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”Epäonnistuimme” – Tanskalaislehti
pyytää anteeksi virallista COVIDtiedottamista ilman kyseenalaistamista
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Tanskalaislehti Extra Bladet on pyytänyt julkisesti anteeksi julkaistuaan
maansa hallituksen Covid-19-pandemiaan liittyviä tietoja kyseenalaistamatta
niitä. Päätoimittaja sanoi, että media ”epäonnistui” ja petti ihmiset, jotka
lukevat lehteä pyrkien tuntemaan totuuden.

Tanskalaislehti pyytää antaaksi koronpropagandaansa, mutta syyttää siitä maansa hallitusta.
Aiemmin saksalainen huippulehti Bild pyysi anteeksi elokuussa 2021 pelon aiheuttamaa Coviduutisointiaan viestitettyään lapsille, joiden kerrottiin ”aikovan murhata isoäitinsä.” Bildin
päätoimittaja Julian Reichelt pahoitteli lehtensä uutisointia, joka oli ”kuin myrkkyä” ja ”sai sinut
tuntemaan, että olet kuolemanvaara yhteiskunnalle.”
Reichelt suuntasi pääasiallisen anteeksipyynnön lapsiin, joita on terrorisoitu pelottelevalla
medianäkyvyydellä, joka oli aiheuttanut lasten masennuksen ja itsemurhien huiman nousun.

”Miljoonille tämän maan lapsille, joista yhteiskuntamme on vastuussa, haluan ilmaista tässä sen,
mitä hallituksemme ja kanslerimme eivät uskalla kertoa teille. Pyydämme teitä antamaan meille
anteeksi”, Hän sanoi.
Reichelt totesi, kuinka maltillisia ääniä, jotka yrittivät tarjota rauhallisempia näkökulmia
pandemiaan, ”ei ole koskaan kutsuttu asiantuntijoiden pöytiin” ja kehotti katsojia, että ”älkää
uskoko tätä valhetta” kohdatessaan hallituksen hälyttäviä julistuksia.
Nyt tanskalaislehti on pyytänyt julkisesti anteeksi sitä, että se on uutisoinut hallituksen Covid-19pandemiaan liittyvistä tietoja kyseenalaistamatta niitä.
”Me epäonnistuimme”, lukee iltapäivälehti Ekstra Bladetin artikkelin otsikko, jossa myönnetään,
että ”melkein kahden vuoden ajan me – lehdistö ja väestö – olemme olleet lähes hypnoottisesti
huolissaan viranomaisten päivittäin julkaisemista koronaluvuista.”
Olemme tuijottaneet heilurin heilahduksia, kuin olimme saanut tartunnan, joutuneet sairaalaan ja
kuolleet koronaan. Asiantuntijat, poliitikot ja viranomaiset ovat jatkuvasti varoittaneet meitä
nukkuvasta koronahirviöstä sänkyjemme alla. Hirviöstä, joka odottaa nukahtamista, jotta se voi
iskeä yön pimeydessä.
Jatkuva henkinen valppaus on uuvuttanut meidät kaikki suunnattomasti. Siksi meidän-lehdistön-on
arvioitava myös omia toimiamme. Olemme epäonnistuneet.
Emme ole olleet tarpeeksi valppaina portilla, kun viranomaisia on vaadittu vastaamaan, mitä se
oikeasti tarkoittaa, että ihmiset joutuvat sairaalaan koronaviruksen kanssa eikä koronasta. Sillä on
merkitystä. Iso ero. Tarkalleen ottaen virallisten sairaalahoitomäärien on osoitettu olevan 27
prosenttia suurempi kuin todellinen luku, yksinkertaisesti siksi, että heillä on koronaa. Tiedämme
sen vasta nyt.
Ennen kaikkea viranomaiset ovat tietenkin vastuussa siitä, että kansalaisille tiedotetaan oikein,
täsmällisesti ja rehellisesti. Luvut siitä, kuinka moni on sairastunut ja kuollut koronaan, olisi
ilmeisistä syistä pitänyt julkaista jo kauan sitten, joten saimme selkeän kuvan hirviöstä sänkyjemme
alla.
Kaiken kaikkiaan viranomaisten ja poliitikkojen viestit kansalle tässä historiallisessa kriisissä
jättävät paljon toivomisen varaa. Ja siksi he valehtelevat, kuten ovat ratsastaneetkin, kun osa
väestöstä menettää luottamuksensa heihin.
Toinen esimerkki: rokotteista käytetään jatkuvasti nimitystä ”superase”. Sairaaloitamme kutsutaan
”supersairaaloiksi”. Tästä huolimatta näitä supersairaaloita ilmeisesti painostetaan maksimaalisesti,

vaikka lähes koko väestö on aseistettu superaseella. Lapsiakin on rokotettu valtavasti, mitä
naapurimaissamme ei ole tehty.
Toisin sanoen tässä on jotain, joka ei ansaitse termiä ”super”. Oli kyse sitten rokotteista, sairaaloista
tai kaiken sekoituksesta, se on jokaisen miehen tarjous. Mutta ainakaan viranomaisten viestintä
väestölle ei missään nimessä ansaitse ”super” -termiä. Päinvastoin.”
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