
Testa dig själv - Platsar du i Sveriges journalistkår?

Har journalister ett moraliskt ansvar i nyhetsförmedlingen?                                 ja           nej

Bör det långsiktiga målet för Sverige vara fri invandring?                    ja           nej

Är det korrekt att kalla alla asylsökande för flyktingar?                    ja           nej

Är islam en fredens religion?                                                                                        ja           nej

Bör den höga invandringen under 2015 kallas för en flyktingkris?                       ja           nej

Är det viktigt att svenska myndigheter och företag 
blir HBTQ-certifierade?                                                                                                 ja           nej

Ser du invandringen som en 
vitaliserande utmaning för Sverige?                                                                          ja           nej

Är du stolt över den svenska ambitionen att 
utgöra en moralisk stormakt?                                                                                     ja           nej

Bör svenska politiker arbeta för en plats för Sverige i 
FNs säkerhetsråd?                                                                                                         ja           nej
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Är hatmail till opinionsbildare och politiker ett så stort problem                       
att yttrandefriheten på nätet bör begränsas?                                                         ja           nej

Anser du att rasismen är ett av Sveriges absolut största problem?                    ja           nej

Är Sverigedemokraterna ett nyfascistiskt parti?                                                     ja           nej

Ser du Avpixlat och Fria tider som rasistiska hatsajter?                                        ja           nej   

Är det rätt av tidningar som DN och Expressen att förfölja och 
avslöja invandringskritiker, som skriver under pseudonym?                               ja           nej

Bör svenska politiker avsätta skattemedel för att minska de 
romska tiggarnas utsatthet?                                                                                      ja           nej

Tycker du särskilt synd om de ensamkommande flyktingbarnen?                     ja           nej

Anser du att vi måste bekämpa islamofobin?                                                        ja           nej

Menar du att den svenska befolkningens åldrande gör invandring 
nödvändig? Vilka ska annars ta hand om våra gamla?                                         ja           nej

Är det korrekt att kalla illegala invandrare för papperslösa flyktingar?            ja           nej

Anser du att de populistiska partiernas framväxt runt om i Europa är 
ett stort problem?                                                                                                       ja           nej

Tycker du illa om Lars Vilks rondellhundsutspel mot islam?                              ja           nej

Var det rätt att döma konstnären Dan Park för hets mot folkgrupp?                ja           nej

Anser du att när unga svenska muslimer ansluter sig till IS, så 
beror det på att de inte tillåtits komma in i det svenska samhället?                 ja           nej

Är du feminist?                                                                                                            ja           nej

Anser du att Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
har den bästa invandringspolitiken?                                                                       ja           nej

Ser du kritik mot den förda invandringspolitiken som högerextremism?        ja           nej        

Anser du att de införda gränskontrollerna felaktiga 
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och beklagansvärda?                                                                                                  ja           nej

Är du övertygad om att invandringen på sikt ska visa sig vara lönsam?           ja           nej

Tycker du det mångkulturella samhället är berikande?                                      ja           nej

Betecknar du dig som globalist?                                                                             ja           nej

Tycker du att det är rätt att rensa i äldre litteratur, som Tintin i Kongo 
och Pippi i Söderhavet, så att barnen ska slippa stöta på rasism.                     ja           nej

Om en sportjournalist säger ”neger” i ett direktreportage. 
Är det då rätt att avskeda honom?                                                                         ja           nej

Är det bra att värdegrundsarbetet bedrivs med sådan 
framgång i Sverige?                                                                                                   ja           nej

Gillar du denna uppmaning: ”Inga fascister på våra gator!”                              ja           nej

Dito: ”Det finns inga illegala människor!”                                                             ja           nej

Har alla människor lika värde?                                                                                ja           nej
      

Är nationalism någonting farligt som bör motarbetas?                                      ja           nej

Är det ett tecken på dumhet och låg utbildning att rösta på SD?                     ja           nej

Svarade du ja på alla frågorna?
Du fuskade! Du är ju redan journalist.

Karl-Olov Arnstberg

https://morklaggning.wordpress.com/2016/04/15/platsar-du-i-sveriges-journalistkar
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