Er zijn alternatieven!
ipv lijvige rapporten te schrijven en
vergeefs te wachten op politieke
acties zou je de ALTERNATIEVEN
kunnen benadrukken?
Vervang Google voor Gopher:

Vervang Facebook/Twitter voor Urubin hoewel ze 8 trackers, waaronder ook Facebook Connect,
Facebook Social Graph en Avatar tolereren maar die kun je uitschakelen als je NIET met
Microsoft BROL werkt:

Vervang YouTube voor Real.Video daar wordt geen enkele film gewist:

Als we dit allemaal doen is het binnen een paar maand gedaan
met de High-Tech bedrijven die onze GRONDRECHTEN
ondermijnen.

Censuur in overdrive: Facebook en Google
drijven alternatieve media de grond in. U mag
de waarheid niet weten
in Internet 23 juni 2018 07:30 13 Reacties 2,323 Bekeken
De onafhankelijke media gaan gebukt onder toenemende censuur op social media. De
verwevenheid van Amerikaanse inlichtingendiensten en social media wordt steeds beter zichtbaar,
terwijl nieuws dat ingaat tegen de officiële verhaallijn op grote schaal wordt gecensureerd.
Veel grote onafhankelijke nieuwswebsites hebben om deze reden de deuren moeten sluiten. De sites
die nog overeind staan worden als nooit tevoren gecensureerd. In sommige gevallen zijn ze volledig
afgesloten van Facebook en Twitter.
Dit is de bittere realiteit voor mensen die zoeken naar alternatieven voor de bekende massamedia
die klakkeloos de standpunten van de overheid overnemen.
Zonder pardon

Google heeft haar algoritmes aangepast waardoor het verkeer naar vele onafhankelijke nieuwssites
drastisch is afgenomen. Sites als Democracy Now en WikiLeaks zagen een scherpe daling.
De onafhankelijke website Anti-Media, met ruim 2,1 miljoen volgers op Facebook, had vorig jaar
nog zo’n 300.000 pageviews per dag. Nu zijn dat er nog slechts 12.000.
Andere sites, met name groepen die gericht zijn op natuurlijke genezing, zagen tot hun verbazing
dat hun pagina zonder waarschuwing van Facebook was verwijderd.
Zo werd Collectively Conscious, een groep met bijna 900.000 fans, zonder pardon van Facebook
gegooid. Ook soortgelijke pagina’s, zoals Nikola Tesla en Earth We Are One, zijn zonder uitleg
verwijderd.
Geblokkeerd

Facebook huurt ‘factcheckers’ in die op nogal onorthodoxe wijze te werk gaan. Zo werd een artikel
van The Free Thought Project over een detentiecentrum voor migranten door persbureau AP
gebrandmerkt als ‘fake news’.
Volgens AP vermeldde het artikel ten onrechte dat in een vestiging van Walmart immigranten waren
gehuisvest. Deze claim werd in het artikel echter nergens gedaan.
Websites die dit artikel deelden werden ook nog eens bestraft door Facebook. The Mind Unleashed,
met ruim 8,8 miljoen volgers, kreeg te horen dat haar bereik zou worden beperkt als gevolg van
deze ‘overtreding’.
Diverse alternatieve media, waaronder MintPress News en Anti-Media, krijgen sinds deze
week helemaal geen bezoekers meer via social media. Alles wordt geblokkeerd.
Controversiële nieuwe regels

Afgelopen maand kondigde Facebook aan te gaan samenwerken met de omstreden denktank
Atlantic Council, zeg maar de propaganda-tak van de NAVO.
De Atlantic Council wordt gefinancierd door wapenfabrikanten als Lockheed Martin en Raytheon,
Boeing en de Verenigde Arabische Emiraten.

Daarnaast wordt in de Europese Unie gewerkt aan controversiële nieuwe regels rond het
auteursrecht.
Nog veel erger

Deze maatregel, ook wel artikel 13 genoemd, zou platforms als Facebook, Twitter en Reddit
verplichten om content van internetgebruikers door een filter te halen voordat het online wordt
getoond.
Waarschijnlijk gaat het de komende tijd nog veel erger worden. Wil je meehelpen in de strijd tegen
deze Orwelliaanse praktijken, dan kun je NineForNews hier steunen. Je leest dan al onze artikelen
reclamevrij.
De informatieoorlog, die al een tijdje woedde, is nu in alle hevigheid losgebarsten.
[MintPress News]

