
Är du trött på maktens lögner?
 
Att politiker och media ljuger och döljer fakta för oss Svenskar inser nu fler och fler. Verkligheten 
kommer helt enkelt ikapp till slut. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om vad som händer är 
att börja följa de alternativa, icke censurerade och fria alternativa medierna på internet.
Här nedan finns några tips på kanaler att följa. En del är mer politiskt korrekta än andra. Någon är 
rent av humoristiska, medan andra är gravallvarliga. Men en sak har dom alla gemensamt. Att dom 
alla ser våra problem och att alla vill vara med och rädda vårt kära gamla Sverige.

Den kokta grodan
En mer humoristisk kanal där Gustav Kasselstrand (fd. SDU) och Erik Berglund (fd. M) på ett 
lysande och underhållande sätt kommenterar dagsaktuella händelser. Dom sänder oftast en gång i 
veckan. Lyssna på deras program t.ex. via: www.soundcloud.com/den-kokta-grodan 

Radio Realism
Programledaren ”Länsman” presenterar varje söndag ett nytt avsnitt som är lite mer politisk 
korrekt. Han gästas ofta av kända namn som Mats Dagerlind, chefredaktör på Avpixlat och 
debattören Jan Sjunnesson. Lyssna t.ex. via www.soundcloud.com/radio-realism

Ingrid & Conrad
Journalisten Ingrid Carlqvist stod till slut inte ut med lögnerna och den trånga åsiktskorridoren inom 
media. Hon hoppade därför av en lysande karriär med bra betalt, för att i stället säga sanningen. 
Nu leder hon tillsammans med Daniel Frändelöv, alias ”Conrad” en av landets allra vassaste och 
mest frispråkiga kanaler. Du hittar all information på www.ingridochconrad.se

Granskning Sverige
Hör bland annat Fredrik Reinfeldts pappa Bruno säga ”Sverige åt Svenskarna” och Bo Lundgren 
beskylla Fredrik Reinfeldt för att vilja krossa vår välfärdsstat med hjälp av stora mängder 
invandrare. Allt hittas på Youtube. Mer information finns på www.granskningsverige.se

Motgift
Dan Eriksson, Magnus Söderman, Jonas de Geer och Björn Björkvist är riktiga veteraner inom den 
sverigevänliga rörelsen. Med humor och intellektuell skärpa sprider dom sitt motgift mot media och 
politikers lögner. På www.motgift.nu hittar du alla radioprogram, nyheter, filmer och böcker mm.

Red Ice Radio (Engelska)
Svenske Henrik Palmgren och hans Amerikanska fru Lana Lokteff är helt världsledande inom 
alternativa medier. För Red Ice finns det inget ämne som är för svårt att diskutera. Detta är fri 
media när den är som bäst. Surfa in på www.redice.tv för att se och höra själv.

Stefan Molyneux (Engelska)
Världens störste politiske filosof, Stefan Molyneux, är en husgud för världens alternativa medier. 
Lärorikt, överraskande, skarpt och många gånger skrämmande. Sök till exempel på: ”The truth 
about slavery”, The truth about the crusades”, The untruth about Donald Trump” och så klart alla 
program han gjort om läget i Sverige. Allt hittar du på Youtube eller www.freedomainradio.com

Black Pigeon Speaks (Engelska)
Med korta lättillgängliga och lite kluriga filmer på Youtube tar ”Black Pigeon” sig an de riktigt svåra 
ämnena. Här hittar du vinklar och åsikter som får dig att verkligen fundera. Ingen sanning är för 
hemsk för att inte berättas. Sök på Youtube eller besök www.blackpigeonspeaks.com för mer.

Ingen kan längre skylla på att man inget visste…


