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Globala mediala 
diktaturen 

Ingen ska inbilla sig att den enorma samlingen hemliga 
dokument om USA-truppernas dagliga  brutala övergrepp i 
kriget mot Afghanistan – Wikileaks – kommer att ha någon 
bestående inverkan på USAs krigspolitik.

USAs maktelit har i många år använt sin mäktiga 
nertystnings- och lögnapparat för att avhålla folk från att 
kräva sanningen bakom lögnerna  om 11 september 2001. 
De togs till förevändning för det ”krig mot terrorismen” 
som egentligen är ett krig mot ”tredje världens mörka 
hörn”. 

Historien har gång på gång visat hur USA har 
tillverkat olika förevändningar för krig mot svagare 
motståndare. Några exempel är Tonkinhändelsen (för 
kriget mot Vietnam), massförstörelsevapen (för kriget mot 
Irak), Osama Bin Laden och talibanerna (för kriget mot 
Afghanistan).

Många har avslöjat den teknik och resurser som används 
för att kontrollera informationsflödet i det land som säger sig 
vara pressfrihetens Mecka. Den massmediala huvudfåran 
dras upp av sex stora mediekonglomerat. De kontrollerar 
90 procent av de stora mediekoncernernas verksamhet, 
som i sin tur kontrollerar 90 procent av vad folk i USA 
läser, ser och hör. USAs härskarelit använder massmedia 
för systematisk, effektiv kontroll över informationsflödet 
inte bara i USA utan globalt. 

Det vore ett misstag att tro att jättekoncernerna tar order 
från USAs president och regering. Mediekonglomeraten 
behöver inte kontrolleras av regeringen, för de ingår själva 
i den högsta makten som utövar tyrannisk kontroll inte bara 
över informationsflödet utan också över Vita Huset.
Manuel E Yepe                     Översatt Eva Björklund

Sex konglomerat härskar över information och 
underhållning i USA och stora delar av världen:

DISNEY äger ABC; Touchdown Pictures; Buena 
Vista; Hollywood Pictures; Caravan Pictures; Miramax 
Films; det bolag som gör A&Es documentärfilmer; 
tevekanalerna History, Discovery och Disney m fl. 
AOL/TIME WARNER äger CNN, HBO, Warner 
Brothers, Castle Rock, Time, Sports Illustrated, People, 
Fortune, Entertainment, Money, Netscape med flera
VIACOM innefattar CBS, Paramount Pictures, Simon 
& Schuster, Pocket Books, Blockbusters, Showtime, 
MTV, The Movie Channel & Nickelodeon, BET m fl
GENERAL ELECTRIC äger NBC, CNBC, MSNBC, 
Bravo och Universal Pictures, 13 tevestationer och är 
nära knuten till vapen- och flygindustrin.
RUPERT MURDOCH’S NEWS CORPORATION 
äger Fox TV, DirecTV, TV Guide, The New York Post, 
The Weekly Standard, 20th Century Fox, MySpace 
med flera.
BERTELSMANN, en av världens största mediekon-
glomerat, äger RTL-TV Europea, Random House, 
Bantam Dell, Doubleday, Alfred A. Knopf, Vintage 
Books med flera.   ‘
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CNN, det nyhetsimperium som visar världen upp och ner.
Händelser förvrängs, förstoras, uppfinns eller förtigs, som 
det passar. Medan allt ljus riktades mot Kubas påstått poli-
tiskt fängslade, så kallade journalister, mördades 10 verkliga 
journalister i tysthet i Honduras.


