
Livsviktig information från Granskning Sverige

Granskning Sverige är hotat av olaglig censurering – Nu kan du som lyssnare vara 
skillnaden mellan liv och död för medborgarjournalistiken i Sverige. Granskning 
Sverige är ett medborgarjournalistiskt initiativ för rättssäkerhet & demokrati. 
Makthavarna gillar inte att det finns människor som oss, som ställer obekväma frågor. 
Rasistanklagelserna, smutskastningen och konspirationsteorierna har haglat kring det 
faktum att vi ställer frågor. Nu kommer nästa nivå. Inför valet skall vi för alltid tystas.

Nu har familjen Bonniers Dagens Nyheter och Expressen anlitat advokatfirman 
Danowsky & Partners för att via upphovsrättsanspråk släcka ned Granskning Sverige & 
Fabian Fjällings Youtube-kanaler. Problemet för dem är att vi har rätt, via s.k. ”fair use”,
att citera och visa upp vad Bonniertidningarna har sagt. Detta bryr dom sig dock inte 
om. Advokatfirman Danowsky & Partners chansar på att vi inte vågar ta en rättsprocess 
med hela Bonnierkoncernen och skickar in över 15 utomrättsliga anmälningar för 
upphovsrättsintrång.

Vi vet att vi har rätten på vår sida, men i demokraturen Sverige är det inte säkert att man
vinner i kamp med dom som har mycket pengar. Vi har överklagat till Youtube och 
väntar på besked. Risken finns att detta konto är borta när som helst.

Medborgarjournalistiken kommer då tystas. Felaktigt. Utomrättsligt. Odemokratiskt. 
Visst! Men så kan det bli! Naturligtvis hade vi förutsett detta drag från makthavarna. 
Därför har vi bett alla som velat börja ringa i samma Granskning Sverige-anda att starta 
egna Youtube-kanaler. Så det du skall göra som lyssnar och vill vara säker på att den 
demokratiskt livsviktiga medborgarjournalistiken kan fortsätta, är att prenumerera på 
andra medborgarjournalistiska Youtube-kanaler som:

Fabian Fjälling

Feministinspektionen

Granskning Sverige – Praktikanten

Arg Norrlänning

Johan Andersson

Nina Drakfors

Diesel 2017

Filterbubblan

Gör det nu! Det går snabbt! Visst kan familjen Bonnier, via Danowsky & Partners 
släcka ned alla konton med utomrättsliga anmälningar, men det kommer kosta dem mer 
pengar. Och Bonnierkoncernen blöder just på pengar.

https://www.youtube.com/channel/UCjrYJd7wQQx2Hp7Kv-xwsEg
https://www.youtube.com/channel/UCqI5oObVLhLEjhfRKnkwX4w
https://www.youtube.com/channel/UC1noxc_blrSFYLohIpjBcJw
https://www.youtube.com/channel/UCrfdpB_6vgYyj2VEE7iMDmA
https://www.youtube.com/channel/UCuzBLwXRP78Ah01847mZijw
https://www.youtube.com/channel/UCgdqsYvcMGRin-wLvXt96KQ
https://www.youtube.com/channel/UC0egljFf4MyuqzNBu6C-yPQ
https://www.youtube.com/channel/UCg_jU-b6fd_BcAMSozln4bw


DN, Expressen & Danowskys vill utrota fri journalistik

Bonnierkoncernen har gått all in för att få bort Granskning Sverige från Internet. Nu 
granskar vi deras metoder. Kommer de lyckas? Ingen vet! Här är dock vad du skall 
göra!

I Februari 2018 påbörjade Danowsky & Partners, betalda av DN & Expressen, ett 
utomrättsligt angrepp mot Granskning Sverige med falska och helt omotiverade 
massanmälningar mot flera Youtube-kanaler. GS har vid ett flertal tillfällen sökt 
Danowsky & Partners för att starta en dialog gällande deras återkommande 
massanmälningar för påstådda upphovsrättsbrott men har ständigt fått luren i örat. Den 
gång Granskning Sverige kommer fram heter det att man inte kan uttala sig p.g.a. 
tystnadsplikt.

När en helt utomstående ringer och utger sig för att vara företagspartner är det dock helt 
andra tongångar och de kan öppet diskutera konfidentiella detaljer i ärendet. I syfte att 
rädda sitt anseende bland sin kundbas har den penningkära och maktmissbrukande 
advokatfirman Danowsky & Partners, genom sin anställda Moa Nilsson, inga som helst 
problem med att bryta mot tystnadsplikten och sprida felaktig information i fallet. Moa 
Nilsson ringer alltså upp den Wallraffande företagskunden på uppdrag av Danowsky-
chefen Ulf Isaksson med syftet att göra ”damage control” för advokatfirman. De dröjde 
inte många minuter innan de ringde den oroliga kunden, men Granskning Sverige har de
förvägrat en dialog under flera veckors tid.

Granskning Sverige presenterar hur Danowsky & Partners arbetar systematiskt med att 
försöka släcka ner Granskning Sverige och Fabian Fjällings Youtube-kanaler med, över 
tiden strukturerade massanmälningar, som idag omfattar ungefär 15 reportage med DN 
och Expressen. Populära reportage som i de flesta fall har varit publicerade i flertalet år.

Danowsky & Partners begår ett klart brott mot god advokatsed och vägrar att berätta för
Granskning Sverige vem som är ansvarig för anmälningarna på firman eller att ens ge 
möjlighet till samtal om de påstådda upphovsrättsbrotten. En dialog med dem som 
betalar för rättsövergreppet, alltså Dagens Nyheter och Expressen är just nu något som 
ligger långt fram i tiden och det är troligtvis precis det som Danowksy & Partners vill 
åstadkomma i det planerade rättsövergreppet mot medborgarjournalistiken i Sverige.

Det handlar alltså om att Danowsky & Partners, DN och Expressen vill tysta 
medborgarjournalistiken och med utomrättsliga metoder förgöra dem som deltar i detta 
viktiga arbete.


