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Saturday, October 22. 2005

Ursäkta att jag är tjatig...
... men jag kan inte glömma att Sverige gillar tortyr. Öppna denna länk [den kommer i nytt fönster], och klicka #1. Där
kan man bl a läsa Moderatledaren Fredrik Reinfeldt, 22 dec 2004 i radio: ``jag är också beredd på att skriva under på
att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser .. eh .. för vad vi än så länge uppfattat vara
korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta. Jag tror att Svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända
igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som
använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. .. eh .. Och ibland kan det vara bra att vara rak över det,
snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka .. eh .. komma undan diskussion i den här frågan.''
(Moderatledaren Fredrik Reinfeldt, P1, Studio Ett 17:00-17:45, 22 dec 2004.) Lars Lejonborg, strax efter, i samma
program: ``Jag vill försvara Fredrik Reinfeldt. ...''. Intervjuare var Ekots Erik Ridderstolpe. Ämnet var alltså de torterade
egyptierna och vad Göran Persson sa i utrikesnämnden.
Detta tycks vara svenska politikers koncensus - det blev inga ifrågasättanden i media.
Jämför denna tystnad med Glasgow-tidningen The Sunday Herald om USAs sätt att låta klientregimer tortera fångar, för
att få ut "information" som sedan kan användas för administrationen Bushs politiska ändamål. Tack till Göran
Kock-Swahne för länken!
Sunday Herald släpper fram 1) Den CIA-chef som uppfann "extraordinary rendition" och 2) den Storbritanniens
ambassadör till Uzbekistan som har sett dess fulla avskyvärdhet, med kokta människor, etc. Det är något annat än det
svenska medlöperiet, det!
Andra bloggar om: extraordinary rendition, svensk tortyr, sverige gillar tortyr, media
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Värderingar, Sverige gillar tortyr, Extraordinary rendition,
Terrorismen, Hyckleri, Patologiska faktorer, Politik, USA, Paralyserande feghet kl 23:30
Språkrör startar mediekritisk folkrörelse. Läs Alexander Chamberlands med fleras texter om att det är dags att göra upp med
[medlöpar-]media! Vi behöver skapa en mediekritisk folkrörelse skriver han. Och det har han sannerligen rätt i. Innan vi sitter i
SVENSKA koncentrationsläger hela bunten - eller är skickade för ångkokning till Uzbekistan. Di verkar helt ha mist förståndet, di som
bestämmer! Men allvarligt talat: Jag är allvarligt oroad!
Anonymt på Oct 23 2005, 00:04
Att det är som det är beror kanske på att vi sedan många år tillbaka lever i en fasciststat, tack vare medierna, tack vare den nog så
diskreta fascismen i näringsliv och regering. Läs Lewis H. Laphams roligt skrivna essä om ett i och för sig dystert ämne: Living in a
Fascist State av en av mina favoriter, Lewis H. Lapham. Länk: http://informationclearinghouse.info/article10710.htm
Gunnar Thorell som skickade länken skrev ``Hädanefter handlar det bara om att hålla humöret på topp o medverka till en ny sorts
fascism som hela världen kan beundra! Vi går mot en strålande framtid av Ragnarök!'' Lustigt nog slog jag upp "Oden" i
Nationalencyklopedin i går av en helt annan anledning, och läste om hur Oden ledde gudarna under ragnarök i striden mot
Fenrisulven... Är Fenrisulven det fornnordiska begreppet som motsvarar de kristnas Antikrist? Fundamentalister börjar - äntligen, jag
själv gjorde det redan 2002/3 då jag själv var sån - tala om Bush som Antikrist: Han agerar som Djävulen i Guds/Kristi namn. Vi står
hursomhelst inför en ideologisk strid av bibliska proportioner. I stort sett hela makteliten tycks ha smutsat sina händer. Vem är fri från
skuld; Vem kan kritisera människorättsövergrepp? Inte våra politiker, tydligen. I flera år har jag upprörts över hur den lilla människan
kommer ikläm - man läser ibland om det i media - men sedan.... tystnad. Det tigs uppenbarligen ihjäl. Det blir ingen "outrage", som
man säger i USA. Det blir ingen folkstorm. Vad är "folkstorm"? Är det ett mediefenomen eller är det alla folkrörelser som reagerar?
Om det är ett mediefenomen, så är det ju bara styrt av några proffstyckare. Det måste uppenbarligen till ny folkrörelse!
Anonymt på Oct 23 2005, 12:26
Angående det svenska medlöperiet så skrev Ulf Erlingsson ett brev till riksdagsledamöter och parlamentariker som skulle delta i Folk
och Försvars kongress i januari 2005. Brevet skrevs strax före Tsunami-katastrofen, baserat på det preliminära programmet för
konferensen. Brevskrivaren Ulf Erlingsson föreslog deltagarna att istället för den amerikanska agendan diskutera det som är av
intresse för Sverige - och angav riktningen för vad som bör diskuteras. Mottagarna inkluderar flera partiledare. Men sedan kom
förstås Tsunamin, och konferensen kunde istället koncentrera sig på den mycket viktigare frågan om hur man skulle hantera nästa
Tsunami-katastrof i Thailand med svenskar inblandade.
Brev sänt den 17 dec 2004, något förkortat
Bästa folkvalda och politiker,
Ni har alla en sak gemensamt, nämligen att ni kommer att delta i Folk och Försvars kongress i januari. Jag har läst programmet, och
vill bidra med några frågeställningar.
[...]
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Kongressledamot Dennis J. Kucinich (från Cleveland, Ohio) var den ende demokratiske presidentkandidat som öppet sa att USA är
ett imperium som måste monteras ner. Då han besökte Miami hade jag tillfälle att ställa några frågor. Jag sa att det diskuteras mycket
om ett demokratiskt underskott i EU, och frågade diplomatiskt om han ansåg att det fanns ett demokratiskt underskott också i USA.
Han svarade ''«Underskott» är fel ord. Det börjar inte ens beskriva det. Situationen är mycket allvarlig.'' Han reste sig och började gå
runt, tydligt upprörd över ämnet; frågestunden med hans valarbetare tog ett hastigt slut.
Nu har presidentvalet varit, och valfusk i stor skala misstänks i Ohio. Secretary of State, som ansvarar för att valet genomförs på ett
oklanderligt sätt, var också co-chairman för Bushs omvalskampanj. Det är omöjligt att hävda ståndpunkten att han var ojävig i sina
beslut. President Carter skrev inför valet, att ett av kraven för att han skall övervaka ett val är att det finns förutsättningar för att det
skall kunna genomföras på ett demokratiskt sätt. Ett av de viktigaste kraven är att det genomförs av en ojävig institution, och det är
inte fallet i vare sig Florida eller Ohio. Om inte president Carter, en internationellt erkänd valövervakare, anser att det ens fanns
förutsättningar att genomföra ett demokratiskt korrekt val i Florida och Ohio (de två delstater som avgjorde valet 2004), varför skall då
ett land som Sverige acceptera Bush som demokratiskt val?
Speciellt som han ju faktiskt förlorade år 2000 också (Gore fick fler röster i Florida än Bush, men Högsta Domstolen stoppade
rösträkningen eftersom ''det skulle inverka negativt på presidentens legitimitet om det visade sig att han inte vann'').
Men Ohios författning medger ju en omräkning av rösterna, invänder Du kanske. Ja, och en sådan har begärts av två av de fyra
kandidaterna. Men delstaten har struntat blankt i den begäran. De menade, och domstolen höll med, att valet först skulle bli officiellt
innan det kunde kontrollräknas. Det har skett, elektorer har utsetts, sammanstrålat, och kastat sina 20 röster. Nu har omräkningen
börjat - men den kan inte längre ändra resultatet, eftersom elektorerna redan utsetts, sammanstrålat, och kastat sina röster. Den kan
bara, på sin höjd, påverka Bushs legitimitet som president. Som år 2000 alltså.
Nå, hur går det då i röstomräkningen? Den är tydligen impopulär, för vissa offentliga handlingar som behövs har låsts in, medan
andra dokument, som skall bevaras för en eventuell omräkning, medvetet har förstörts av de ansvariga. Den ledande demokraten i
justitieutskottet i Washington, Conyers, driver sin egen undersökning, motarbetad på alla plan av republikanerna.
Oegentligheterna inför och under valet, i kombination med dem efter valet som en reaktion på begäran om omräkning, inger inte
förtroende. Eftersom:
-valutgången står och faller med Ohio,
-exit polls hade Kerry som klar vinnare i Ohio men Bush vann enligt officiella data,
-det finns stora kvarstående frågetecken och tecken på valfusk,
-ansvariga myndigheter motarbetar försök att kontrollera valutgången,
-rådata från valet har förstörts så att en fullständig omräkning inte längre är möjlig,
så är den enda rimliga ståndpunkten den att valet måste göras om. Kunde det göras i Ukraina, så kan det göras i Ohio. Ohio är
mycket mindre än Ukraina.
-- Om inte valet görs om, så kan inte resten av världen betrakta USA som en demokrati längre. Nu invänder kanske någon att Bush
vann med 119.000 röster i Ohio, så även om det var lite fusk så var det ändå en överväldigande seger. Aha!, svarar jag, om det är det
som är kriteriet så var ju Irak en strålande demokrati, för Saddam Hussein fick 99% av rösterna.
-- Och om inte USA är en demokrati, så måste vi omvärdera vår säkerhetspolitiska analys
-Varför rustar de så till tänderna?
-Varför envisas de med att utveckla massförstörelsevapen?
-Varför bygger de militärbaser för biljonbelopp runt om i världen (Balkan, Centralasien, Mellanöstern)?
-Vem styr USA?
-Är det någon som styr, eller är det en koloss på drift i det militärindustriella komplexets självuppfyllande krigspropaganda?
-Och förresten, varför har USA gjort ett undantag för den paragraf i Geneve-konventionerna som förbjuder krigspropaganda?
-Är det för att Pentagon och kabel-TV i en ohelig allians skall kunna ägna sig åt krigspropaganda, så som gjordes inför Irakkriget?
(Kabel-TV ägs delvis av en krigsmaterielkoncern; i USA finns ingen konkurrens på TV-fronten utan allt är beroende av en enda
sektor: det privata näringslivet.)
Istället för att diskutera USAs relation till EU, borde Ni diskutera USAs utrikespolitik i stort. Och i förhållande till Kina, Ryssland och
Mellanöstern. Och deras globala nätverk av baser. Vilka risker har det om Washington destabiliseras eller blir extremistiskt?
På konferensprogrammet står att diskutera en ny syn på suveränitet kontra plikt att ingripa i främmande land. En typiskt amerikansk
talking point. Låter det inte som en marknadsföringsidé från en amerikansk krigsmaterielkoncern? (På tal om det, hur beroende är
Sverige av att exportera krigsmateriel till USA? Bofors är ju amerikanskt numera . . . )
Det finns en vinkel till på detta, nämligen den religiösa fundamentalismen och extremismen som alltmer genomsyrar USA. [...]
Jag hoppas att dessa kommentarer skall bidra till en konstruktiv och givande debatt, och att ni undviker att gå i en fälla och diskutera
den amerikanska agendan istället för den svenska.
Bästa hälsningar
Ulf Erlingsson
En kopia av orginalbrevet gick till Redaktör Helle Klein, Aftonbladet, samt till Caroline Trapp med flera i Folk och Försvar. Mottagarna
inkluderade ett antal svenska partiledare.
Gunnar Thorell skrev i sitt mail till mig, som jag nämnt i den förra kommentaren ovan, högre upp, om vår fina fasciststat som vi tack
vare medierna lever i. Visserligen handlade hans länk om USA, men "let's face it", svenska medier är mer - mycket mer medlöpande än amerikanska. Så om det gäller för USA så gäller det i än högre grad här. I USA finns det stark intern regimkritik som får alltmer utrymme i medier. Var finns denna kritik i Sverige?
Anonymt på Oct 23 2005, 13:23
Ska USA återerövra demokratin från fascismen? Läs om The Most Important Criminal Case in American History (Jim Moore,
Huffington Post Oct. 20,2005)
"If special counsel Patrick Fitzgerald delivers indictments of a few functionaries of the vice president's office or the White House, we
are likely to have on our hands a constitutional crisis."
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Men läs hela storyn. Ska Special Counsel Patrick J. Fitzgerald få in de amerikanska sammansvurna bakom lås och bom - eller blir
han röjd ur vägen... Fast jag tror att det funkar så i USA att du inte blir röjd ur vägen om du bara har rätt uppbackning och stöd. Har
rentav Special Counsel Patrick J. Fitzgerald rätt uppbackning och stöd? (PS: Officiella dokument; United States Government of
Justice - Special Counsel Patrick J. Fitzgerald)
Anonymt på Oct 23 2005, 15:35
På tal om spekulationer om vad det egentligen är som menas och som pågår så spekuleras det både här och där. En
telefonundersökning beställd av CBS News visar att fler amerikaner (5%) anser att Bush är de största problemet för USA just nu
medan endast 4% anser att terrorism är det viktigaste problemet för tillfället. På länken http://life.lege.net/viewtopic.php?p=148#148
citerar jag lite från en USA-amerikansk mailinglista för tidigare mormoner som jag är med på. (Se under Pardon My Paranoia.) På
http://life.lege.net/flu/ och på http://life.lege.net/viewtopic.php?p=170#170 har jag postat en artikel av Dr. Leonard Horowitz där han
menar att allt snack om fågelinfluensa just nu är politiskt motiverat - men att det verkligen kan bli fråga om farsot, och varför i så fall.
På samma spår är Astrid Boman som tog kontakt för ett par dagar sedan: Konspirationsteori av Astrid Boman. Jag postar hennes
teori och tankar även här:
Länk till denna artikel: http://life.lege.net/viewtopic.php?p=171#171
Kopia även här: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=92#92
Och här: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=93#93
Konspirationsteori
av Astrid Boman
Publicerad 2005-10-21
En konspirationsteori är tvärt emot vad många tror ingenting man tar ur luften och slänger ned på ett papper. En konspirationstoeri
uppstår ur en mängd fakta. Att skapa en konspirationsteori är som att bygga ett pussel. Varje faktabit ska falla på plats för att sedan
bilda en begriplig bild av verkligheten.
Vad man inte kan åstadkomma i en konspirationsteori är bevis. Där får framtiden visa vad som var rätt och vad som var fel. Vad det
gäller denna konspirationsteori hoppas jag att jag har fel, grundligt fel. Men de fakta jag samlat, oroar mig.
Mellan 12 nov 2003 och 11 feb 2004 har sex mikrobiologer mördats. Den sjundes död är fortfarande ett frågetecken. Jag avser då dr.
David Kelly som ansågs vara den politiska läckan angående Tony Blairs avsaknande av skäl att delta i Irakkriget.
De mördade mikrobiologerna är förutom David Kelly, Benito Que hittades medveslös 12 nov 2003 avliden den 6 nov, Don C. Wiley
försvann 16 nov 2003 hittades död 20 dec, Vladimir Pasechnik 23 nov 2003 Wiltshire England, 10 dec 2003 Robert Schwartz
Loudoun County, Virginia, 11 dec 2003 Set Van Nguyen Viktoria Australien, 8 feb 2004 Vladimir Korshunov Moskva (enligt Pravda
hade Korshunov uppfunnit vaccinet som skyddar mot biologiska vapen eller själva vapnet dvs. den etniska biologiskabakterie
bomben,) 11 feb 2004 hittades Ian Langford Norwich England mördad.
Alla dessa mikrobiologer hade en gemensam nämnare. Fort Detrick och biovapenforskning! Alla sysslade dessutom indirekt eller
direkt med den särskilda DNA foskningen. På Fort Detrick har länge pågått forskning omkring så kallade etniska vapen. Dvs man kan
få fram en bakterie som endats angriper människor med vissa DNA:n. Man skulle då kunna få fram ett vapen som endast angriper
vissa befolkningsgrupper, färgade tex. Man kan då också få fram vaccin som endast gäller vissa befolkningsgrupper.
Det verkar osannolikt att sju mikrobiologer som sysslar med samma slags forskning under denna korta tidsrymd skulle bli utsatt för
oorganiserad brottslighet eller dö naturligt.
Dessa mikrobiologer skulle tystas. Av vem och varför?
Herr Bush tog makten under mystiska omständigheter. Det är numera ett känt faktum att han planerar ett globalt oljekrig.
Herr Bush mandattid går ut om tre år. Även om Israel hjälper honom i kriget mot Iran är det knappast troligt att han hinner lägga under
sig världens oljetillgångar under den korta tiden. Herr Bush fattar beslut idag som ligger efter hans mandatperiod. Tänker han stanna
kvar vid makten ?
Det jag skriver nu är en teori. Jag hoppas att det stannar vid det. För att Bushadimistrationen ska kunna bli kvar vid makten krävs att
grundlagen upphör att gälla. Hur ?
Jo, medelst ett terrordåd så stort att inte ens folket protesterar.
Förra året stiftades i USA nya lagar som skulle gälla vid terrordåd med biovapen. Den så kallade Nödhälsoakten. Den innebär att
amerikanska myndigheter kan:
Kräva att varje individ ska vaccineras. Att vägra är ett brott och straffas med karantän.
Kräva att varje individ ska genomgå en specifik medicinsk behandling. Att vägra är ett brott och straffas med karantän.
Beslagta all egendom, inklusive fastigheter, mat, bränsle och kläder. Om det är nödvändigt i en krissituation.
Beslagta och förstöra allt som betraktas som farligt. Ingen kompensation utbetalas.
Inkalla dig och ditt eventuella företag i statlig tjänst.
Införa ransonering, priskontroll, kvotering och vägtullar.
Avskaffa delstatslagar, regleringar och förordningar som innebär ett hinder vid extrema nödsituationer.
Dvs. införa fullständig diktatur.
Bushadimistrationen sitter förmodligen idag med ett etnisk biovapen som eventuellt drabbar svarta, de mindre viktiga i det
amerikanska samhället. Om man låter en sådan bomb brisera. Ja, då är ju fortsättningen given.
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Även om detta scenario inte blir verklighet är det oroande nog att en krigsgalen diktator sitter med detta vapen i handen.
Astrid Boman
Publicerat med tillstånd från författaren: ``Hjälp mig att sprida den.''
Anonymt på Oct 23 2005, 18:32
Men om nu USA återerövrar demokratin, och åter en gång slänger fascismen på den historiska sophögen, var lämnar det Sverige det Sverige som än en gång är fascist-medlöpare? Det är kanske i själva verket inte USA vi ska oroa oss för, utan Sverige?
Jag vill i sammanhanget nämna att Jan Viklund = Gandhi TODAY regelbundet, flera gånger per dag, sänder mig små uppmuntrande
email med nyheter om det USA-amerikanska motståndet. Bl.a. rekommenderar han dagliga besök på http://afterdowningstreet.org/
för att hänga med på vad "We the People - The 2:nd Superpower" håller på med. Han rekommenderar även att lyssna på lite ljudmix
om TIDSANDAN - i landet Sverige & i landet USA: Ljudmix, med lite hjälp av otidsenligt roliga snubbar som Robert Broberg och Tage
Danielsson: (lyssna direkt, 8 min.) eller (hämta, 3MB) Real Media.
Jag hittade förresten en intressant uppgift (postad Sun, 2005-10-23 10:12) på http://afterdowningstreet.org/ - nämligen att en hemlig
undersökning av brittiska Department of Defense visar att 65% av Irakierna stöder självmordsattacker mot britter och att mindre än
1% av Irakierna tror att ockupationen är bra för säkerheten i landet. Här är hela artikeln. Detta bevisar att det är hyckleri eller
okunskap att hävda att ockupationen är för Irakiernas bästa. Den är inte bra för någon. Utom för vapenindustrin förstås. Och det är
kanske där hyckleriet sitter.... Sverige har ju vapenindustri - Bofors - som lever på att människor blir lemlästade, massakrerade och
dödade. Bara industrin tjänar på det så är det väl bra...
Anonymt på Oct 23 2005, 18:57
Länk hit: http://blog.lege.net/?/29-Ursaekta-att-jag-aer-tjatig....html#c97
Gillar vi fascism? Det är inte fråga om OM det är fascism, det är fråga om HUR vi ska förhålla oss till denna realitet. Så, en
intressant frågeställning tycker jag är: GILLAR VI FASCISM ELLER INTE?
Lewis H. Lapham citerar Umberto Eco från en 10 år gammal essä där det uppställs en uppsättning axiom som alla typer av fascism
tycks vara överens om. Bland de mest notabla är, skriver Lewis H. Lapham - i min egen översättning:
Sanningen avslöjas en gång och endast en gång.
Parlamentaristisk demokrati är per definition rutten eftersom den inte representerar folkets röst, som är densamma som den sublime
ledarens.
Doktrin överrider förnuft, och vetenskap är alltid misstänkt.
Kritiskt tänkande tillhör de degenererade intellektuellas domäner, de som förråder kulturen och traditionella värderingar.
Den nationella identiteten tillhandahålls av nationens fiender.
Motargumentation är nästintill förräderi.
För evigt i krig så måste staten regera med rädslans instrument. Medborgare agerar inte; de spelar den stödjande rollen av "folket" i
den storslagna opera som är staten.
Som Lewis H. Lapham skriver så publicerade Umberto Eco denna essä för tio år sedan, när det inte var lika lätt som det senare har
blivit att se fascismens kännemärken i en amerikansk regerings handlingssätt. Men läs hela artikeln på
http://informationclearinghouse.info/article10710.htm - den är MYCKET läsvärd. Att hävda att USA inte skulle vara fascistiskt är
antingen djupt okunnigt eller djupt hycklande. Jag funderar om inte det senare gäller vår egen regering, som i så fall förmodligen är
minst lika fascistisk den. För kan det verkligen vara naivitet?! Så många som har försökt informera.... Så åter, om även vi i Sverige
lever under fascism, GILLAR VI FASCISM ELLER INTE?
Anonymt på Oct 23 2005, 19:37
Går det att specificera uppgifterna?
Nödhälsoakten heter på engelska. vadå?
Den kanske har något nummer. vilket?
Den kanske finns kommenterad någonstans, var?
Vilken artikel i Pravda åberopas?
Finns den på nätet?
Finns det fler artiklar...
Hur hade dessa personer anknytning till Fort Detrick?
Anonymt på Oct 23 2005, 23:55
Mail har gått till Astrid Boman med dina frågor. Om och när svar kommer så får du dem. Om du får dem till din mail så kan du väl
själv posta dem här. Om jag får dem så postar jag dem. // Leif
Anonymt på Oct 24 2005, 00:28
Det går att söka på Astrid Bomans uppgifter och komma vidare. Här en massa länkar för att själv börja bilda sig en uppfattning.
En "märlig" övning nyligen är Granite shadow i Washington samtidigt som 300 000 demonstrerade och en biosensor upptäckte
tularemia i luften.
Här lite länkar att KLICKA!

Page 4 / 13

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
Microbiologist Death Toll Mounts KLICKA
Kelly KLICKA
Bird Flu KLICKA
Tularemia is not spread from person to person. It can be contracted by direct contact with the bacteria that cause it -- by swallowing
them or, if they have been suspended in air, through inhalation.
The germ that causes tularemia is considered a biohazard because it is highly infectious and was tested in the 1960s by the United
States as a biological weapon. The disease is treatable with antibiotics but, if left untreated, can be fatal.
POISON FOUND IN AIR DURING ANTI-WAR PROTEST KLICKA
WASHINGTON POST - Biohazard sensors showed the presence of small amounts of potentially dangerous tularemia bacteria in the
Mall area last weekend as huge crowds assembled there, but health officials said they believed the levels were too low to be a threat.
Granite Shadow övning i Washington KLICKA
Granite Shadow is yet another new Top Secret and compartmented operation related to the militarys extra-legal powers regarding
weapons of mass destruction. It allows for emergency military operations in the United States without civilian supervision or control.
Martial Law and the Avian Flu Pandemic by Michel Chossudovsky October 4, 2005; GlobalResearch.ca; KLICKA
The hidden agenda consists in using the threat of a pandemic and/or the plight of a natural disaster as a pretext to establish military
rule, under the facade of a "functioning democracy".
What Bush's statements suggest is that Congress should enact legislation which will, in practice suspend Constituional government
and allow the Military to intervene in civilian affairs in violation of the Posse Comitatus Act. The latter, however, while still on the
books, is in practice already defunct.
( See Frank Morales at KLICKA ).
Legislation inherited from the Clinton administration, not to mention the post 9/11 Patriot Acts I and II, "blurs the line between military
and civilian roles". It allows the military to intervene in judicial and law enforcement activities even in the absence of an emergency
situation.
In 1996, legislation was passed which allowed the military to intervene in the case of a national emergency (e.g.. a terrorist attack).
In 1999, Clinton's Defense Authorization Act (DAA) extended those powers (under the 1996 legislation) by creating an "exception" to
the Posse Comitatus Act, which permits the military to be involved in civilian affairs "regardless of whether there is an emergency".
( See ACLU at KLICKA )
Despite this 1999 "exception" to the Posse Comitatus Act", which effectively invalidates it, both the Pentagon and Homeland Security,
have been actively lobbying Congress for the outright repeal of the 1878 legislation.
( See Michel Chossudovsky, KLICKA )
To achieve public support for the Military to become "the lead agency", the Bush administration is not only resorting to the usual
counter-terrorism justification.
Other supportive criteria are being developed to justify military rule. In this regard, at the height of Hurricane Katrina, meetings were
held under the auspices of US Northern Command, involving the participation of Bush, Rumsfeld and Chertoff, to examine the role of
the military in disaster relief. ( See KLICKA
Almost $3.1 billion of the money would be used to stockpile the antiviral drug oseltamivir (Tamiflu), and the rest would go for global flu
surveillance, development of vaccines, and state and local preparedness, according to a Reuters report. The government currently
has enough oseltamivir to treat a few million people, with a goal of acquiring enough to treat 20 million"
( CIDRAP, KLICKA )
Anonymt på Oct 24 2005, 23:08
Sen hävdar vissa att fågelinfluensan går ut på att skrämma upp oss så det går att tjäna en massa pengar: KLICKA
Och när det gällde Anthrax 2001 så fanns det pengar att tjäna påstår vissa: KLICKA
"Some 20 lawsuits filed against two dozen pharmaceutical companies by citizens and states across the country have been
consolidated into one case before a federal judge in Boston. The suit alleges that the companies inflated the prices the government
paid for prescriptions for the elderly and disabled through the Medicare and Medicaid programs. The Boston investigation of Cipro
unfolded at the same time that Bayer was selling 100 million Cipro tablets to the government to use in the wake of the anthrax
bioterror scare in fall 2001. Prescriptions for the drug soared after the government said it was the best treatment for anthrax. Under a
government threat to break Bayer's patent on the drug because of the national emergency, Bayer agreed to provide it at nearly half
the usual government price." (Big Fines Seen in US Probe of 2 Drugmakers, By Alice Dembner, Boston Globe, April 16, 2003).
Anonymt på Oct 24 2005, 23:33
Det finns en massa länkar - somliga ska döda de vita andra de svarta - rövarhistorier eller inte.... KLICKA
Ethnic Bomb To Kill 'Ethnic Bomb' To Kill Whites Only Tied To N Korea
Exclusive to American Free Press By Gordon Thomas 10-13-3
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A top North Korean scientist, working on a race-based bomb, has vanished. Was he taken by Western intelligence operatives or did
the Chinese nab him?
Has Dr. Ri Chae Woo, North Korea,s world-ranking expert working on a "whites-only" racial/genetic bomb, been snatched in a
combined CIA, MI6 and Australian secret service operation? Or has Ri been grabbed by the Chinese Secret Intelligence Service"so
that the communist government can discover just how far Kim Jong II, North Korea,s unpredictable dictator, has advanced his threat
to launch the ethnic bomb upon the world?
Kim could precipitate a crisis, which would bring China into direct confrontation with the United States"something it is not yet ready to
do.
The "bomb," which is more accurately characterized as a biological weapon, is designed to attack specific human genetic structures.
Its dispersal methods vary, but most analysts expect it would be put in a warhead and launched on a missile. Mossad, the CIA and
MI6 have all independently confirmed Ri and his team of microbiologists were developing an "ethnic bomb" designed to attack white
races.
KLICKA
In 1976, the United States issues Progress Report #13 of the Special Virus program. The report proves the United States had various
international agreements with the Russians, Germans, British, French, Canadians and Japanese. The plot to kill Black people has
wide international support. In March, the Special Virus began production of the AIDS virus, by June 1977, the program will have
produced 15,000 gallons of AIDS. President Jimmy Carter allows for the continuation of the secret plan to cull the Black Population.
KLICKA
The New York Times reported that "Fort Detrick was the Army's biological warfare development center until 1969 and is now the site
of some AIDS-related research."
KLICKA
BOOKS:
The Medical Mafia($14.95 USA, $19.95 Canada))-----Guylaine Lanctot, M.D.
Meanwhile, industrial theft is in full swing. Captain and biologist of the US Navy at Fort Detrick, Neil Levitt, reported the disappearance
of 2.35 liters of an experimental vaccine. A dose sufficient to contaminate the entire world. Fort Detrick is a research laboratory which
manufactures vaccines. It is located quite close to Washington, in Maryland, and it is attached to the National Cancer Institute at
Bethesda, a suburb of the capital.
Anonymt på Oct 25 2005, 00:15
Rumsfeld kommer att tjäna pengar på Fågelinfluensan!
KLICKA
What might the purpose of these scare tactics be you ask?
Well how about the US purchasing huge quantities of antiviral drugs and an increase in flu vaccine production along with purchasing
20 million doses of the highly questionably effective Tamiflu. Guess how much one treatment of Tamiflu costs? Give yourself a slap
on the back if you guessed $100.
Donald Rumsfeld to Profit Big Time
So those 20 million doses the government has authorized will cost US Taxpayers 2 BILLION dollars.
Defense Secretary Donald Rumsfeld will likely profit handsomely from the announcement the government is purchasing $2 billion of
Tamiflu, the drug developed by Gilead Sciences when Rumsfeld was president of the company. He is reported to hold major portions
of stock in Gilead
Anonymt på Oct 25 2005, 00:33
Författaren till artikeln om Rumsfeld vinster på fågelsjukan har också råd om hur vi ska klara oss från influensor.
Råd nummer 1 är Carlssons fiskleverolja!!!!!!!!
KLICKA
You can find Carlson's fish or cod liver oil at your local health food store, or, for your convenience, on my Recommended Products
page section.
Also, be sure to increase the good carbohydrates like those in vegetables, and the healthy proteins like those in clean, naturally
raised meats (i.e., NOT the kind you typically find in grocery stores). That means learn your metabolic type as soon as possible so
you know what proportion of fats, carbs and proteins are ideal to build your immune system.
Additionally, if you are to successfully prevent the flu, it is also important to:
Exercise regularly,
Get enough sleep,
Address stressors,
Wash your hands regularly.
Anonymt på Oct 25 2005, 00:38
Länk hit: http://blog.lege.net/?/29-Ursaekta-att-jag-aer-tjatig....html#c105
Publicerades i Miljömagasinet 2005-12-02
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Denna insändare just postad till ett antal tidningar. Nämligen till DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Stockholm City, Metro Stockholm,
Metro Göteborg, Metro Skåne, Göteborgsposten, Kristianstadsblandet, Miljömagasinet, Stockholm City.
Ämne: Hoppfullt för demokratin
Det finns hopp för demokratin i USA: Ett starkt motstånd mot den fascism som det numera även bland högt respekterade
intellektuella såsom t ex Harper's Magazines Lewis H. Lapham det talas helt öppet om. Denna krigar-fascism i Guds namn har redan
mötts av de största antikrigs-demonstrationerna sedan 1968 i Washington, den 24-26 september i år, även om media denna gång har
lärt sig att tona ned det hela.
Att hundratusenden och åter hundratusenden far tvärsöver sin stora kontinent för att protestera ger hopp för en framtid utan fascism
och krig! Att så många trotsar mediebilden - ser igenom mediebilden - och ser verkligheten, som den hemliga undersökning av
brittiska Department of Defense som visade att 65% av Irakierna stöder självmordsattacker mot britter och att mindre än 1% av
Irakierna tror att ockupationen är bra för säkerheten i landet. Det är hyckleri eller okunskap att hävda att ockupationen av Irak är för
Irakiernas bästa. Den är möjligtvis bra för vapenindustrin, den enda industri som tjänar på att människor blir lemlästade,
massakrerade och dödade.
Heder till alla frihetsälskare som protesterar detta! Heder till de sju hela stater i USA och totalt 389 samhällen i 43 stater
representerade 62 miljoner amerikaner som har skrivit lokala resolutioner och lagar mot olika delar av USA:s anti-medborgarrättsliga
så kallade patriot-lagar! Låt oss visa vår sympati med alla dessa goda krafter, särskilt när nu centralmakten vill förbjuda lokal
demokrati i dessa former av protest och demokratiskt motstånd! Om vi inte stöder det amerikanska folket så förråder vi dem och
demokratin och freden!
Leif Erlingsson, http://blog.lege.net/, Tullinge
(Kontakta mig för referenser och källor till alla faktauppgifter ovan! Allt är sant! Det bara förtigs av nyhetsbyråerna.)
Anonymt på Oct 25 2005, 02:30
Råden om hur undvika influensa verkar bra. Men jag tycker själv att det är fruktansvärt svårt att värdera konspirationsteorierna om att
vaccinationer används eller kommer att användas för befolkningskontroll eller begränsning. Flera länders ledare tror ju uppenbarligen
att så är fallet, annars skulle de inte förbjuda AIDS-läkemedel/bromsmediciner. Men bevis? Fast det är kanske därför vi har så
många dödade mikrobiologer....
Anonymt på Oct 25 2005, 15:52
Astrid ville inte svara om hon inte vet namn och adress till den hon svarar till. Men du ("nyfiken") hittade ju själv referenser (se
nedan).
Dessutom kom det ett inlägg på http://groups.yahoo.com/group/mediekritik/ tidigare i eftermiddag som refererade till Taking Aim som
tidigare redovisat hemliga forskningsinsatser i ämnet. Mediekritik-skribenten skrev bl.a. ``Reinhard Gehlen noterade efter WWII att
koncentrationsläger/dödsläger var "too messy" och att det var bättre att satsa på "naturkatastrofer", svältkatastrofer och globala
farsoter.''
MP3 ljud. Länk: http://bloginservice.com/bbc/leonard_horowitz_radio/birdflu.mp3
Anonymt på Oct 25 2005, 16:06
Angående om vi lever i en fasciststat
Angående om vi lever i en fasciststat så hittade jag en text från 2001-11-26 som jag fann mycket intressant - så intressant så jag har
bett om och fått tillstånd att återpublicera den här (och i andra av mina forum):
Länk till denna sida: http://blog.lege.net/?/29-Ursaekta-att-jag-aer-tjatig....html#c108
Kopia här: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=112#112
Orginal: http://yelah.net/yelah/20011126/kommentar1126
Kling och Klang skjuter skarpt
av Göran Drougge
2001-11-26
Vem kan lita på rättsstaten Sverige efter detta? I samband med Göteborgskravallerna skickade antikapitalistiska aktivister fem
SMS-meddelanden, som i sig inte innehöll något brottsligt. Nu har detta gett åtta ungdomar fängelsestraff på 3 till 4 år.
Trots mängder av bildbevis, filmer etc som visar polisers övervåld, misshandel, sparkar i ansikten med mera i samband med
demonstrationerna har inga poliser åtalats. Tvärtom. Det går en rak linje från statsministerns oreserverade hyllningar av poliskåren
direkt efter polisskotten i Göteborg, via de röda rosorna och Göteborgsåklagarens avvisande av brottsmisstanke till
Stockholmsåklagarens nedläggning av förundersökningen om polisskotten och polisens manipulerande med bevismaterial. Det lutar
åt att det svenska rättsväsendet har låtit sig manipuleras till politiskt styrda domar och hittills har 28 personer dömts till flera års
fängelse på delvis påhittade grunder. I dag måste vi vänja oss vid det tragiska faktumet att vi i Sverige har politiska fångar. Nu
kommer också avslöjandena om filmer som klippts för att stödja de politiska domarna.
Jag tror att om något liknande inträffat i Italien eller i något Sydamerikanskt land så hade de flesta svenska journalister talat om
rättsskandal. Men här lever vi ju i det trevliga folkhemmet Sverige, vi behöver egentligen inte vara oroliga, de manipulerade
bevismaterialen är helt ointressanta, våra poliser och våra åklagare är innerst inne hederliga och hyggliga, de kanske är lite korkade
ibland - ni vet, Astrid Lindgrens Kling och Klang - de skjuter skarpt för att de är lite korkade och lite rädda.
Sverige är visserligen med i samma EU (Europol, Schengen, Sirene, polissamarbete mot terrorister etc) som Berlusconis Italien, där
fascistiska poliser också skjuter skarpt och misshandlar, men det ändrar ingenting på vårt småmysiga folkhem. Det är inte så farligt,
var inte oroliga, lita på snälla farbror Persson som klappar barnen på huvudet, på Kling och Klang, på den svenska massmedian ...
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I dagens EU-anpassade Sverige verkar det inte finnas plats för en radikal Pippi Långstrump som ifrågasätter den enda (EU-) vägens
politik. I dagens Sverige har ett korrumperat rättsväsende spärrat in Pippi, Tommy och Annika på flera år, som politiska fångar.
Göran Drougge
______________________________________________________________
Leif Erlingsson: Denna text återpublicerad ovan med Göran Drougges godkännande. Se även Görans texter på http://motkrig.org/ !
Anonymt på Oct 25 2005, 16:45
KLICKA
KLICKA
October 6, 2005
On Tuesday, President Bush warned the nation that outbreaks of Bird Flu may require massive quarantines enforced by the US
Military. He said that the military would be better able "to prevent people from coming in to get exposed to the flu", although he failed
to explain why that task couldn't be carried out by the National Guard. Bush's comments echoed the same themes we've heard
repeatedly since Hurricane Katrina, that the president needs the power to deploy troops within the country at his own discretion and
without any legal restrictions. It is a conspicuous attempt to militarize the country and declare martial law, although the media has
scrupulously avoided the obvious conclusions.
Bush now claims that he will need to deploy the military following a terrorist attack, a national disaster, or after the outbreak of a
flu-epidemic. "Sending in the troops" has seemingly replaced "tax-cuts" as the one-size-fits-all answer for every question asked of any
member of the hard-right administration.
Anonymt på Oct 25 2005, 21:13
Om vi hade levt i en fungerande demokrati så hade vi ju typ kunnat berätta detta för typ nån tidning eller typ nån politiker. Äh, vad
snackar jag? Vi får väl SJÄLVA ta tag i att berätta för varandra och andra. Det finns facktidskrifter. Det finns medlemstidskrifter. Det
finns landsortstidningar. Det finns fackföreningstidskrifter. Det finns en uppsjö av tidningar. Dem borde vi alla försöka skriva i. Om
inte DN och SvD eller SR eller SvT tar det så går det ändå att få ut, om man får ändan ur vagnen, tänker jag. Men än sen då, tänker
man. Vad har det för betydelse att alla vet? Alla kanske redan vet? Eller också gör de inte det. Vet grannen att det ska bli militärt
undantagstillstånd lite här och där? Fast han kanske inte bryr sig. Är det någon som bryr sig? Nä, jag svamlar. Men om vi inte
försvarar våra rättigheter så tas de ifrån oss. Och det är nu det händer.
Anonymt på Oct 25 2005, 23:08
KLICKA
Roche makes a killing
As panic spreads over avian flu, the Swiss pharmaceutical giant is accused of putting profits before people. Nick Mathiason reports
Sunday October 23, 2005
The Observer
For the obsessively guarded, conservatively dressed and unflamboyant Oeri, Hoffman and Sacher families, avian flu could be good
news. Over the next two years, the heirs of Fritz Hoffman, founders of Roche, one of the world's most powerful pharmaceutical
companies, and who already rank as among the world's richest families, could see their combined £10 billion fortune reach giddy
heights.
Twenty members of the founding family control Roche, which industry analysts estimate will benefit from the Tamiflu drug thought to
relieve the symptoms of avian flu, with extra profits of £500 million this year and £1bn next.
The senior Democratic senator for New York accused Roche of 'putting profits ahead of world safety'. He has threatened with other
Republicans to introduce legislation to force Roche to relax its stranglehold on the drug.
Roche says it can produce 10 million treatments each year and so far 40 governments have placed orders for Tamiflu; It says that
although any government ordering a bulk supply should expect to wait a year before its order is satisfied, generic firms have to prove
that they can safely manufacture Tamiflu as there are 10 complicated steps involved in its production.
While Roche is coming under intense scrutiny, the financial community is hugely supportive of the company. After all, today it is
possibly Europe's best performing drug firm thanks to its investment in biotechnology companies way before other drug majors.
Anonymt på Oct 26 2005, 01:13
KLICKA
'I was one of the lucky ones,' flu survivor says
Jeri Dodge recalls vividly the last time she came down with the flu -- a case so bad that even the doctor refused to see her. She went
to bed feeling fine, and woke up nearly unable to move.
It was the autumn of 1918, and the 19-year-old secretary had just started a government job in Washington, D.C.
It was a terrifying time, and people were dying of the flu by the thousands.
Anonymt på Oct 26 2005, 01:26
Är det så här EU fungerar?
Och svenska politiker och media - springer efter - saknar självständighet. Ställer upp på andras krig. Krig som en storspelare som
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BERLUSCONI vill dra igång!
Kasta ut ITALIEN ur EU så länge de har Berlusconi kvar.
ITALIEN är inte värdigt att ingå i EU. Eller så kan Sverige dra sig ur den organisationen. EU är det inte gjort för krig?
handelssamarbet är bara en fasad?
Sverige kan skicka trupper utan att FN har gett sitt medgivande enligt "försvarsministern". Sverige var nyss neutralt. Nu behöver vi
inte bry oss om FN enligt "försvarsministern". Snacka om svänga kappan efter vinden.
KLICKA
Tuesday 25 October 2005
With Patrick Fitzgerald widely expected to announce indictments in the CIA leak investigation, questions are again being raised about
the intelligence scandal that led to the appointment of the special counsel: namely, how the Bush White House obtained false Italian
intelligence reports claiming that Iraq had tried to buy uranium "yellowcake" from Niger.
Italy's intelligence chief met with Deputy National Security Adviser Stephen Hadley just a month before the Niger forgeries first
surfaced.
In an explosive series of articles appearing this week in the Italian newspaper La Repubblica, investigative reporters Carlo Bonini and
Giuseppe d'Avanzo report that Nicolo Pollari, chief of Italy's military intelligence service, known as Sismi, brought the Niger
yellowcake story directly to the White House after his insistent overtures had been rejected by the Central Intelligence Agency in 2001
and 2002. Sismi had reported to the CIA on October 15, 2001, that Iraq had sought yellowcake in Niger, a report it also plied on
British intelligence, creating an echo that the Niger forgeries themselves purported to amplify before they were exposed as a hoax.
Today's exclusive report in La Repubblica reveals that Pollari met secretly in Washington on September 9, 2002, with then - Deputy
National Security Adviser Stephen Hadley. Their secret meeting came at a critical moment in the White House campaign to convince
Congress and the American public that war in Iraq was necessary to prevent Saddam Hussein from developing nuclear weapons.
National Security Council spokesman Frederick Jones confirmed the meeting to the Prospect on Tuesday.
For Berlusconi and Pollari, according to La Repubblica, the overriding motive was a desire to win more appreciation and prestige from
the Americans, who were seen as eager for help in making their sales pitch for war.
Anonymt på Oct 26 2005, 12:33
Naiviteten flagnar. Vad är det för värld... Men jag vill inte bli cynisk. Vad kan vi göra? För att inte dras ned? Och då menar jag inte
förnekelse. Förresten skulle det vara trevligt om du skrev med ditt riktiga namn. Är det så läskigt? Det ger mycket större eftertryck,
när man gör det. Och "dummingarna" kan nog ta reda på det ändå...
Anonymt på Oct 26 2005, 12:59
Sverige skickar kemskyddsdräkter till Rumänien.
http://www.regeringen.se/sb/d/5122/a/51723
Men Tamiflu finns bara till den svenska eliten - Inte till svenska folket - bara till Stockholmstidningarna - inte till landsortstidningarnas
redaktioner.
Vad vill den svenska regeringen?
Avskaffa arbetslösheten genom att utrota Sveriges befolkning?
Regeringen och Riksdagen har motmedel mot fågelsjukan men inte svenskarna. Dags för att vi får återkommande beslutande
folkomröstningar - så att vi kan få rösta för motmedel mot fågelsjukan till ALLA. Sverige har ett elitstyre - inte en demokrati - det är
grunden till sådana här beslut - att inte ge alla medicin mot fågelsjukan. Vissa tror sig bättre än andra - de inbillar sig att de är en elit regelbundet återkommande BESLUTANDE folkomröstningar är lösningen - Varför har vi inte det? Låt folket få rösta om vi ska ha det
eller inte! Det är inget för en elit att få bestämma - kunna lura folket - inte ge folket medicin - mot en dödlig sjukdom.
Anonymt på Oct 26 2005, 14:00
En mycket bra artikel som borde översättas till svenska
och sättas upp på alla svenska arbetsplatser. Så människor förstår hur vissa herrar bedriver sitt spel med våra liv.
LÄS!
Sverige är indraget i detta genom EU och genom "vår" försvarsminister Björlund som säger Sverige kan skicka trupper utomlands
utan FNs medgivande. Och vi som nyss var neutrala. BESLUTANDE folkomröstningar är nog enda sättet för att sätta stopp på dessa
herrar och damers påhitt!
Dessa herrar sitter i PNAC - Project for a New American Century - de vill enligt de själva ha "total global military dominance".
Ryssland och Kina känner sig så hotade att de samövar sina stridskrafter och Kina säger att de kommer att använda kärnvapen om
de inringas. PNACs herrar ser kriget som en teater - enligt de själva.
Här finns lite om PNAC - för att själv börja leta på webben om vad som försigår i vår värld - vilka planer som finns:
LÄS och SKRIV ut en PDF!
BESLUTANDE FOLKOMRÖSTNINGAR kanske kan sätta stopp för dessa damer och herrars fantasier om krig!
Folk vill nog ha FREDLIGA lösningar. Så FRÅGA oss!
Eller bättre vi får se till att SJÄLVA skaffa oss BESLUTANDE FOLKOMRÖSTNINGAR!
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Eliten har spårat ur - totalt! Björklund - Blair - Berlusconi - Bush
De har fått krig på hjärnan. Låt oss rädda oss själva och eliten ur denna krigssjuka. Bacillen heter PNAC, men det finns fler... typer...
alla typer av hierarkier... som naturvetenskapen gett så kraftfulla verktyg i form av media, ekonomi, krig!
Naturvetenskapen har gett så bra möjligheter
varför utnyttja de dåliga?
Kärnvapen, biologiska vapen, rymdkrig... det är vad världen nu styr mot.
Anonymt på Oct 26 2005, 14:47
Jag tror att man kan säga att eliten har drabbats av psykisk sjukdom - och riskerar att dra med oss andra också i galenskaperna.
Men vi måste behålla eller återerövra våra sunda vätskor och sätta stopp för galenskaperna.
Anonymt på Oct 26 2005, 14:55
Läs den här artikeln om Berlusconi-Uran från Niger-Irakkriget-Bush
och fatta allt skumrask!
Bland de inblandade finns spår till - Iran-Contras affären som sen leder till Palme-mordet!
Surfa själv och bilda dig en uppfattning... om vapenhandel!
http://www.antiwar.com/justin/?articleid=7776
The Italian strategy was to enter the factional conflict on the side of the Cheney-ites. As a liaison to those circles, Defense Minister
Antonio Martino recommended "an old friend of Italy," one Michael Ledeen – neoconservative ideologue and veteran of "parallel
intelligence" work from his days as broker of the Iran-Contra "arms for hostages" deal.
Michael Ledeen: The first president of the Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA), which describes its goal as "to inform
the American defense and foreign affairs community about the important role Israel can and does play in bolstering democratic
interests in the Mediterranean and the Middle East." Ledeen played a key role in the Iran-Contra affair, utilizing his Israeli and Iranian
contacts.
http://www.hallmanfilm.com/palme/fritz.html
De här två artiklarna i två av Sveriges största tidningar, den socialdemokratiska LO-ägda Aftonbladet och den av näringslivet
närstående Wallenberg-ägda tidningen Svenska Dagbladet, bygger på en niosidig lång artikel i New York Times där Richard Reeves
skrev en nio-sidig lång artikel den 1 mars 1987 efter många intervjuer med ledande politiker och övriga ämbetsmän i Sverige där han
alltså säger att motivet till att Palme blev mördad är att han visste för mycket om de internationella vapenaffärerna. När Palme
mördades den 28 februari 1986 så visste förmodligen ingen i den här staden, i varje fall inte jag, någonting om Iran-Contras affären
som exploderade i amerikanska massmedia hösten 1986. Nu känner alla till de kända namnen Oliver North, amiral Pointdexter m fl.
Och trots att USA utmålades som den store satan utav Ayatollah Khomeinis Iran, så exporterade man vapen, kulor och krut i stor
omfattning till Iran.
Vi vet också om att både Tyskland och England levererade vapen till Saddam Husseins Irak. Palme var ju utsedd utav Förenta
Nationerna som medlare i kriget mellan Iran och Irak som pågick, från 1979 - och slutade 1988. Det pågick alltså för fullt när Palme
mördades. Det är alltså inte bara privatspanaren Fritz G Pettersson och andra privatpersoner som har den här uppfattningen utan den
här uppfattningen kom fram väldigt tidigt i stora ansedda tidningar. Men den har sedan helt tigits ihjäl.
http://www.leopoldreport.com/telegr.html
Det kallades telegramspåret i början av Palmeutredningen.
Men den version som kom från amerikanska nyhetsmedia censurerades på vägen.
Så telegrammet så som det publicerades i Sverige fick ordalydelsen:
"Tala om för vår vän att det svenska trädet ska fällas".
Vem var vår vän?
Vi var många som ställde den frågan. Få fördjupade sig i detta spår - det blev ganska snabbt en sorts kuriositet i Palmeutredningen.
Men telegrammet, så som det citerades av informatören "Y" för författaren och journalisten Barbara Honegger, formulerades så här
"…det svenska trädet skall fällas… tala om det för vår gode vän Bush."
Anonymt på Oct 26 2005, 15:34
Länk hit: http://blog.lege.net/?/29-Ursaekta-att-jag-aer-tjatig....html#c119
Sverige en sluten "sekt", som måste skyddas från verkligheten? Man undrar ju. Någon skrev "Sverige en sluten anstalt". Det kanske
är så - även om jag inte i övrigt delar uppfattning med den som skrev det. En annan författare skrev:
``Hans Holmér skall dock ha beröm för att han i klartext den 25 augusti 1986 uttalade sig i Dagens Nyheter i följande ordalag:
"Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar."
Det var faktiskt för granskningen ett grundläggande uttalande.''
(Ernst Lindholm i romanen OFFRETS uppdrag : En bok om Palmedramat, del 3.)
Det finns faktiskt en del ganska intressanta referenser i Ernst Lindholms roman. Därför länkar jag till dess olika delar här:
OFFRETS uppdrag : En bok om Palmedramat, hemsida.
OFFRETS uppdrag : En bok om Palmedramat, Del 1.
OFFRETS uppdrag : En bok om Palmedramat, Del 2.
OFFRETS uppdrag : En bok om Palmedramat, Del 3.
OFFRETS uppdrag : En bok om Palmedramat, Del 4.
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Som sagt, det finns en del intressanta referenser och citat, och för all del också spekulationer, i denna bok.
Jag funderar om det är så att liken i garderoben till sist har gjort att eliten har förlorat förståndet... De kanske tror att de är bättre än
folk är mest på att hantera kriser. De kanske har fel. Vi kanske alla måste hjälpas åt. Vi kan börja med att tala sanning och att säga
som det verkligen är. Att sluta ljuga så för varandra.
Anonymt på Oct 26 2005, 17:20
Vi behöver få BESLUTANDE FOLKOMRÖSTNINGAR regelbundet återkommande. Nu är de 349 riksdagsledamöter 0,04 promille av
befolkningen som har de tre knapparna JA, NEJ, AVSTÅR för att ta beslut med återkommande under en fyraårsperiod.
Folk kanske är för dumma för att kräva att få egna knappar? Eller de är för lättlurade. De tror att om alla fick de tre knapparna så
skulle allt gå galet? Folk röstade på vänstertrafik men fick högertrafik - de svalde det - Eller det är så enkelt som att folk inte äger
medierna - andra ägde medierna - var historieberättarna - och människorna har inte tid att sätta sig in i frågorna - skaffa sig
kunskaperna - och de som gör det akademiker/journalister de går att köpa - de vet vad som inte är lämpligt att skriva för karriären.
Nu hotar USA med att sätta in kärnvapen mot Iran. Och Israel har mellan 200 och 300 kärnvapen.
Olof Palme var också inblandad på sin tid - kärnvapen - Indien?
Sverige forskade på kärnvapen fram till 1965 sägs det
Människan är helt enkelt för intelligent - hon kommer att utplåna sig själv?
Kärnvapenteknik är så enkelt - även om det fodrar en del utrustning - så är själva tekniken väldigt enkel.
Eisenhower varnade för det militärindustriella komplexet vilket är värt att beakta. Och Teller - Oppenheimer deras stridigheter också
värda att surfa på. Och sen kan man surfa på Hans Berthe - för att förstå hela detta eländiga spel.
Om Palmemordet - det är inte bara Holmér som fällt bevingade ord
KLICKA!
Hans Holmér
Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.
Carl Lidbom
Det vore bäst om mordet på Olof Palme aldrig klarades upp
Hans Holmér
Det var Olof Palme själv som valde att bli skjuten vid Dekorima
Olle Alsén
Den mest intressanta frågan är om Ebbe Carlsson med sin Aids smittade Palme. I så fall var det en human och ”statsskyddande”
insats att förkorta hans liv. Kanske då Holmér behövdes för att hjälpa till på olika sätt
Hans Holmér
Det var en statlig gerilla som dödade Olof Palme
Martin Ardbo
Om Olof Palmes inblandning i Boforsaffären blir känd faller troligen Sveriges regering
Hans Holmér
Sanningen om Palmes död är nu hemligstämplad till långt in på 2000-talet
Martin Ardbo
Palme själv var ju djupt invecklad i Bofors´ vapenaffärer, och nu är alla rädda för att jag skall berätta hela sanningen. Men sanningen
om kanonaffärerna med Indien och vad som därtill hör tar jag med mig i graven. Sanningen dör med mig
Boken Offrets uppdrag har en del att säga om Algernons död:
Algernon mördades
Krigsmaterielinspektör Carl Algernon förlorade livet torsdagen den 15 januari 1987 klockan 17,54 under tunnelbanetåget vid
T-Centralen i Stockholm. Hur "fallet" från plattformen ner framför tåget gick till finns det olika vittnesutsagor om. Mördades han för att
han visste för mycket om myglet i de många olösta Boforsaffärerna, om Palmes inblandning bland annat?
Under december 1985 grep Olof Palme återigen in i vapenaffärerna. Enligt företrädare för Nobel Industrier, som själva deltog i
diskussioner med Palme, gav han personliga underhandslöften om att Bofors skulle få sälja Robot 70 till Pakistan. Så här lakoniskt
uttrycker en person det: ”Palme öppnade Pakistan åt oss
Till saken hör också att Olof Palme den 28 februari 1986 (dödsdagen) besöktes på förmiddagen av Iraks ambassadör i Stockholm,
Mohammed Said Al-Sahaf som enligt uppgift klagade över att Bofors smugglade vapen till Iran. Kanske den irakiske ambassadören
krävde liknande leveranser till Irak? Men vad vet man? Alla Olof Palmes på sista tiden ev förda diplomatiska och privata
daganteckningar är hemligstämplade på familjens och regeringens order.
Att Olof Palme de sista åren av sitt liv med hela sin kraft - som det syntes - var absolut motståndare till kärnvapen och kärnvapenkrig
och ivrigt arbetade för en global kärnvapenavrustning kan verka väldigt underligt när man sedan också märker den stora energi han
tycktes lägga ner som ivrig konsult och försäljare av kanoner och - till råga på allt - vapenuran - till stormakten Indien. Men regeringen
och dess chef varsnade tydligen det kommande dilemmat: en annalkande kris för folkhemmet och världen, med massarbetslöshet,
social nedrustning och framför allt: den kommande kärnkraftskatastrofen som de nu äntligen insåg omöjligheten i att ta sig ur. Det
experiment som all världens blåögda politiker tvingat oss in i och trott att teknikerna gladeligen i en snar framtid skulle klara blev allt
snabbare och klarare det kommande öppna helvetet för Palme och hans regering. Experimentet med kärnkraften går inte att lösa!
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Vad ska vi göra!??
Anonymt på Oct 26 2005, 20:43
Kärnvapen är naturligtvis ett kraftfullt verktyg - Och de kan användas av misstag så länge de finns. Sen finns det de som medvetet vill
börja använda dem - som USA mot Iran.
Om det är medvetet så finns det en tanke och en värdering bakom. Det måste finnas en motivering och ett mål. Och det saknas en
ömsesidighet - en förståelse att vi alla är av samma natur.
Om man förstått sig på Platons grotta - i princip gammal Vedanta religion - så kan man som Platon och hans efterföljare Leo Strauss PNAC - bygga en historia - 911 - för att lura in folk i sitt rävspel.
Eller man kan sätta sig på ändan och meditera - sluta att skapa tankar - värdera - och uppleva var man hamnar - man går in i
mystikens värld - dialektikens yttersta spets - man avsäger sig retorikens och logikens och magins värld för att efter att ha upplevt
mystiken förhoppningsvis kunna bättre leka med magier - retorik - logik - dialektik - mystik.
Frågan är svaret - har man inte bara fattat det utan även upplevt det genom att sätta sig ner på ändan så kanske man kan börja hitta
mer fredliga lösningar - sluta att använda sig av naturvetenskapens trollformler - delsanningar - utan fullständig täckning - för att
försöka bygga något mer balanserat - ömsesidigt - kärleksfullt - helt enkelt är det inte - men ändå busenkelt.
HARA
Kanske Palme missade HARA?
Och de andra Platon grabbarna - Leo Strauss och Wolfowitz - de kanske har också missat HARA - det har inte ingått i deras religiösa
traditon.
De har aldrig fattat att det finns ett annat sätt än att berätta rövarhistorier!
Anonymt på Oct 26 2005, 21:12
I Offrets uppdrag beskrivs vad som kunde ha blivit en kärnkraftskatastrof.
KLICKA
Men de svenska atombombsivrarna kom plötsligt av sig. Den första maj 1969 inträffade nämligen det som kunnat bli en fasansfull
katastrof för större delar av landet - om inte slumpen hjälpt oss. Ett svårt olyckstillbud inträffade vid Ågesta. Stort radioaktivt utsläpp
var nära vid ett allvarligt kärnkraftstillbud! Teknikerna förlorade då kontrollen över reaktorn. En serie osannolika händelser ledde till att
reaktorhärden riskerade att torrläggas med en härdsmälta som följd. Om inte slumpen hjälpt till hade utrymning av hela Stockholm i
första hand framtvingats. Olof Palme som då tillhörde regeringen såg till att ingenting kom ut om saken. Han stoppade massmedias
alla kanaler. Han gjorde det så effektivt att händelsen än i dag är okänd för de allra flesta här i landet. Efter 24 års påtvingad tystnad
berättade emellertid dåvarande biträdande chefen vid Ågesta, Karl-Erik Sandstedt om händelsen för journalisten Per Österman vilken
tisdagen den 13 april 1993 lyckades få in en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter om tilldragelsen i Ågesta som kunnat göra hela
stockholmsområdet obeboeligt för eviga tider.
DN-artikeln var finns den?
Någon som kan leta reda på den?
Statens kärnkraftsinspektion beskriver saken på det här sättet:
KLICKA
En annan intressant omständighet rörande Ågesta är att en incident inträffade den
1 maj 1969. En översvämning ledde till en kortslutning vilket fick till följd att
nödkylningssystemet momentant utsattes för ett tryck som det ej var
dimensionerat att klara av. Lyckligtvis höll systemet.
Anonymt på Oct 26 2005, 21:58

``Experimentet med kärnkraften går inte att lösa!''
sägs det om och om igen. (I boken OFFRETS uppdrag och av "nyfiken".) Men vad är det som inte går att lösa? Slutförvaring? Vad?
Vad är det värsta som kan hända med avfallet? Att ett område blir radioaktivt nedsmittat? Kan man inte placera avfallet i ett avsides
område och så kommer det i evärdliga tider gå från mun till mun att det området är tabu, förbjudet, besmittat, etc?
Jag vet inte om jag är dum, men jag förstår inte riktigt. Helvetet?!? Ja, man kunde ju kalla platsen det. Men varför var de så rädda?
Jag läste förresten utmärkt om Sanningar om lögnen i dagens Aftonbladet (26 oktober 2005).
``När ett antal Scotland Yard-anställda den 22 juli sköt ner den 27-årige brasilianske teknikern Jean Charles de Menezes, som på
vaga grunder misstänktes ha kopplingar till terroristiska organisationer, var det inte bara det våldsamma övervåldet som chockerade,
med en rad skott mot huvudet på en obeväpnad man i en tunnelbanevagn. Mest förvånande var att de första officiella förklaringarna
som kablades ut var lögnaktiga. En promenad i lugnt tempo förvandlades till en våldsam flykt, en tunn jeansjacka sades vara en för
årstiden misstänkt tjock rock, etc.
Ett resultat av en avslöjad lögn av detta slag är att förtroendet för polisen, liksom för övriga myndigheter, minskar. En lögn kommer
sällan ensam, och en avslöjad osanning för med sig misstänksamhet och oro. Och som Yrsa Stenius påpekar i sin nya bok, Lögnens
olidliga lätthet - om än inte apropå detta fall, som inte nämns där: "Förverkat förtroende låter sig sällan återställas." Som hon senare
understryker utgör lögnen därtill en fortsättning på våldet. Gärningsmännen tar också på sig makten att trycka på omvärlden sin
verklighetsbeskrivning. "Lögnen kränker den andres autonomi" och innebär "en manipulation med den andres livsbetingelser". Yrsa
Stenius har stor vana vid rättegångar och det är hos mördare hon märkt den största benägenheten att ljuga. Lögnen är alltså en
fortsättning på våldet med andra medel, när det nu inte är så att våldet tar vid där lögnen slutar.''
Recensionen är skriven av Thomas Anderberg och det är Yrsa Stenius bok "Lögnens olidliga lätthet" som recenseras.
Anonymt på Oct 26 2005, 22:20
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KANSKE GÖR JAG DETTA TILL ETT NYTT BLOGG-ENTRY
(Det är mycket taget från ovanstående kommentarer.)
Sanningen ska göra dig frisk
Eller Ljuga sig sjuk
Jag tror att man kan säga att eliten har drabbats av psykisk sjukdom - och riskerar att dra med oss andra också i galenskaperna. Men
vi måste behålla eller återerövra våra sunda vätskor och sätta stopp för galenskaperna.
Sverige en sluten "sekt", som måste skyddas från verkligheten? Man undrar ju. Någon skrev "Sverige en sluten anstalt". Det kanske
är så - även om jag inte i övrigt delar uppfattning med den som skrev det.
Jag funderar om det är så att liken i garderoben - som den hemligstämplade sanningen om Palmemordet, eller Estoniakatastrofen till sist har gjort att eliten har förlorat förståndet... De kanske tror att de är bättre än folk är mest på att hantera kriser. De kanske har
fel. Vi kanske alla måste hjälpas åt. Vi kan börja med att tala sanning och att säga som det verkligen är. Att sluta ljuga så för
varandra.
I Sanningar om lögnen i dagens Aftonbladet (26 oktober 2005) noteras att ``det är hos mördare hon märkt den största benägenheten
att ljuga. Lögnen är alltså en fortsättning på våldet med andra medel'' (Thomas Anderbergs recension av Yrsa Stenius bok "Lögnens
olidliga lätthet".)
Jan Viklund berättade att "Lina Grundström om jag uppfattade namnet rätt" hade ringt in till tisdagens "ringP1" och sagt att skiter
medierna i att berätta - jaa, då är det stendött, knäpptyst i det här landet. Sedan la han till: ``För så Vist är hierarkin beskaffad:
Överstepräster politiker styr samhället.
Adeln, journalisterna observerar samhället.
vi andra stackars satar ÄR själva samhället.
förutom anonyma döende folkmassor i Pakistan eller Irak, så ägnar svenska journalister just nu mycket kraft att lägga locket på om
folkresningen i USA.''
Men vi måste alla sluta tiga. Kommer ni ihåg "En Svensk Tiger"? DET ÄR SLUT MED DET NU!
Anonymt på Oct 26 2005, 23:53
Jag gjorde det - jag gjorde det till ett nytt blogg-entry. Så kommentera där istället! Men snälla, snälla, snälla, upprepa INTE allt ovan i
en ny tråd. Det måste inte upprepas. Hänvisa och länka hellre hit. Det går.
Anonymt på Oct 27 2005, 00:15
http://www.leopoldreport.com/telegr.html om det så kallade telegramspåret i början av Palmemordsutredningen var en intressant
referens. Censurerad i svensk press skulle det i svensk översättning ha varit ``... det svenska trädet skall fällas... tala om det för vår
gode vän Bush.'' Den Bush som avses är den nuvarande USA-presidentens pappa, som då var vicepresident.
På länken sägs bl.a. ``Granskningkommissionen/Palmekommissionen kritiserar Palmeutredningen bl a för att man inte ägnat de
internationella spåren någon uppmärksamhet. Eller rent av struntat i dem. Det är givetvis häpnadsväckande med tanke på den här
bakgrunden. Men det är också nu ganska klart att medlemmar i den svenska regeringen under Olof Palme anat eller rent av känt till
varför Olof Palme mördades. Men situationen var ohållbar: det gick inte att gå ut med anklagelser mot USA. Det var därför oerhört
viktigt att Palmeutredningen styrdes så att Sverige inte plötsligt befann sig i en svår diplomatisk konflikt med USA.''.
I dag, efter tortyr-utvisningar och efter att vissa överlevande från Estonia - de "o-döda" - smugglats till USA och sedan förts upp som
döda trots att de varit överlevande enligt många listor och vittnen - se
http://blog.lege.net/?/30-Sanningen-ska-goera-dig-frisk.html#c133 - och efter den svenska elitens okritiska accepterande av 911 lögnen, och för all del tortyr-utvisningar som man tycker är helt OK, se denna tråd i denna blog, så är det kanske inte längre så svårt
att tro att USA sannolikt var djupt inblandat i "fällandet av det svenska trädet" - Palmemordet. Och att motivet kan ha varit att Palme
vägrade låta USA använda den "legala" Bofors-routen för att sälja vapen till Iran samt att Palme avsåg att ta upp vapen- och
droghandeln i FN vilket skulle blivit en katastrof för Reagan-administrationen och USA. Att USA är kapabla till slikt är inte okänt, se
läs och lyssna på William Blum och Chalmers Johnson på denna länk. - http://life.lege.net/viewtopic.php?p=78#78
Anonymt på Oct 29 2005, 10:35
Medlöperiet från elitens sida kan bero på en kombination av rädsla och delaktighet. Se http://life.lege.net/viewtopic.php?p=180#180
Om o-döda och andra.
Anonymt på Oct 29 2005, 14:10
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