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Mediernes møgkællinger Susanne Staun Hent PDF Forlaget skriver: Ifølge forfatteren Susanne Staun har
medierne – bevidst eller ubevidst – i årevis misinformeret den offentlighed, de er sat i verden for at informere

– fordi de kan, fordi de ikke kan lade være. De elsker en god historie, hellere god end sand.

I Mediernes møgkællinger viser Susanne Staun, hvordan medievirkeligheden skabes med alle propagandaens
virkemidler, så det ligner et karaktermord på et helt køn, eftersom medierne efterviseligt har haft held til at

forme den offentlige bevidsthed ved konsekvent misinformation i tæt samarbejde med
interesseorganisationer: Mødre er onde kvinder, der fremsætter falske anklager og bruger alle de væmmelige
tricks med det formål at monopolisere deres børn og efterlade en hale af grædende fædre i deres kølvand.
Men hverken statistikker eller den aktuelt bedste viden fra nationale og internationale forskere kan levere

dokumentation for den virkelighed, medierne præsenterer.
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