
torier for CIA i toneangivende me-
dier, og at CIA har et stort antal 
journalister på deres lønningslis-
te.*29) Ulfkotte forklarede, at han 
var trådt frem, fordi han de seneste 
år var blevet overbevist om, at CIA 
var i gang med at lægge op til krig 
med Rusland.*30) De vestlige me-
dier rapporterer som bekendt igen 
og igen, at Rusland er aggressiv i 
forhold til vesten. Det er præcist 
lige så falsk som deres dækning af 
Irak, Libyen osv. Forskellen er blot, 
at den løgn kan ende med at blive 
livsfarlig for europæiske borgere.

Mark Crispin Miller, der i år-
tier har skrevet bøger om korrum-
peringen af amerikansk politik og 
om vestlig propaganda, kom med 
en yderst tankevækkende sammen-
ligning på en konference sidste år. 
Miller begyndte med at citere fra 
William Shirers dagbog fra Ber-
lin, august 1939, hvor Shirer for-
klarer, at alle andre nationer bortset 
fra tyskerne anser tyskerne for at 
være den aggressive part i forhold 
til Polen. Tyskerne derimod havde 

hørt så ofte, at Polen var den ag-
gressive part overfor Tyskland, at 
de var helt overbeviste om, at det 
var sandt. Miller springer så til nu-
tiden og forklarer, at det er præ-
cist samme situation, vi ser i dag, 
hvor vestlige befolkninger fortæl-
les, at Rusland er aggressiv over-
for Ukraine. Mens sandheden er, 
at det er vesten, der er aggressiv 
overfor Rusland. Det er virkeligt 
skræmmende, konstaterer han, at 
så mange i vesten tror på det.*31)

Det er ikke mærkeligt, at så 
mange folk tror på medierne. Det 
er nærmest ufatteligt, hvor kor-
rupte de er. Medierne vil givetvis 
benægte, at CIA og andre efterret-
ningstjenester undergraver andre 
landes politik og samtidig kontrol-
lerer de vestlige medier. Men det 
er sandheden. Obama-regimet og 
CIA var for eksempel medvirke-
de til neonazisternes kup i Ukra-
ine, mens CIA har kontrolleret de 
vestlige mediers ’dækning’ af ud-
viklingen.*32) 

Sådan fungerer totalitarisme. 
Tyskerne i nazitiden troede også, 
at de var frie og oplyste.*33) Hvis 
medierne holdt op med at være 
totalitære redskaber, ville verden 
blive markant bedre. Blandt andet 
ville vestens ulovlige krige ophøre.

ARTIKEL

Forfatter:
Lars Jør-
gensen
Sociolog med 
hang til Pierre 
Bourdieu, vi-
denskabsfilosofi 
og moderne pengeteori“. 

homosociologicus.com/

Denne tekst blev første gang offentliggjort 
den 16. feb. 2017 på arbejderen.dk <http://
www.arbejderen.dk/medier/de-vestlige-
medier-er-totalit%C3%A6re-redskaber 

(Licens: Lars Jørgensen/ARBEJDEREN) 

<http://
www.free21.
org/?p=28660>



4 Publiceret på Free21 14.01.2018, 13:42, Af Lars Jørgensen på arbejderen.dk, Licens: Lars Jørgensen/ARBEJDEREN

ARTIKEL

Henvisninger
Middle East Institute: Iraq’s Petroleum Industri – 1) The 
Ecologist: Genocide, ecocide and the Empire of Chaos 
<http://www.theecologist.org/Interviews/2986750/
genocide_ecocide_and_the_...>
2) CADTM: Banks are responsible for the crisis in Greece 
<http://www.cadtm.org/Banks-are-responsible-for-
the>
3) Handelsblatt: Study: Bailouts for Banks, Not Greeks 
<https://global.handelsblatt.com/politics/study-finds-
greek-bailouts-save...>
4) YouTube: “Emotional Varoufakis moved by con-
servative German MP”, 2015 <https://www.youtube.
com/watch?v=jH5Yv7iwfhs>
5) Socialeurope.eu: Why The Imf Must Go Beyond A 
Mea Culpa Over Greece <https://www.socialeurope.
eu/2016/09/imf-must-go-beyond-mea-culpa-greece/>
6) YouTube: Yanis Varoufakis | Full Address & 
Q&A | Oxford Union <https://www.youtube.com/
watch?v=zWB6lY2GBjQ>
7) CADTM: Secret IMF Documents on Greece commen-
ted by Eric Toussaint <http://www.cadtm.org/spip.
php?page=imprimer&id_article=14404>
8)  Social Europe: Poul Thomsen, Greece And Imf 
Cynicism

<https://www.socialeurope.eu/2016/02/poul-thomsen-
greece-and-imf-cynicism/>
9) CADTM: Some home truths about banks, pensi-
ons and Greek debt <http://www.cadtm.org/spip.
php?page=imprimer&id_article=14386>
10) CADTM: Four reasons why Greece should not 
have paid the IMF

<http://www.cadtm.org/Four-reasons-why-Greece-
should-not>
11) Se note v. “Talking to Paulo Nogueira Batista 
(Harald Schumann on the trail)”, 2014/2015. https://
www.youtube.com/watch?v=zjKvm6yc_ZA&t=1466s>

12) Yanis Varoufakis: The IMF confesses it immolated 
Greece on behalf of the Eurogroup

 <https://www.yanisvaroufakis.eu/2016/07/29/the-
imf-confesses-it-immolated…>
13) CADTM: The Doctrine of Odious Debt: from Ale-
xander Sack to the CADTM <http://www.cadtm.org/
spip.php?page=imprimer&id_article=14223http://
www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_
article=14311>
14) Bill Mitchell: Greece still should exit and escape 
the grip of the vandals

< h t t p : / / b i l b o . e c o n o m i c o u t l o o k . n e t /
blog/?p=35320&utm_source=feedburner&utm…>
15) CADTM: Why The Imf Must Go Beyond A Mea 
Culpa Over Greece

<https://www.socialeurope.eu/2016/09/imf-must-go-
beyond-mea-culpa-greece/>
16) Amazon.com: The Best Way to Rob a Bank is to 
Own One: How Corporate Executives and Politicians 
Looted the S&L Industry

<https://www.amazon.com/Best-Way-Rob-Bank-Own/
dp/0292754183>
17) YouTube: How to rob a bank (from the inside, that 
is) | William Black

<https://www.youtube.com/watch?v=ClfBxWPkBKU>
18) Zerohedge: „The Most Important WikiLeak“ - How 
Wall Street Built The Obama Cabinet

<http://www.zerohedge.com/news/2016-10-14/most-
important-wikileak-how-wal…>
19) Bill Moyers: The Trillion Dollar Question the Media 
Have Neglected to Ask Presidential Candidates

<http://billmoyers.com/story/the-trillion-dollar-
question-the-media-have-…>
20)  Homosociologicus: http://homosociologicus.
com/?id=blog&news=36825>

21) Znet: Michael Mandel on “How America Gets 
Away with Murder”

<https://zcomm.org/znetarticle/michael-mandel-on-
how-america-gets-away-wi…>

22) TruePublica: Shocking Truth Of UK Involvement 
In The Deaths of 6-8 million in Iraq and Afghanistan

<http://truepublica.org.uk/united-kingdom/shocking-
truth-of-uk-involvemen…>
23)  TruePublica: Ex British Ambassador Makes 
Astonishing Speech About Tony Blair, George Bush, 
War and Profit <http://truepublica.org.uk/global/
ex-british-ambassador-makes-astonishing…>
24) Se til venstre på siden for kritisk information om 
de tidligere NATO-krige. <http://homosociologicus.
com/syria>
25) DailyMail: Bernie Sanders says he still has ‚some 
concerns‘ about the CIA 

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3461335/
Bernie-Sanders-says-conc…>
26) Conscious Life News: CIA Media Infiltration, 
Operation Mockingbird, & Now Legal Internet Trolls 
<http://consciouslifenews.com/cia-media-infiltration-
operation-mockingbir…>
27) ClarityPress: THE CIA AS ORGANIZED CRIME How 
Illegal Operations Corrupt America and the World 
<http://www.claritypress.com/Valentine.html>
28) ClarityPress: THE CIA AS ORGANIZED CRIME How 
Illegal Operations Corrupt America and the World 
<http://www.claritypress.com/Valentine.html>
2 9 )   A m a z o n . c o m :  G e k a u f t e  J o u r n a l i s -
ten  (Deutsch) <https://www.amazon.de/Gekaufte-
Journalisten-Udo-Ulfkotte/dp/3864451434/r…>
30) YouTube: Dr Udo Ulfkotte, journalist and author, on RT 
<https://www.youtube.com/watch?v=SQNjMuVFhaA>
31) 14. minut ff. YouTube: Project Censored‘s Media 
Freedom Summit  <https://www.youtube.com/
watch?v=K4X_ozhkf-g>
32) Leo Rockwell: The CIA as Organized Crime

<https://www.lewrockwell.com/2017/01/douglas-
valentine/cia-organized-crime/>
33) Milton Mayer: They Thought They Were Free, The 
Germans, 1933-45 <http://press.uchicago.edu/Misc/
Chicago/511928.html>


