
Facebook-gruppen: ”Källkritik, fake news och faktagranskning” startad av Mathias Cederholm 
2017 
 
Facebook.com/groups/kallkritik/permalink/547211059136438/ 
 
Mathias Cederholm har delat en länk 
1 april kl. 21:22 
Några politiska bloggare (däribland Torbjörn "NewsVoice" Sassersson som 
vi haft uppe i en rad sammanhang) tycker sig vara politiskt förföljda av 
Facebook. Fast ärligt talat, ser det inte snarare ut som begränsningar av 
spambeteende (att systematiskt i olika grupper dela länkar till egna 
bloggar/sajter)? Kanske har Facebook skärpt kriterierna för detta? Men 
bloggarna förefaller nästan önska att det skulle handla om politisk 
förföljelse... 
[Länken:] 
 
GLOBALPOLITICS.SE 
 
Facebook tycks censurera mig, andra vänstersiter och andra 
siter - Global PoliticsFacebook verkar tyvärr försvåra åtkomsten för 
vissa vänstersiter, och för oberoende siter. Vi försöker nå Facebook för att 
ändra på detta. 
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Raphael Mabo  Verkar onekligen som begränsning av SPAM.  
     rn Sassersson skulle vara Angående att Torbjö

Hans NewsVoice är nära  -"varken vänster eller höger" som han säger 
lierat med Nya Dagbladet som är "alternativmedia" som utgår från 

Visa mer… ideologin "etnopluralism". Den     4   Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler 
reaktioner   · 3d · Redigerad     

    
       Karl Forsberg Jag skulle nästan 

hålla med om att Sasserson är varken vänster eller höger. Han 
r det mesta i sin helt egna värld.befinner sig fö    Dölj eller anmäl 

detta GillaVisa fler reaktioner   · 2d      
    
     Raphael Mabo Torbjörn Sassersson har flera gånger 

försvarat "Granskning Sverige", bland annat i uttalanden på sin 
egen sajt och i artiklar där han intervjuade personen bakom "GS" 

rat artiklar skapade av "Granskning och han har även publice
Sverige" själva, samt gjort gemensam sak med Nya Dagbladet, som 
själva säger att de har ideologin "etnopluralism". Jag har själv 
diskuterat med ansvarige för "Granskning Sverige" på FB där han 

e tyska nazister som dömdes i gav uttryck för stöd till d
Nürnbergrättegångarna, och han ifrågasatte Förintelsen. Tidskriften 
Expo har gjort en artikel om "Granskning Sverige" som också visar 
detta och som stödjer min uppfattning om "Granskning 

förintelsen...-profil-sverige-https://expo.se/.../granskning Sverige":  
    
     a Nya Dagbladet säger så här om sig själva: "Ny

Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk och etnopluralistisk 
dagstidning med en antiglobalistisk hållning och ett internationellt 
synsätt." 

    
      Så vad är då "etnopluralism"? Wikipedia säger följande:  
   ogi som menar att "Etnopluralism är en nynazistisk[1] ideol

etniska grupper måste leva åtskilda för att undvika påstått negativa 
konsekvenser av kulturell blandning. Det är en hypotetisk modell 
som föreslår att fredlig åtskillnad av folkgrupper skulle vara möjligt 

självstyrande regioner för olika  genom att nationalstater[2] eller
etniskt definierade folkgrupper etableras. Genomförandet skulle 
kräva etnisk rensning[3] jämförbart med apartheid. Förespråkare 
beskriver det som ett alternativ till multikulturalism i syfte att hindra 

ll assimilation och kulturell homogenisering.[4] integration, kulture



Begreppet används inom nationalistiska kretsar, och företräds av 
den franska högerrörelsen Nouvelle Droite (Nya högern)." 

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Etnopluralism 
    
    Torbjörn / NewsVoice har även förekommit i Nya 

 Dagbladets podd där de har pratat om sin gemensamma aktion:  
    https://www.youtube.com/watch?v=l33C7ldbMZQ 
    
    Så när Torbjörn Sasserson / NewsVoice stödjer 

emensam sak med "Nya "Granskning Sverige" och gör g
Dagbladet" så är det alltså dessa ideologier och synsätt som 
NewsVoice allierar sig med. Detta är mycket beklaglansvärt. Jag 
känner Torbjörn, jag har träffat honom för många år sedan och vi 

innan han gav  har umgåtts i samma kretsar tidigare, det var
utrymme och stöd till högerextremism, jag tycker att denna 
utveckling är mycket sorglig och beklaglig. Det var inget man såg 
komma för några år sedan. 

    
      Både "Granskning Sverige" och 

e representerar "Nya Dagbladet" tillhör den svenska ytterhögern, d
vit nationalism.     1   Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler 

     Redigerad · 2d ·   reaktioner  
    
     Raphael Mabo Torbjörn Sassersson / NewsVoice gav 

även sitt stöd till projektet "Megafonerna" som liknade "Granskning 
Sverige". Expo har skrivit om Megafonerna här och visar deras 

m media:koppling till högerextre  
   https://expo.se/fakta/wiki/megafonerna 
    
    Och här har vi Torbjörn / NewsVoices stöd till 

om att efter förgrundsfigurens död  Megafonerna och en uppmaning
 så behövs det "100 nya" som arbetar i samma anda.  

   -ska-nu-dod-ar-rabani-https://newsvoice.se/.../bechir
 Dölj eller anmäl detta  vi.../  

    
 EXPO.SE  Megafonerna Megafonerna           GillaVisa fler 
reaktioner   · 2d      

    
       Raphael Mabo Utifrån detta ser vi 

 -Granskning Sverige  -Nya Dagbladet  -själva att NewsVoice 



stödjer och lyfter Megafonerna osv, sitter typ " i samma båt" där de 
och sprider varandra och samarbetar, och den båten är den 

Visa mersvenska ytterhögern eller "alternativhögern"…     1   Dölj eller 
anmäl detta GillaVisa fler reaktioner   · 2d · Redigerad      

     
    
       Anders Romelsjö Kommentaren behandlar 

huruvida Facebook bedriver viss censur  -knappast sakfrågan i artikeln 
mot en del siter. För egen del har jag mailat till Facebooks hjälpsida för att 
få besked om hur jag får agera. (Facebook erbjuder inte telefonnummer 

Visa mereller besö…     2   Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler 
    Redigerad · 2d ·   reaktioner  

    
       Mathias Cederholm Jo, inlägget 

handlar just om sakfrågan. Facebook "censurerar" vissa typer av 
innehåll, som nakenhet, extremt våld, och numera rasism, vit 

litiskt innehåll. Du kan nationalism o.dyl. Men knappast normalt po
Visa merju testa med att dela några olika politiska art…     2   Dölj eller 

anmäl detta GillaVisa fler reaktioner   · 2d      
    
       Mathias Cederholm Varför ska vi 

rresten informera Sassersson om kritiken? Vi kritiserar åt alla fö
en  -möjliga håll här i gruppen och brukar aldrig efterfråga replik 

Facebookgrupp är ingen nyhetsredaktion.    2   Dölj eller anmäl 
detta GillaVisa fler reaktioner   · 2d      

     
    
     Ola Nilsson Att det handlar om spam blir ju extremt tydligt eftersom 

Sassersons inlägg finns postat på diverse ställe.  Dölj eller anmäl detta  
          GillaVisa fler reaktioner   · 2d      
    
     Ola Nilsson Och t.ex. här   Dölj eller anmäl detta  
          GillaVisa fler reaktioner   · 2d      
    
     Mathias Cederholm Tar aldrig slut   Dölj eller anmäl detta  
          GillaVisa fler reaktioner   · 2d      
    
     Mathias Cederholm  Dölj eller anmäl detta  
          2    GillaVisa fler reaktioner   · 2d      
    



       Anders Romelsjö Är det så tydligt att vad 
rkastligt? Antag att jag skriver om Syrien (Har som kallas SPAM är fö

postat över 150 artiklar om Syrien). Då brukade jag även posta dem på 
siter som har -föreningen Syriensolidaritets hemsida och några andra FB

Visa meratt göra med Syr…    Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler 
reaktioner   · 2d · Redigerad     

    
       Mathias Cederholm Det är nog 

bättre att du skickar dina argument till Facebook. Jag bara påpekar 
t ut för politisk censur utan att det att det är högst otroligt att ni råka

regler. Företagets regler -snarare rör sig om Facebooks spam
godtar man ju om man använder plattformen, men visst kan man 
klaga om man vill.     1   Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler reaktioner   · 2d      

    
       Anders Romelsjö Mathias 

Jag har skickat förfrågan till Facebook som sagt, och  Cederholm
väntar på någon typ av svar. Varken du eller jag vet om Facebook 

ska definieras just här. hur det nu  -idkar politisk censur just här 
Dölj eller    Flera rapporter finns ju om politiskt censur av Facebook.

     2d ·   Visa fler reaktionerGilla anmäl detta  
    
       Mathias Cederholm Anders 

Knappast politisk censur. Ni i inlägget ovan är ju  Romelsjö
stoppat enskilda  uppenbarligen inte avstängda, utan FB har

delningar av era egna bloggar. Du ser väl att det är din egen blogg 
Visa fler Gilla Dölj eller anmäl detta   1    som delats i inlägget ovan?

     2d ·   reaktioner  
     
    
     Anders Romelsjö Apropå Facebook och censur nämns det i en bra 

artikel om Russiagate i Ab idag. Per Shapiro skriver bl.a. "Efter artikeln i 
blicera en Washington Post (Washington Post gick så långt som att pu

tillhandahållna från den obskyra  –svartlista över 200 webbsidor 
Visa merresearchgr…   Dölj eller anmäl detta  

     AFTONBLADET.SE  KULTUR: Nu har Donald 
Trump chans att bli omvald KULTUR: Nu har Donald Trump chans 
att bli omvald           GillaVisa fler reaktioner   · 2d     

    
       Mathias Cederholm Anders 

Jo, det blev ett väldigt liv när några nyhetssajter tillfälligt  Romelsjö



blockerades under något dygn förra året, vi följde ju det här. Vad 
år jag inte, de progressiva sidor det har med Propornot att göra först

Dölj eller anmäl    Visa merden tog upp lever väl och har hälsa…
     2d ·   Visa fler reaktionerGilla detta  

    
       Anders Romelsjö Artikeln 

behandlar just blockering av konton. Då Facebook utan motivering 
ga att diskutera stänger ned t.ex. politiska bloggar är väl detta en frå

ur yttrandefrihetssynpunkt. Rapporterar inte Facebook till USA:s 
stora säkerhetsorganisation NSA?    Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler 
reaktioner   · 1d      

    
       Mathias Cederholm Anders 

Dölj eller anmäl    du är inte blockerad. Kan du inte se det? Romelsjö
     1d ·   Visa fler reaktionerGilla detta  

     
    
       Anders Romelsjö Min blockering upphörde 

gat Facebook för över en vecka sedan om orsak till 27/3. Jag har frå
blockering och vad som gäller, men inte fått svar. I åratal har jag besökt 

siter, kommenterat och även informerat om egna bloggartiklar -andra FB
pper stoppat för gru-på relevanta siter. Nyligen fått tillträde till andra FB

tredje gången utan motivering. Rimligt att Facebook anger vad som 
gäller... För mycket begärt?    Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler reaktioner   · 1d      

    
     Mathias Cederholm  Du citerar ju själv i artikeln Anders Romelsjö

 Facebooks kommentar;  
     “Blockerad aktivitet. Du har begränsats 

tillfälligt från gå med och göra inlägg i grupper som du inte hanterar till 
Visa onsdag 27/3 kl. 17:27. Om du anser att detta inte bryter mot våra r…

mer     2   Dölj eller anmäl detta GillaVisa fler reaktioner   · 1d      
 


