
Pressmeddelande:

Vårsäsongen startar 
för youtubekanalen
”Mitt Öga”

Fiaskot med GDPR, Kritik av queerteori 
och transhumanism, Självklarheter som 
provocerar och Politisering av konsten 
nej tack...är några av rubrikerna inför 
vårens omgång av youtubekanalen ”Mitt 
Öga”. Journalisten Pelle Lindblom bjuder
in kunniga gäster med genomtänkta idéer
till långa och uttömmande samtal.

Några av gästerna är psykiatern David Eberhard, filosofiprofessor Fredrik Svenaeus, 
konstnären Bertil Sundstedt, debattören Lotta Gröning, författaren Kerstin Nedergård och 
nya läroverkets VD Magnus Selberg.

Oberoende är ledordet för Mitt Öga – youtubekanalen som startade i oktober 2019. 
Med armlängds avstånd från politisk korrekthet. Samt att inga frågor ska vara för svåra att 
lyfta upp på bordet för inspektion och eftertanke. Och låt gästerna tala till punkt.

Premiär för vårens satsning är torsdag 6 februari kl 14.00. Efter det läggs ett nytt 
samtal ut varje vecka. Längden varierar. Innehållet får helt enkelt styra formatet. Och 

inspirationen kommer från det som kallas 
The intellectual dark web med förebilder 
som Rebel visdom, Dave Rubin, Joe Rogan 
och inte minst Jordan B. Peterson.

– Jag är förvånad över att så få 
etablerade mediebolag satsar på detta. 
Längre format och djupare innehåll lockar 
publik. Och produktionerna kan numera 
göras med ganska enkla medel.

Tidigare gäster har varit bland andra 
filosofen Karl-Erik Edris, filmregissören Kay 
Pollak, författaren Bengt Pohjanen och 
professorn i teoretisk fysik Johan Hansson.

– Det blir en spännande delvis 
kontroversiell vår kan jag lova.

Prenumeranterna strömmar till sakta men säkert. Återstår att se hur responsen blir för 
våren, säger Pelle Lindblom som driver projektet helt ur egen ficka utan utomstående 
sponsorer eller presstöd.

För mer information och pressbilder:
Pelle Lindblom tel 070-6929337
info@pellelindblom.se
http://pellelindblom.se/Pressinfo.html
Mitt Öga – Pelle Lindblom:
https://www.youtube.com/channel/UC5o8KBF6OGCZBD4p5ljbv4w 

Pelle Lindblom i samtal med filosofiprofessor Fredrik 
Svenaeus utifrån hans senaste bok Det naturliga – 
en kritik av queerteorin, transhumanismen och det 
digitala.
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