
 

 

Kära lyssnare! 

 

Ni som följer Folkets Radio minns säkert Diana Blom och hennes samtal då hon 

konfronterade SVT. 

https://folketsradio.podbean.com/e/bekymrad-medborgare-ringer-till-

svt/?fbclid=IwAR1kDJ8eHylPEbTQFV_4hx2xSWst-

LVvEVDx69bTADrpSjhISC2yOL23Ww0 

 

Här kommer hennes första längre radioreportage, som handlar om den diskriminering 

som drabbade miljontals svenskar när vaccinpassen infördes och samhället 

polariserades. 

Ett oerhört viktigt program som jag varmt rekommenderar! 

 

https://folketsradio.se/livet-i-vaccinpassens-skugga/ 

 

Webbtexten lyder: 

 

"En spricka skar genom samhället när vaccinpassen infördes den 1 december 2021 

och grundlagsskyddade rättigheter villkorades. 

 

Ansvariga beslutsfattare menade att åtgärden skulle begränsa smittspridningen och 

leda till en återöppning av samhället. 

 

Istället exploderade smittspridningen och vaccinpassen ledde till ökad polarisering. 

Fullt friska människor utestängdes från stora delar av samhället och utpekades som 

smittbärare. 

 

I det här avsnittet berättar ovaccinerade om diskriminering och utfrysning. 

Vad hade media för roll i att piska upp hatisk stämning och vad händer i ett samhälle 

när kritiska röster förminskas och tystas i debatten? 

 

Vilka konsekvensanalyser låg till grund för beslutet att införa vaccinpass och vilket 

ansvar tog man från politiskt håll för den retorik man använde? 

 

Det är också frågeställningar som undersöks i detta program. 

 

https://folketsradio.us20.list-manage.com/track/click?u=f4b71be075fbd246c712146e1&id=386a6d73eb&e=4aefd7aae5
https://folketsradio.us20.list-manage.com/track/click?u=f4b71be075fbd246c712146e1&id=386a6d73eb&e=4aefd7aae5
https://folketsradio.us20.list-manage.com/track/click?u=f4b71be075fbd246c712146e1&id=386a6d73eb&e=4aefd7aae5
https://folketsradio.us20.list-manage.com/track/click?u=f4b71be075fbd246c712146e1&id=02ea397b5e&e=4aefd7aae5


Fram träder bilden av en helt ny sorts politiska makthavare som vägrar stå till svars 

för sitt agerande." 

 

 

Jag vill också passa på att tipsa alla som följer intervjuserien om Gnostikerna med 

John Lamb Lash, om att den tredje delen nu finns på Folkets Radios 

Youtubekanal: 

 

"Redan för flera tusen år sedan försökte gnostikerna varna för vad de kallade 

arkonterna och deras virtuella manipulationer av vår verklighetsuppfattning. 

Men vad är egentligen arkonterna för något? 

Pratar vi antikverad science fiction? 

Eller finns här den verkliga agendan bakom transhumanismen? 

Är AI-styrda smarta städer och Metaverse vägen in i ett arkontiskt matrix?" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUvj3OS7QqA&t=238s 

 

För den som inte sett del-1 och del-2 rekommenderar jag att se dem först. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szWiGNm1IiY&t=57s 

 

 

Trevlig helg och på snart återhörande! 

 

/Per Shapiro 
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