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Friday, January

6. 2006

En lysande framtid är vår

Regeringsterrorism bevisad bortom varje rimligt tvivel
Det är nu bevisat bortom varje rimligt tvivel att terrorister inom USA:s egen regering ligger bakom förstörelsen av de tre
WTC byggnaderna den 11 september 2001. Efter alla omnämnanden jag har sett om vad vittnen verkligen har upplevt
den där dagen för över 4 år sedan är jag beredd att dra samma slutsats som den erkände teologiske tänkaren och
professorn David Ray Griffin. Han menar att de bevis som under den sista tiden har framkommit nu beseglar att de två
tornen och WTC-7 förstördes genom kontrollerade sprängningar med sprängämnen dirigerade av terrorister inom
förenta staternas regering.
Läs mer.
På den nyssnämnda länken - http://blog.lege.net/bortom_varje_rimligt_tvivel/ - har jag lagt ut hur jag och andra
resonerar när vi säger att det nu är ett bevisat faktum att terrorister inom USA:s egen regering ligger bakom attentaten
som dödade bortåt 3000 amerikaner den 11 september 2001, samt en hel del ytterligare bra information och referenser,
så spara gärna länken.
När man förstår vad världens mäktiga tycker om oss vanliga och våra lagar och rättigheter . . .

så har man all anledning att dra öronen åt sig när det nu vankas kärnvapenkrig . . .

Robert S. McNamara - han som i Vietnam var inblandad i bombdödandet av tre miljoner sydvietnameser för att skydda
dem från skadligt inflytande från Nordvietnam - men som på gamla dagar tycks ha fått visst vett i skallen, skrev i
maj/juninumret 2005 av Foreign Policy att USA genast måste upphöra att använda kärnvapen, om vi ska ha något hopp
om en framtid för mänskligheten.
Läs Apocalypse Soon av Robert S. McNamara.
Och betänk som sagt att det är ett kärnvapenkrig mot Iran på gång. Som sagt, strålande tider. Någon borde reagera.
PS: Tidigare CIA analytiker:
"Detta är viktigare än att stoppa kärnvapenspridningen:
Vi måste stoppa USA/Israels krig mot Iran"
"It's More Important Than Halting Nuclear Proliferation
Let's Stop a US/Israeli War on Iran"
By BILL and KATHLEEN CHRISTISON
Former CIA analysts
Andra bloggar om: kärnvapenkrig, regeringsterrorism, Iran, 911, 11 september
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Israel, WTC, Iran, Regeringsterrorism,
Kärnvapenkrig, Fosterlandsförrädare, Strålande tider, Massförstörelsevapen, USA kl 21:14
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c497

Dokument Underifrån meddelade i ett pressmeddelande i dag Fri, 6 Jan 2006 14:15:30 att de nu börjar en ny säsong av spännande
sändningar på Öppna Kanalen i Göteborg:
Vi öppnar med ett urval av dokumentärer om händelserna kring den 11:e september 2001.
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Dessa filmer för talan åt en allt bredare folkrörelse I USA och världen. Denna rörelse har växt fram som en kritik av de motstridiga
uppgifterna som allmänheten tagit del av i samband med terrorattackerna.
Boeingplan som försvinner från kraschområdet, brandmännens vittnesmål om sprängladdningar i skyskraporna, besynnerliga
mobilsamtal samt det faktum att George Bush påstår sig ha sett den första kraschen på TV. Detta utan att den sändes live!
Och ytterligare ett faktum, nämligen att bara tre skyskrapor i världshistorien har kollapsat på grund av eldsvåda.
De tre skyskraporna är WTC byggnaderna 1, 2 och 7.
Datumet är den 11:e september 2001.
Sökandet efter ansvariga tar en helt annan väg, inte till Afghanistan utan Washington.
Anklagelserna riktas mot innehavarna av de högsta posterna.
Aldrig förr visade på svensk TV!
10/1 kl 20:30 (repris 17/1 kl 20:30):
911 In Plane Site av Dave von Kleist & William Lewis
24/1 kl 20:30 (repris 31/1 kl 20:30):
Loose Change av Dylan Avery
7/2 kl 20:30 (repris 14/2 kl 20:30):
Confronting the Evidence av Jimmy Walters & ReOpen911.org
Öppna Kanalen sänder dygnet runt via Com Hem och finns i deras grundutbud på satellitkanal 11 eller dekoderplats 6. Öppna
Kanalen når i dag ca 230 000 hushåll i Göteborg, Partille, Mölndal och Kungälv samt 8.000 hotellrum och studentbostäder i Göteborg.
Nämnas bör att alla filmerna finns på Internet, för den som inte kan se på Öppna Kanalen. Och jag har själv redan sett dem, utom
"911 In Plane Site", som av någon orsak inte blivit av.
Anonymt på Jan 6 2006, 23:26
Friheten håller på att dö.
Sen hörde jag att USA:s kongress förbjudit OPEC. Min bror skickade ett mail, han hade just läst energilagen från 2005.
SEC. 7A. OIL PRODUCING CARTELS.
`(a) In General- It shall be illegal and a violation of this Act for any foreign state, or any instrumentality or agent of any foreign state, to
act collectively or in combination with any other foreign state, any instrumentality or agent of any other foreign state, or any other
person, whether by cartel or any other association or form of cooperation or joint action-`(1) to limit the production or distribution of oil, natural gas, or any other petroleum product;
`(2) to set or maintain the price of oil, natural gas, or any petroleum product; or
`(3) to otherwise take any action in restraint of trade for oil, natural gas, or any petroleum product;
when such action, combination, or collective action has a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect on the market, supply,
price, or distribution of oil, natural gas, or other petroleum product in the United States.
`(b) Sovereign Immunity- A foreign state engaged in conduct in violation of subsection (a) shall not be immune under the doctrine of
sovereign immunity from the jurisdiction or judgments of the courts of the United States in any action brought to enforce this section.
`(c) Inapplicability of Act of State Doctrine- No court of the United States shall decline, based on the act of state doctrine, to make a
determination on the merits in an action brought under this section.
`(d) Enforcement- The Attorney General of the United States and the Federal Trade Commission may bring an action to enforce this
section in any district court of the United States as provided under the antitrust laws.'.
Borde vi inte föreslå riksdagen att förbjuda USA? ...
Anonymt på Jan 6 2006, 23:56
Enligt Taking Aim med Ralph Schoenman och Mya Shone så sägs den alltmer desperata militärindustriella transnationella makten i
USA förbereda massarresteringar av oppositionen och diktatoriska befogenheter för presidenten. Stora delar av inslaget 2006-01-03
är baserat på artiklar i Washington Post skrivna av National Security reportern Walter Pincus.
Klicka in och lyssna på:
http://takingaim.info/
060103 Stripping Away the Democratic Facade, The March Toward Dictatorship, Part 1
Download
Play
Kan det verkligen vara så illa?
Anonymt på Jan 7 2006, 00:18
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c500
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Inför det krig som troligen startar i mars/april i år och mullret om att det ska bli ett kärnvapenkrig så finns ett dokument från the
Strategic Advisory Group (SAG) från 1995 (som jag själv har haft kopia av sedan 2003-09-13 04:55:32) som handlar om USA:s
kärnvapenstrategi, "Essentials of Post-Cold War Deterrence". Du kan ladda hem en kopia här:
http://uscrisis.lege.net/doc/Essentials95.pdf
Jag laddade hem den 2003-09-13 04:55:32 från http://nautilus.org/nukestrat/USA/Advisory/Essentials95.pdf
(Eftersom orginal-länkarna inte längre fungerar har jag länkat till mina kopior.)
Nedan inkluderar jag kommentarer jag tankade ned samtidigt.
ANLEDNINGEN att jag nämner "Essentials of Post-Cold War Deterrence" är att där anges att USA SKA UPPTRÄDA PÅ ETT SÄTT
SÅ ATT DET UPPFATTAS AV OMVÄRLDEN SOM ATT USA KAN BLI IRRATIONELLT OCH HÄMNDLYSTET OM DESS VITALA
INTRESSEN HOTAS:
``The fact that some elements may appear to be potentially "out of control" can be beneficial to creating and reinforcing fears and
doubts thin the minds of an adversary's decision makers. 'This essential sense of fear is the working force of deterrence. That the US
may become irrational and vindictive if its vital interests are attacked should be part of the national persona we project to all
adversaries.''
PROBLEMET MED ATT UPPTRÄDA SOM ATT MAN ÄR IRRATIONELL ÄR ATT USA KAN LURAS AV SIN EGEN RETORIK OCH
FAKTISKT BLI IRRATIONELLT OCH HÄMNDLYSTET, OCH I ENLIGHET MED STRATEGIDOKUMENTET FAKTISKT ANVÄNDA
KÄRNVAPEN.
Kommentarer:
The Nautilus Institute Nuclear Strategy Project: US FOIA Documents
http://nautilus.org/nukestrat/USA/Advisory/essentials95.html (broken link today)
The Nautilus Institute - Nuclear Strategy Project
Essentials of Post-Cold War Deterrence UNCLASSIFIED
Referenced in:
Le Monde article (November 20, 2001) [ http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3230--246208-,00.html ]
Taipei Times op-ed (July 28, 2001) [ http://www.taipeitimes.com/news/2001/07/28/story/0000096077 ]
Washington Post article (July 5, 2001) [ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A13669-2001Jul3.html ]
In 1995, CINCSTRAT Admiral Chiles directed the policy subcommittee to the Strategic Advisory Group (SAG) to produce a Terms of
Reference that could be used as a baseline for other SAG subcommittees in "expanding the Deterrence of the Use of Weapons of
Mass Destruction."
The work continued the efforts of STRATCOM and other elements of the Pentagon to adjust U.S. nuclear doctrine to the changes that
occurred with the demise of the Soviet Union and the increasing focus on the proliferation of weapons of mass destruction. The result
was a eight-page outline of deterrence theory and its potential application against enemies armed with weapons of mass destruction
in the Post-Cold War era. The study emphasized a value-based deterrence, holding at risk those assets that mean most to an
opponent..
It also recommended a declaratory deterrence policy which clearly communicates what the U.S. wants to deter. At the same time,
however, the study favored maintaining ambiguity about the exact response. To that end the study specifically criticized the so-called
Negative Security Assurances pledged by President Clinton in 1995 to ensure support international support for an indefinite extension
of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). The study recommended against limiting the nuclear option through a no-first-use
policy.
In terms of maintaining ambiguity, the study found that deterrence would be hurt by portraying U.S. leaders as too fully rational and
cool-headed. "The fact that some elements may appear to be potentially 'out of control' can be beneficial to creating and reinforcing
fears and doubts thin the minds of an adversary's decision makers. 'This essential sense of fear is the working force of deterrence.
That the U.S. may become irrational and vindictive if its vital interests are attacked should be part of the national persona we project
to all adversaries."
In arguing for applying nuclear deterrence against chemical or biological weapons, the study claimed that Adolf Hitler refrained from
using chemical weapons during World War II because he was concerned that allied bombing might escalate. Likewise, the study said,
Saddam Hussein also appeared to have been deterred from using weapons of mass destruction in the 1991 Gulf War by a U.S. threat
of overwhelming response if such weapons were used.
After this study and some of the SAG minutes were referenced in the publications "Targets of Opportunity" (Bulletin of the Atomic
Scientists, 1997) [ http://www.bullatomsci.org/issues/1997/so97/so97kristensen.html ] and "Nuclear Futures: Proliferation of Weapons
of Mass Destruction and U.S. Nuclear Strategy" (BASIC, March 1998) [ http://www.nautilus.org/nukepolicy/USA/nfuture2.pdf (broken
link today) ], STRATCOM's FOIA office informed that formal minutes SAG meetings would no longer be produced. Coinciding with
this, the National Security Council told the Associated Press that the SAG study did not represent official U.S. policy.
FOIA documents
"Essentials of Post-Cold War Deterrence" (~1995)
(text-version) [ http://nautilus.org/nukestrat/USA/Advisory/Essentials95.txt ]
(PDF-version) [ http://nautilus.org/nukestrat/USA/Advisory/Essentials95.pdf ]
(In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest
in receiving the included information for research and educational purposes.)
Ett annat dokument man MÅSTE läsa är http://blog.lege.net/content/RebuildingAmericasDefenses.pdf
Det är de killarna som styr USA i dag... PNAC-gänget, alltså; Project for a New American Century. Hej & hå!
Anonymt på Jan 7 2006, 00:52

Page 3 / 28

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
Vill man hålla sig informerad om vad som händer angående Iran så är globalresearch.ca en bra källa - klicka på IRAN
för att få veta mera.
För att försöka bilda sig en egen uppfattning om vad som hände 11 september 2001 så finns http://www.cooperativeresearch.org/ och
dess timeline 9/11
Varför är det nästan ingen som reagerar på det som hänt - 11 september 2001 - och det som håller på att hända - kärnvapenkriget
mot Iran - kan man undra.
Den svenska fredsrörelsen borde väl informera sina medlemmar och se till att tala för fred och försöka stoppa ett kärnvapenkrig mot
Iran! Varför säger de inget? Varför agerar de inte?
Och svenska mediepersoner som Sverker Åström och Jan Guillou borde väl fatta pennan och skriva någonting?
Och det borde väl finnas någon svensk självständig politiker som kunde säga något - ta något iniativ?
Lars Ångström och några ytterligare riksdagsledmöter har ju vågat reagera på mörkläggningen av Estonias "förlisning" så varför
händer inget från politiskt håll?
Att starta kärnvapenkrig för oljans skull verkar väl kortsiktigt - alternativ till oljan är på väg och finns redan men undertrycks av
oljebolagen. Här borde svenska politiker och allmänhet agera - se till att sätta till resurser till svensk forskning och utveckling.
VI MÅSTE TRO PÅ ATT VI KAN LÖSA EVENTUELLA ENERGIPROBLEM PÅ FREDLIG VÄG. MÄNNISKAN HAR KOMMIT SÅ
LÅNGT VAD DET GÄLLER NATURVETENSKAP OCH TEKNIK SÅ DET BORDE GÅ ATT LÖSA!
OLJA HAR SÅ MÅNGA NACKDELAR SÅ DEN BORDE STOPPAS! OCH SE TILL ATT VI ANVÄNDER NÅGON BÄTTRE ENERGI
ÄN OLJA!
VI SKA INTE BEHÖVA UPPLEVA ETT NYTT HIROSHIMA SEXTIO ÅR SENARE FÖR ATT NÅGRA ÄR SÅ SNIKNA - GIRIGA! DET
HANDLAR OM ATT USA HAR SKULDSATT SIG ÖVER ÖRONEN - DE SKA TVINGA VÄRLDEN ATT HANDLA OLJA I DOLLAR
OCH INTE EURO - SÅ ATT DE KAN FORTSÄTTA LEVA PÅ ANDRAS BEKOSTNAD - SLIPPA BETALA SINA SKULDER- IRAN ÄR
ETT HOT - EFTERSOM IRAN VILL BÖRJA HANDLA OLJA I EURO!
Forskare sätter sina solceller i produktion
Pilotfabrik i Uppsala första steget mot serietillverkning

Runt millennieskiftet slog solcellsforskarna i Uppsala, med Solibros vd Lars Stolt i spetsen, rekord på rekord för att omvandla solljus
till elektricitet med tunnfilmsolceller. Det vill säga solceller som tillverkas på vanligt fönsterglas i stället för på dyra kiselskivor.
2003 kom de första stora investeringarna i det avknoppade företaget Solibro, 30 miljoner kronor från Sydkraft, Vattenfall ABB och
staten. Målet är att starta serieproduktion av tunnfilmsolceller som är 60 gånger 120 centimeter stora.
OM SVERIGE ÄR BÄST I VÄRLDEN PÅ SOLCELLER BORDE VI VÄL SATSA LITE MER!!!
Anonymt på Jan 7 2006, 02:33
I Aftonbladet-artikeln Friheten håller på att dö, som jag länkade till högre upp - bl.a. under en Bush-bild - skriver John Pilger om hur
Bush och Blair drar åt snaran runt medborgarna. Han nämner därvid "Project for a New American Century"
(http://blog.lege.net/content/RebuildingAmericasDefenses.pdf):
``Detta dokument sammanställdes av [Bushs] ideologiska sponsorer kort innan han kom till makten och det förespråkade en
administration som kunde fungera som en militär diktatur bakom en demokratisk fasad. Mer än 700 amerikanska baser finns nu
strategiskt utplacerade i medgörliga länder, i synnerhet vid inkörsportarna till de fossila bränslekällorna och runtom Mellanöstern och
Centralasien. "Förebyggande" aggression är officiell politik, inklusive potentiell användning av kärnvapen. Den kemiska
vapenindustrin har återupplivats. Missilavtal har rivits upp. Rymden har militariserats. Man har ställt sig bakom den globala
uppvärmningen. Presidentens maktbefogenheter har aldrig varit större. Det juridiska systemet har undergrävts, liksom de
medborgerliga fri- och rättigheterna. Den tidigare högt uppsatte CIA-analytikern Ray McGovern, som en gång i tiden ställde samman
presidentens dagliga underrättelsedokument, sade till mig att författarna till PNAC och de som nu innehar den exekutiva maktens
ämbeten tidigare brukade benämnas "galningarna" i Washington. Han sade: "Vi bör nu vara mycket oroade över fascism."''
I de delar av John Pilgers artikel som Aftonbladet valde att inte publicera kritiseras dels media hårt och dels avrundar han med en
salva mot så kallade liberaler som härnäst kommer att stödja ett krig mot Iran.
Detta med Iran-krig har även en upprörd person som inte vill använda sitt namn på min blogg (jag vet dock fullt väl vem det är)
kommenterat på http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c494:
``Kärnvapenkrig på väg mot Iran och tystnad råder!
LÄS

DET ÄR DAGS ATT SÄGA OCH GÖRA NÅGONTING NU!
INTE SEN! DÅ ÄR DET FÖR SENT!
Det går att läsa även i svenska medier hur vi manövreras in i katastrofen.
Här en snutt ur Dagens Nyheter:
LÄS:
Irans president vill flytta Israel
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Publicerad 8 december 17:34
Den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad föreslog på torsdagen att staten Israel kan flytta till Europa, om nu européerna
”uppriktigt” anser att judarna utsattes för ett omfattande folkmord under andra världskriget.
...............OCH ARTIKELN AVSLUTAS SÅ HÄR.......................
Torsdagens utfall mot judarnas historiska minne är knappast ägnat att lugna den växande oron i Israel, USA och Europa för att Iran är
i färd med att skaffa sig kärnvapen. Spänningen kommer snarast att öka i regionen. Ledande israeliska politiker, av vilka den mest
framträdande är förre premiärministern Benjamin Netanyahu, har talat för förebyggande bombangrepp mot Irans
kärnkraftsanläggningar. Den iranska militären förfogar numera över missiler som skulle kunna bära kärnstridsspetsar till Israel.
DAGS ATT TÄNKA OCH KÄNNA SJÄLV!!!
BILDA DIG EN EGEN UPPFATTNING!!!
OCH SÄG NÅGOT - GÖR NÅGOT!!!!
< . . . snip . . . >
VI SKA VÄL INTE BEHÖVA FÅ UPPLEVA ETT NYTT KÄRNVAPENKRIG SEXTIO ÅR EFTER HIROSHIMA?!''
Och jag kan bara hålla med. Man tar sig för pannan åt den krigshets som även svenska tidningar ger sig hän åt. Västerbottens
största tidning i onsdagens ledare "Iran på farlig väg" krigshetsar på samma sätt som det krigshetsades mot Irak innan det kriget.
Men de är inte ensamma.
Anonymt på Jan 7 2006, 02:38
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c503
David Ray Griffin har utrett vad som hände 11 september 2001 i två böcker:
The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9/11
BOKEN HITTAR DU HÄR PÅ AMAZON
The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions
BOKEN HITTAR DU HÄR PÅ AMAZON
Och du kan lyssna och titta på en video med honom här:
http://www.informationclearinghouse.info/article8765.htm
Han är trevlig att lyssna på - lite akademisk kanske - väldigt lugn och samlad. Och han har humor.
LYSSNA PÅ HONOM! Intrycket är en ärlig människa som kämpar för att sanningen ska fram.
Anonymt på Jan 7 2006, 02:56
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c504

Den här killen är inte vilken som helst!
Morgan Reynolds, Ph.D. is professor emeritus at Texas A&M University and former director of the Criminal Justice Center at the
National Center for Policy Analysis headquartered in Dallas, TX. He served as chief economist for the US Department of Labor during
2001–2, George W. Bush's first term.
Han har också krävt korten på bordet av Bush.
Läs vad han anser:
http://lewrockwell.com/reynolds/reynolds12.html
Anonymt på Jan 7 2006, 03:09
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c505
Motsatsen till gott är apati, skriver USA:s mest produktive anti-krigs-aktivist, Cindy Sheehan, fredagen den 6 januari 2006 - det dygn
som nyss var.
Jag är väl svensk, för jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har satt upp några siter, jag har skrivit till alla möjliga politiker och
media, men sen då? Vad ska jag göra, för att rädda världen och min älskade familj från kärnvapenkrig och från slaveri? Hur kan jag
göra skillnad? Ingen lyssnar ju, det har jag märkt. Som jag skrev tidigare, svenskarna är väl redan förslavade?
Cindy Sheehan:
``The apathy of most of America is stunning and appalling to me.''
Nå, om amerikanarna - där miljoner verkligen försöker göra något trots den allt hårdare repressionen - är apatiska, vad ska man då
inte säga om svenskarna?! INGET FÖRÄNDRAS AV ATT VI ÖNSKAR EN MASSA! VI MÅSTE FAKTISKT GÖRA NÅNTING!
Så, låt oss snacka ihop en handlingsplan - snabbt! - Inga långkörare, för det BRINNER!
Men visst får man reaktioner:
``Du är paranoid, det är dig det är fel på, coola ned dig....''
Det är så att man har lust att bara skrika rätt ut. (Så att de "får rätt". Sen kan de ju "ha rätt" tills allt är försent...)
Anonymt på Jan 7 2006, 04:23
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Om vi förblir apatiska förråder vi både det amerikanska folket och även folken i såväl arabvärlden som våra egna. Alla förlorar, liv
eller mänskliga rättigheter på andra sätt. I USA kan det bli massarresteringar för att undertrycka vaknande opposition. I England är
det redan förbjudet att informera om Blairs brottslighet, Polger skrev om det i Aftonbladet. Ska vi vänta på att det blir förbjudet även
här. ÄR NI FEGA? ÄR DET DET? Varför säger ingen till så att det märks? Är alla korrupta?!
Tillräckligt många har fått länk hit. KOMMENTERA!
Anonymt på Jan 7 2006, 04:50
Angående svenska tidningars krigshets.....

....
Anonymt på Jan 7 2006, 05:27
De två böcker du nämner kan du se avbildade uppe till vänster på denna bild av några av mina många böcker om 11 september
2001:

Det finns många, många fler. Ändå är kanske den bästa med på bild ovan, det är den nere till höger. Det är också en av de allra
första.
Anonymt på Jan 7 2006, 05:32
Trots att dessa paramilitärer befinner sig i en process som både de och regeringen Alvaro Uribe betraktar som en fredsprocess, har
dessa grupper officiellt mördat över 2500 personer under de två år processen pågått. FN-kontoret i Bogota för mänskliga rättigheter,
som leds av svensken Mikael Fruhling, upprepade så sent som i torsdags (5 januari, 2006) sin kritik mot lagen om ”Rättvisa och fred”
som kontoret och alla människorätts- och juridiska grupper anklagar för att vara en lag för ”straffrihet”.
Trots att vicepresident Francisco Santos reser världen runt med officiell statistik där han förfäktar att brotten mot de mänskliga
rättigheterna i Colombia aldrig har varit så få, är kommunistpartiet och stora delar av fackföreningsrörelsen av en helt annan
uppfattning. Den svenskfinansierade Fackföreningsskolan i Medellin publicerade förra året en statistik som visar hur statens
säkerhetsorgan successivt har tagit över de paramilitära gruppernas uppgifter om att förfölja stridbara fackliga ledare och aktiva.
Fackföreningsexpeditioner utsätts för razzior som fungerar som repressiva skrämselaktioner.
Fackföreningsledare anhålls i allt större utsträckning och möjligheten att använda sig av den colombianska grundlagen för att
genomföra en facklig stridsåtgärd är i praktiken likviderad. Endast 1-2 fackliga stridsaktioner förklarades under 2004 legala av
arbetsmarknadsministeriet. Alla andra olagligförklarades. Den mest kända var strejken av oljearbetareförbundet USO:s medlemmar
där över 240 fackföreningsledare avskedades som svar mot att de utlyst en strejk för att försvara Ecopetrol som ett statligt räntabelt
företag och mot Uribes privatiseringsplaner av företaget.
150 medlemmar i PCC har mördats
Morden mot kommunistpartiet och vänsteralliansen Union Patriotica (UP) har under Uribes mandatperiod återigen intensifierats. Inte
mindre än 150 ledande medlemmar i PCC har mördats under de tre och ett halvt åren som Uribe styrt Colombia. Ett stort antal av
kommunistpartiets medlemmar har tvingats i exil eller i en inre exil. Partiet är fysiskt eliminerat i stora delar av Colombia där
medlemmarna tvingats gå under jorden eller fly till de större städernas fattigområden.
Anonymt på Jan 7 2006, 09:24
I tidningen Yelah kan man [kl: 20:42, 5/01] läsa "Europarådet kan komma att fördöma kommunismen".
Det är tydligen den svenske riksdagsledamoten och moderaten Göran Lindblad om driver detta arbete inom Europarådet. Han vill att
man likställer den nazistiska och den kommunistiska ideologin.
Vad ska man säga om hans egna ideologier - som just nu hotar hela mänsklighetens framtid? Men lite Armageddon piggar väl alltid
upp, kanske de resonerar. :)
Men det pågår ideologisk upprustning. För att värja sig mot verkligheten måste man bli ännu mer extrem i sitt resonemang. 11
september är nyckeln. Även på vänstersidan finns det folk som tror att detta är fråga om ideologiska knep/vapen. Det handlar för
böveln om mördare som inte drar sig för att mörda sina egna landsmän. Vi har sett det förr, då i vänsterideologier. Men det är det
fanatiska och verklighetsfrikopplade fasthållandet vid ideologier och trossatser som är det farliga. Och förnekelsen. Jag har mycket
stor erfarenhet av det - praktiserade det själv i 1 1/2 årtionde....
[Europarådets och Göran Lindblads förslagstext kan läsas här.]
[Dess nuvarande status kan studeras här, även om det senare skulle ske ändringar.]
Anonymt på Jan 7 2006, 11:49
För övrigt, envar som samarbetar med USA/CIA stöder en regim som mördat och utbildat mördare av en omfattning som endast
överträffas av de allra värsta kommunistdiktaturer. De borde inte vara så stora i käft. Men av någon anledning blåser det en mycket
ond vind över jorden nu, och det tycks som motkrafterna är tagna på sängen. Låt oss hoppas att det mobiliseras motstånd innan det
interneras dissidenter.
Anonymt på Jan 7 2006, 11:58
Vill du skapa dig en egen bild av vad som hände 11 september 2001 så kan du gå hit:
http://11september2001.blogspot.com/
och få lite tips på SVENSKA om vad som hände och få reda på var och hur du kan leta reda på information.
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Enklast tror jag för att förstå vad som hände är att läsa i Rebuilding Americas Defenses och få reda på att Cheney, Rumsfeld,
Wolfowitz med flera såg framför sig ett nytt Pearl Harbor i september 2000.
Skriften hittar du här:
http://blog.lege.net/content/RebuildingAmericasDefenses.pdf
OCH HÄR FINNS DEN OCKSÅ PLUS SAMMANFATTNING
Skriften är utgiven av PNAC - Project for a New American Century - så här skrev de ett år före 11 september 2001:
"Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and
catalyzing event like a new Pearl Harbor."

Ett år senare satt Bush i en skolsal och fick viskat i sitt öra:
"America is under attack!"
Men han gjorde ingenting, satte sig inte i säkerhet - nästa plan kunde ju vara på väg mot skolan eftersom hans skolbesök var
utannonserat. Han tog inte reda på mera och han ingrep inte - försökte inte stoppa planet på väg mot Pentagon.

Han lät barnen fortsätta läsa en saga om en get - sen stannade han kvar i skolan och höll ett tal som var inprogrammerat i förväg.
Bush brydde sig helt enkelt inte om att Amerika var under attack!
Varför? Han väntade på att det nya Pearl Harbor skulle genomföras - eller har du som läsare någon bättre förklaring?
Bush flög sen iväg från skolbesöket i sin Air Force One - men han brydde sig inte om att ha något jaktplansskydd - det tog en timme
efter start innan det första skyddande jaktplanet uppenbarade sig bredvid Air Force One - och ändå fanns det 1000-tals plan uppe i
luften varav något kunde kapas osv. Bush och hans medarbetare - ingen brydde sig om säkerheten trots att Amerika var under
attack! enligt vad hans medarbetare viskat i hans öra under skolbesöket.
Bush utlyste sen ett krig utan gränser - kriget mot terrorismen - för att avsluta dagen genom att på kvällen skriva i sin dagbok:
"The Pearl Harbor of the 21st century took place today."
Här går det att läsa i Washington Post:

Det förestående kärnvapenkriget i Mellersta Östern kan sprida sig - bli ett globalt kärnvapenkrig. Svenska media berättar inte att
Ryssland och Kina samövar sina stridskrafter för att möta USA:s hot.

Och svenska media berättar inte om det nya vapen Ryssland har utvecklat - ett kärnvapen det inte går att skydda sig mot.

Och vill du läsa om hur Irans önskan om att sätta igång och handla olja i EURO istället för i DOLLAR är anledningen till krig kärnvapenkrig mot Iran - så finns det här en artikel att ta del av:
The Real Reasons Why Iran is the Next Target:
The Emerging Euro-denominated International Oil Marker
by William Clark
John Pilger hade igår inne en artikel i Aftonbladet:
Friheten håller på att dö
Där han bland annat skrev:
"När det gäller riktiga terrorister har det nu avslöjats att både Londonpolisen och MI5 kände till 7 juli-bombarnas identiteter och planer,
men att ingenting gjordes."
Vill du veta mer om vad som verkligen hände i London i sommaren 2005 så finns här lite att fundera över:
London Bombings Data Page
HJÄRNAN BAKOM EN BRITTISK AGENT!
I allt detta elände så kan du behöva få skratta lite. Här ett tips:
http://www.bushflash.com/animation.html

Ibland sätter sig dock skrattet i halsen!
Anonymt på Jan 7 2006, 12:09
Tidigare CIA analytiker:
"Detta är viktigare än att stoppa kärnvapenspridningen:
Vi måste stoppa USA/Israels krig mot Iran"
"It's More Important Than Halting Nuclear Proliferation
Let's Stop a US/Israeli War on Iran"
By BILL and KATHLEEN CHRISTISON
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Former CIA analysts
Anonymt på Jan 7 2006, 12:20
Varför är det så tyst i Sveige om ett förestående kärnvapenanfall mot Iran? Kan det bero på att svenska media är närmast totalt
dominerade av pro-israeliska media?
Här kan man läsa vad Dagens Nyheter skriver om Iran-Israel.
Det är en totalt enögd svart-vit bild. Iran utmålas som satan och Israels planerade kärnvapenkrig rättfärdigas eomotsagt.
Norman Solomon presenterar en något annorlunda bild av israeliska politiker och planerna på ett kärnvapenkrig mot Iran.
Axis of Fanatics -- Netanyahu and Ahmadinejad
The guy is smooth -- fluent in American idioms, telegenic to many eyes -- and good at lying on camera. So, when Israeli police killed
17 Palestinians at Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque in October 1990, Netanyahu led a disinformation blitz asserting that the Palestinians
were killed after they’d rioted and pelted Jewish worshipers from above the Wailing Wall with huge stones. At the time, his fable
dominated much of the U.S. media. Later even the official Israeli inquiry debunked Netanyahu’s account and blamed police for
starting the clash.
When Ahmadinejad declared in late October that “Israel must be wiped off the map,” he did a big favor to the most militaristic of
Israel’s major politicians -- Benjamin Netanyahu -- who demanded that Prime Minster Sharon take forceful action against Iran.
Otherwise, Netanyahu said in December, “when I form the new Israeli government, we’ll do what we did in the past against Saddam’s
reactor, which gave us 20 years of tranquillity.”
Netanyahu was referring to Israel’s air attack on the Osirak reactor in June 1981 to prevent Iraq from developing nuclear weapons.
But now the idea of bombing Iran is nonsensical even to many analysts who are enthusiastic about Israel’s large nuclear arsenal,
estimated at 200 warheads.
“Preemptive military attack is not a strategy for stopping the spread of nuclear weapons anymore; the changes in technology have
made it obsolete.” That’s the current assessment from Larry Derfner, who often writes about Israeli politics for the Jerusalem Post.
“Concealing a nuclear start-up is so much easier now than it was in 1981 and it’s only going to get easier yet. Throwing fighter jets,
commandos and whatnot at Iran is more than risky; it’s almost certainly futile if not altogether impossible. Better for Israel and Israelis
to forget about it and instead meet the Iranian threat by making this country’s deterrent power even more intimidating than it already
is.”
WAR MADE EASY AV NORMAN SOLOMON PÅ AMAZON
Norman Solomon
Solomon reports how presidents take us to war, time after time, following the same old scripts:
1 ) America is a fair and noble superpower.
2 ) Our leaders will do everything they can to avoid war. (Except review facts objectively.)
3 ) Our leaders would never tell us outright lies. (Except about the Gulf of Tonkin, WMD, communists in the Dominican Republic and
Grenada)
4 ) This guy is a modern-day Hitler.
5 ) This is about human rights. (Or, We have to protect American citizens in the area.)
6 ) This is not at all about oil or corporate profits. (Except for Niger, Iraq)
7 ) They are the aggressors, not us.
8 ) Opposing the war means siding with the enemy.
9 ) This is a necessary battle in the war on terrorism. (Or, We fight them there now, or here later. Remember the "Domino Theory"
applied to SouthEast Asia?)
10 ) The U.S. fights wars as humanely as possible. (Our bombs never hit civilians or hospitals.)
11 ) Withdrawal would cripple U.S. credibility.
12 ) Our soldiers are heroes, theirs are inhuman. (Satan is on their side.)
Unfortunately, the press has unwittingly become complicit by not challenging these basic premises - instead, it limits itself to quibbling
over specific times, tactics.
Anonymt på Jan 7 2006, 18:06
I juli 2003, medan jag ännu var mormon, skrev jag denna essä om hur manipulationerna för krig går till:
http://ldsvswar.lege.net/the_facts/
Appeal For An Enlightened Public Opinion
Essay by Leif Erlingsson, July 2003
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Den börjar:
There are times when we must stand up for right and decency, for freedom and civilization. This is such a time. The greatest sedition
is now silence.
(Don't read this if you prefer fiction to truth, or if you honestly believe that the facts doesn't matter.)
Låt oss säga att den inte var speciellt populär bland Bushälskande krigiska högermormoner i USA. Fast det finns även
vänster-mormoner, men de är oftast väldigt tysta numera. Vågar inte säga vad de tänker. Ändå är de nog gissningsvis minst 15% i
USA, skulle jag tro.
I en miljö där många av deras trosfränder ser sådana åsikter som uttryck för ondska och djävulens inverkan så är det synd om dessa.
Anonymt på Jan 7 2006, 18:26

Douglas Rushkoff, Coercion: Why We Listen to What "They" Say (NY: Penguin, 1999)
Rushkoff’s Coercion is a sizzling exposé of mind control, American style. Unlike Chomsky’s Manufacturing Consent, Rushkoff’s book
provides a detailed guide to the nuts-and-bolts techniques employed against us every day by advertisers, marketers, public relations
specialists, Hollywood filmmakers, salespeople, pyramid-scam artists, and cult leaders--the very same techniques applied for
decades, and gradually perfected, by CIA interrogators and psychological warfare experts. These techniques are designed to disable
rational thought and manipulate behavior at the unconscious and emotional levels. Anyone curious about why so many otherwise
rational people have believed the official story of 9/11 for so long, in the teeth of the overwhelming evidence against it, should start by
reading Coercion.
The secret of mind-control is simple--so simple that Rushkoff can sum it up in one sentence: "In whatever milieu coercion is practiced,
the routine follows the same basic steps: Generate disorientation, induce regression, and then become the target’s transferred parent
figure"
Anonymt på Jan 7 2006, 19:03
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c517
Anonymt på Jan 8 2006, 01:50
Klicka här:
http://www.mujca.com/apocalypse.htm
för att läsa artikeln Apocalypse of Coercion
och du hittar den här också:
http://www.911truth.org/article.php?story=20060106223849682
Och här finns den också med intressanta kommentarer som ger lite inblickar i hur amerikaner tänker kring vad som hände 911:
http://reprehensor.gnn.tv/blogs/11846/9_11_as_Psy_Op
Vad kostar Irakkriget USA? Här finns lite beräkningar:
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1681119,00.html
The real cost to the US of the Iraq war is likely to be between $1 trillion and $2 trillion (£1.1 trillion), up to 10 times more than
previously thought, according to a report written by a Nobel prize-winning economist and a Harvard budget expert.
But in terms of the total cost of the war "there may have been alternative ways of spending a fraction of that amount that would have
enhanced America's security more, and done a better job in winning the hearts and minds of those in the Middle East and promoting
democracy".
Kärnvapenkriget Israel Iran - vad händer där? Här finns lite läsning:
http://www.timesonline.co.uk/newspaper/0,,176-1974961,00.html
Tycker man det är jobbigt med kärnvapenkrig - och det är det ju - så kan man istället läsa Aftonbladets kultursida idag som handlar
om Schla-la-la-la-ger:
http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,758252,00.html
Aftonbladet skriver inte om något kommande kärnvapenkrig Israel - Iran - de skriver om Schla-la-la-la-ger. Varför det?
Vanligt folk ska ha annat att tänka på? Inte bry sig om kärnvapenkrig?
Här har vi Monica Zetterlund på scenen:

Söndag 8 januari 2006
Så här ser dagens tre huvudnyheter ut i Aftonbladet:
Svensk dubbel i världscupen
Skidor Björn Lind och Lina Andersson snabbast av alla i sprinten i Otepää
12-åring våldtogs på semesterön
Svenskt barn tredje offret på Koh Samui
Övergreppet skedde på stranden nära familjens hotell.
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Så får du pengarna att räcka i januari
Och sen kommer en stor annonsblaffa för att spela
NÄTBINGO
Anonymt på Jan 8 2006, 12:34
Dagens Nyheter har lite mer att förtälja söndagen 8 januari.
Publicerad 8 januari 00:57
Anna Lindh försökte stoppa FN:s terrorlista
Jag har stämt möte med Richard Barrett, spindeln i FN-nätet, sedan drygt ett år chef för något som heter Monitoring Team,
Övervakningsgruppen.
Jag har fått hans namn från en amerikansk vän, hans sekreterare har gett mig ett mobilnummer och när jag först ringer upp honom
svarar han - arg som ett bi - att han befinner sig i Uzbekistan och "det är mitt i natten". När jag träffar honom är det en fredag mitt på
dagen, mitt i den amerikanska tacksägelsehelgen. Han sitter inte i FN-huset utan strax intill, i Chrysler Building. Hans korridor är ett
kontorslandskap med plats för tretton personer och där han själv har ett inglasat hörnrum med utsikt mot Lexington Avenue. När jag
frågar honom vad han gjort tidigare, svarar han kort och intetsägande, såsom underrättelsemän i MI5 eller MI6 brukar presentera sig:
- Jag arbetade för brittiska rege-ringen.
Han gör ett disciplinerat och skarpt intryck - men med ett par excentriska, kanske brittiska, detaljer: tekokaren på skrivbordet och den
eleganta läderportföljen instucken som en pärm i bokhyllan.
Om det svenska fallet vill han inte prata men säger trots allt en smula olycksbådande:
- Det fanns ju skäl att sätta upp honom på listan, och Sverige kan ju ansöka hos säkerhetsrådets sanktionskommitté och be att få
honom struken. Men som det nu är, är det bestämt att han stannar på listan.
Barretts huvuduppdrag är att få FN:s 191 medlemsstater att verkligen genomföra sanktionerna mot individer och organisationer som
tillhör eller har länkar till al-Qaida, "associated with al-Qaida". Men de ska också ta emot klagomål från dem som anser sig orättvist
drabbade.
Resurserna är dock små, makten begränsad.
Det har höjts röster för att den politiskt beslutade listan ska kunna prövas mer "juridiskt". Barrett nämner spontant Sverige:
- Sverige har föreslagit ett system med en fristående ombudsman som skulle kunna granska de individuella fallen. Men
säkerhetsrådet och dess sanktionskommitté kommer sannolikt aldrig att vilja acceptera en sådan idé.
Han ger mig gruppens senaste rapport. Där står en del förslag om hur man ska kunna "tillföra rättvisa". Men tills vidare finns det bara
en enda realistisk väg för svensksomaliern och andra som hamnat på listan efter förslag från USA, och det är att övertyga de amerikanska myndigheterna om sin sak.
Att försöka vädja till de övriga fjorton staterna i säkerhetsrådet är ingen framkomlig väg. USA tillhör de permanenta medlemmarna och
har vetorätt.
Barretts papper leder mig vidare, ut på nätet. Plötsligt ser jag något sensationellt. Det har länge talats om Sveriges internationella
försiktighet, hur regeringen i praktiken övergivit den aktiva politiken och den höga svansföringen från Olof Palmes tid. Men här skriver
en amerikansk statlig rapport om det svenska agerandet vintern 2002:
"Sverige försökte förmå säkerhetsrådet att pröva bevisen som man gör i en brottmålsutredning, innan någon placeras på listan för
sanktioner."
Och så kommer det: "Det svenska förslaget skulle ha krävt att flertalet eller kanske samtliga namn på listan skulle ha strukits. USA:s
utrikesdepartement skickade démarcher, en skriftlig uppmaning till alla säkerhetsrådets medlemmar att ’i de starkaste ordalag’ göra
motstånd mot det svenska förslaget." (Monograph on Terrorist Financing. Staff Report to the 9/11 Commission.)
Sveriges utrikesminister hette Anna Lindh. Denna konflikt med USA - av formuleringarna att döma den skarpaste sedan
Vietnamkrigets dagar - behandlades som en ömtålig hemlighet. Journalister och allmänhet fick ingenting veta. Inför riksdagens
konstitutionsutskott berörde Anna Lindh motsättningarna vagt och ogenomträngligt.
Klart var att USA ville fortsätta att svartlista personer och organisationer även där bevisen var svaga och långt ifrån hållbara i en
juridisk process. Efter attentaten mot World Trade Center och Pentagon i september 2001 hade USA "lyckats" - ordet används av den
statliga amerikanska rapporten - få med säkerhetsrådet på sin linje: situationen var så allvarlig att man accepterade att även relativt
svaga bevis användes mot dem som misstänktes för global terrorism.

[Red.: Ovanstående är ett ganska omfattande citat - kanske för omfattande - men jag låter det stå om ingen protesterar, då ämnet är
mycket viktigt. Försök dock citera mindre stycken, snälla. Eller be författaren (i det här fallet HANS HEDERBERG) om tillstånd först!]
Anonymt på Jan 8 2006, 13:06
När jag sökte på Hans Hederberg så hittade jag bl.a. sidan Underkänt blir betyget för hur medierna bevakade dykningarna vid Estonia
i somras från VÅR GRUNDADE MENING SR P1 09:35 001124. Webbsidan innehöll i sin tur bl.a. länken Kenneth Rasmussons
analys och kritik av TV-nyheterna om Estonia 000915 Lund 000919. Det var tankeväckande läsning.
.
Anonymt på Jan 8 2006, 19:02
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Hans Hederberg verkar vara en intressant person. Han är född 1938, TV-producent och författare som började inom dagspress och
radio och har skrivit åtta böcker, både fakta och fiktion. Just Lögnen i Sverige ger 45 exempel på medveten osanning. Exemplen är
hämtade från sju decennier av svensk samtidshistoria: 1932-94. Källmaterialet redovisas i en utförlig förteckning.
Anonymt på Jan 8 2006, 19:45
Se även "Understanding fears that close eyes, ears & minds to 9/11 truth".
Anonymt på Jan 8 2006, 20:05
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c523

Israel, Iran, and the US: Nuclear War, Here We Come
by Jorge Hirsch
antiwar.com
Israel Submarines
Three 1,925 ton Type 800 Dolphin class submarines have been built in German shipyards for the Israel Navy. Modern submarines
with the most advanced sailing and combat systems in the world, they combine extensive sophistication with very easy operation. The
purpose of these submarines is to enable the Israel Navy to meet all the tasks faced in the Mediterranean Sea in the 21st century.
The submarines cost $320 million each, and are twice as big as the aging Gal-class submarines that the Israeli navy has relied on to
date.
The submarine has the capacity to carry anti-ship missiles, mines, decoys and STN Atlas wire-guided DM2A3 torpedoes. The
surface-to-surface missiles may include the submarine-launched Harpoon which delivers a 227 kilogram warhead to a range of 130
kilometres at high subsonic speed. It is generally agreed that these submarines are outfitted with six 533-millimeter torpedo tubes
suitable for the 21-inch torpedoes that are normally used on most submarines, including those of the United States.
Some reports suggest that the submarines have a total of ten torpedo tubes -- six 533-millimeter and four 650-millimeter. Uniquely,
the Soviet navy deployed the Type 65 heavy-weight torpedo using a 650-millimeter tube. The four larger 25.5 inch diameter torpedo
tubes could be used to launch a long-range nuclear-capable submarine-launched cruise missile (SLCM). According to some reports
the submarines may be capable of carrying nuclear-armed Popeye Turbo cruise missiles, with a goal of deterring an enemy from
trying to take out its nuclear weapons with a surprise attack.
Under a system of rotation, some sources claim that two of the vessels would remain at sea: one in the Red Sea and Persian Gulf,
the other in the Mediterranean. A third would remain on standby.
Mer om israeliska ubåtar från Guardian
Mer om israeliska ubåtar från Common Dreams
Mer om israeliska ubåtar från Haaretz
Mer om israeliska ubåtar från Israel
Anonymt på Jan 9 2006, 02:04
Jag skrev om amerikanska krigshandlingar i Iran i juli 2005.... Iran-kriget har redan börjat - eller huvudet i sanden. I samma tråd står
det även om Irak-tribunalen. Hörde ni om den i media? Inte? Nej, för det var knäpptyst om det... Har våra medier redan anpassat
sig till diktatur, kan man undra?
Anonymt på Jan 9 2006, 03:24
På temat politikermord - vilket man av naturliga skäl associerar till när Anna Lindhs namn nämns - så fick jag i går kväll genom Wayne
Madsen Report och en därstädes hemlig skribent som presenteras som historiker och pengateoritiker från Washington veta något jag
inte kände till förut:
`` . . . In the years after the Kennedy assassination, the [Washington] Post attacked anyone who suggested that the murder may
have been a conspiracy, even after such a conclusion was reached by the House Select Committee on Assassinations in 1978. In
fact, the Post so vehemently defended the flawed conclusions of the Warren Commission, along with the New York Times and figures
from the Yale Law School, that Professor Donald Gibson of the University of Pittsburgh concluded in his book on the subject that the
Kennedy assassination cover-up was virtually "a project of the Eastern establishment." . . .''
The House Select Committee on Assassinations sa alltså redan 1978 att Kennedymordet var en konspiration. Därmed måste envar
som hävdar motsatsen vara konspirationsteoretiker? Se även professor Joan Mellens A FAREWELL TO JUSTICE (2005) om Jim
Garrison och Kennedymordet. Klicka till vänster/ovan för bild på framsidan och klicka här för bild på baksidestexterna från mitt
exemplar. Läs även texten på insides"flärparna" här.
Som ofta har påpekats:
Det finns sannolikt en konspiration som går ut på att brännmärka envar som kommer för nära sanningen om denna typ av lögner för
"konspirationsteoretiker", fniss, fniss.
Flertalet som deltar är samma personer som när de var barn stod i ringen och tittade på på skolgården när mobbaren mobbade, och
kanske hjälpte till de också, för att inte själva riskera att bli utsatta. Fega och rädda. Sedan finns det de som initierar det hela.
Säkert är många av dessa knutna till underrättelsetjänsterna. Och så finns det förstås nyttiga idioter också, som en del svenska
intellektuella - utan att nämna namn.
Anonymt på Jan 9 2006, 12:01
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Säg att 11 september 2001 utspelat sig i Sverige.
Statsministern är på ett i förväg utannonserat besök i en Skåneskola. På väg till skolan har han fått reda på att ett plan kraschat in i
Hötorgshusen vid Sergelstorg i Stockholm.
Förstaklassarna i skolan har börjat läsa Sagan om Nils Holgersson för honom. I en paus steppar Pär Nuder fram och viskar i hans
öra:
Sverige är under attack! Ännu ett plan har kört in i Hötorgshusen.
Vad tror du Göran skulle säga och göra? Ingenting?
Det var vad Bush gjorde - INGENTING!
Han satte sig inte i säkerhet - han tog inte reda på mer - han försökte inte ingripa.
Bush satt kvar på sin stol och lät barnen fortsätta läsa en saga om en get.
Om Göran hade gjort likadant som Bush i den här situationen vad hade du då tänkt?
Att Göran visste vad som skulle hända och därför satt kvar?
Eller du kanske har någon bättre förklaring?
Anonymt på Jan 9 2006, 17:33
John Yoo en av de neokonservativa - alltså en av Wolfowitz följeslagare - tycker det är rätt med tortyr.

Bush Advisor Says President Has Legal Power to Torture Children
John Yoo publicly argued there is no law that could prevent the President from ordering the torture of a child of a suspect in custody –
including by crushing that child’s testicles.
Why have both the US and the UK have given Iran the materials it needs to go nuclear?
Här handlar det om hur USA och Storbrittannien hjälpt Iran bygga upp kärnkraftern.
Och det finns mer att läsa om hur PNAC - Project for a New American Century - Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz med flera - de som
föreslog ett nytt Pearl Harbour i september 2000 - alltså 911 - också vill dra nya gränser - behärska Iran:
Iran next target
PNAC de neokonservativa behärskar Pentagon som har en karta som visar hur de vill dra sina gränserna här på vår sol-satellit
jorden.
Anonymt på Jan 9 2006, 18:12
http://prisonplanet.com/articles/january2006/090106Soros.htm
Soros says sees recession in 2007
Reuters | January 9 2006
SINGAPORE (Reuters) - Billionaire investor George Soros said on Monday he thinks the U.S. Federal Reserve's monetary tightening
could tip the economy into recession in 2007 and he expects a sharp dollar decline.
Soros said he expects the federal funds rate, now at 4.25 percent, to peak at 4.75 percent and that the Fed would try to achieve a soft
landing for the economy.
Nevertheless, the Fed could overshoot, he told a seminar in Singapore.
"If housing continues to cool while rates are slowing then it could turn into a hard landing," Soros said.
"That's why I expect a recession to happen in 2007, not 2006."
Dagens Nyheter
Kronans fall är ett av Sveriges mer avgörande kapitel i modern tid. En föreställning bland vissa är att det var utländska placerare som
fick blodvittring på kronan och sänkte den svenska valutan mer eller mindre på egen hand. Finansmannen George Soros har pekats
ut som en av spekulanterna, vid sidan av amerikanska pensionsfonder. Men det är alltså en sanning med modifikation, enligt
Riksbankens resonemang.
Svenskarna startade den sista försäljningsvågen av kronor i november. De trodde helt enkelt inte att Riksbanken skulle klara att hålla
en fast växelkurs gentemot ecun, i korthet eurons föregångare. Genom att växla till sig andra valutor blev företagen av med risken i
det fall kronans värde skulle falla - vilket den också gjorde den 19 november.
Svenska företag har fått kritik för att de sålde kronor under hösten 1992. En nyckelroll hade dåvarande S-E-Banken, störst på
valutahandel och en mellanhand i skeendet. Storföretag som Electrolux och Volvo tjänade pengar på kronans fall.

Den nya världsordningen
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Minns du George Soros? Mångmiljardären och valutahandlaren, som hösten 1992 hårdspekulerade mot flera västeuropeiska valutor
och försökte knäcka både det brittiska pundet och den svenska kronan? På några dagar sög han 180 miljarder kronor ur Sverige och
åsamkade därigenom hela svenska folket en oerhörd skada. I Storbritannien var finansministern Norman Lamont skenbart
huvudmotståndaren, som "hjälte-modigt försvarade pundet". Efter denna allvarliga kris fick vi höra att det enda försvar Europas stater
kan sätta upp mot dylika valutaspekulanter är en gemensam valuta och centralbank. Vad vi däremot inte fått höra är att både Soros
och Lamont är bilderbergare. Skapandet av den europeiska superstaten är ett viktigt etappmål för illuminaterna, men dessförinnan
måste nationernas förmåga att driva en självständig ekonomisk politik förstöras, och därför står nu EMU och Europeiska
centralbanken högst på dagordningen. Soros' med fleras attacker på nationella valutor och EMU som det påstådda "försvaret" mot
dylikt är ett skolexempel på illuminaternas trick att först skapa problemet och sedan erbjuda "lösningen".
http://www.whatdaveknows.com/articles.php?aid=1002
There are few people that blur the lines between politics, finances, and philanthropy so ambiguously as George Soros. Naturally, this
ambiguity—plus his recent heavy criticisms of George Bush—has made Soros a figure of controversy. Born in Budapest, Hungary on
August 12, 1930, he left his communist homeland in 1947 after surviving Nazi occupation in World War II. Relocating in England, he
graduated from the London School of Economics (LSE) where he was profoundly influenced by philosopher Karl Popper, from whom
Soros developed his own concept of “open society.” This concept is, according to Soros, central to all his political and philanthropic
activities although there are many who suspect whether this is true or whether it is merely a mask for more selfish aims.
Anonymt på Jan 9 2006, 22:31
WHY THE MEDIA LIE; The Corporate Structure Of The Mass Media
On 11th September, in the space of an hour and a half, the United States faced a sample of the same brand of terrorism that has
been inflicted on vast swathes of the world’s population throughout the twentieth century by its own military forces. The destruction of
the World Trade Centre and the explosion that racked the Pentagon, left America in shock and on high alert.
globalresearch.org
Briefings and Articles
Global Media, Neoliberalism and Imperialism
Monopoly Media Manipulation
Why the Media Lies: The Corporate Structure of the Mass Media
[Red.: Angående nedanstående länk, se även A quick guide to the `propaganda model' by Dan Josefsson som jag med Dan
Josefssons tillstånd sedan den 27 oktober 2003 har haft uppe på http://propaganda.lege.net/model/]
A Propaganda Model
excerpted from the book Manufacturing Consent by Edward S. Herman and Noam Chomsky Pantheon Books, 1988
Manufacturing Consent : The Political Economy of the Mass Media (Paperback)
by Edward S. Herman, Noam Chomsky
Amazon.com
An absolutely brilliant analysis of the ways in which individuals and organizations of the media are influenced to shape the social
agendas of knowledge and, therefore, belief. Contrary to the popular conception of members of the press as hard-bitten realists
doggedly pursuing unpopular truths, Herman and Chomsky prove conclusively that the free-market economics model of media leads
inevitably to normative and narrow reporting. Whether or not you've seen the eye-opening movie, buy this book, and you will be a far
more knowledgeable person and much less prone to having your beliefs manipulated as easily as the press.
Media Control (2nd ed) : The Spectacular Achievements of Propaganda (Open Media Series) (Paperback)
by Noam Chomsky
Amazon.com
"Propaganda," says Noam Chomsky, "is to a democracy what the bludgeon is to a totalitarian state"--in other words, the means by
which leaders keep the masses in line. In this slim pamphlet, he looks at American propaganda efforts, from the warmongering of
Woodrow Wilson to the creation of popular support for the 1991 military intervention in Kuwait, and reveals how falsification of history,
suppression of information, and the promotion of vapid, empty concepts have become standard operating procedure for the leaders of
the United States--both Democrats and Republicans--in their efforts to prevent citizens from raising awkward questions about U.S.
policy.

9/11 Truth in the Corporate Mainstream Media
October 7, 2004 – Washington Post – "Conspiracy Theories Flourish on the Internet" by Carol Morello – disparaged Darren Williams’
video ‘9/11: Pentagon Strike’.
November 10, 2004 – CNN’s Anderson Cooper 360 Degrees – "A look at Conspiracy Theories Surrounding 9/11" – discredited 9/11
Truth activist Jimmy Walter, creator of ReOpen911.org and the European 9/11 Truth Tour of May/June 2005.
March 2005 – Popular Mechanics (approximate circulation 1.2 million) – "Debunking 9/11 LIES: Conspiracy Theories Can’t Stand Up
to the Hard Facts" – with Editor-in Chief James B. Meigs and Benjamin Chertoff (cousin of the newly appointed head of Homeland
Security, Michael Chertoff). (See Our Rebuttal pp. 14 to 42.)
March 5, 2005 – Coast to Coast AM with Art Bell – featured an interview with Ben Chertoff which mocked all so-called 9/11
conspiracy ‘wing nuts’ and which sparked a wide debate especially on internet sites like Rense.com.
June 2005 – Scientific American – "Fahrenheit 2777: 9/11 has generated the mother of all conspiracy theories" by Michael Shermer,
publisher of Skeptic magazine – leaned heavily on the Popular Mechanics analysis and the melting point of steel.
Anonymt på Jan 10 2006, 01:48

From: "Jones, Steven"
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Date: January 6, 2006 10:53:55 AM CST
To: "Kevin Barrett"
Subject: Seeking to join MUJCA
Kevin –
So I finally went to mujca.com and read your essay – which I find much to agree with.
I would like then to join MUJCA. You asked about how spirituality influenced my work.
I believe that all men and women are brothers and sisters, sons and daughters of God. I believe that God has given a portion of his
Light to great religious leaders throughout the world, including Mohammed, Hebrew prophets, Christian Apostles, and reformers such
as Tynsdale and Joseph Smith.
My belief in God as our common Father impels me to search for truth, love and yes, peace, believing these are Divine attributes.
Thus, when I learned for myself certain facts regarding what happened on 9/11/2001 and subsequent wars of aggression, I decided to
speak out publicly.
Steven E. Jones
Anonymt på Jan 10 2006, 02:13
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c531
We are America (``At some point we may be the only ones left. That's okay with me. We are America.'' -- George Bush, January
31st, 2002, At Camp David, Advise and Dissent, Washington Post A01)
Jag nämner detta bara som ett tips, så att vi ska förstå att resten av mänskligheten är irrelevant. Bara så att vi vet det.
Texten "We are America" skrev jag söndagen den 21 september 2003, på engelska. Läs "We are America"! :)
Anonymt på Jan 10 2006, 12:01

"We have met the enemy... and he is us"

Walt Kelly first used the quote "We Have Met The Enemy and He Is Us" on a poster for Earth Day in 1970. The poster is shown
above. In 1971, he did a two panel version with Pogo and Porky in a trash filled swamp. This is the only example I know of with a
balloon, indicating Pogo responding to Porky with "YEP, SON, WE HAVE MET THE ENEMY AND HE IS US." In 1972, it was the title
of a book, Pogo: We Have Met the Enemy and He Is Us.
John Ashcroft “Let the Eagle Soar”
Det finns fler som kan dikta - här John Ashcroft med:
Let the eagle soar,
Like she’s never soared before.
From rocky coast to golden shore,
Let the mighty eagle soar.
Soar with healing in her wings,
As the land beneath her sings:
‘Only god, no other kings.’
This country’s far too young to die.
We’ve still got a lot of climbing to do,
And we can make it if we try.
Built by toils and struggles
God has led us through.”
Ashcroft "sjunger"
[Red: Orginallänken till "sången" var http://www.cnn.com/video/us/2002/02/25/ashcroft.sings.wbtv.med.html - 25 februari 2002 - och
jag lyssnade själv på den den 15 mars 2003. - Leif Erlingsson]
Lite Ashcroft biografi

Och lite New World Order citat
"To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions,
national patriotism, and religious dogmas." - Brock Adams, Director UN Health Organization
"We are not going to achieve a New World Order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger
Jr., 'The CFR Journal Foreign Affairs', August 1975.
A world government can intervene militarily in the internal affairs of any nation when it disapproves of their activities." - Kofi Annan,
U.N. Secretary General
"If we do not follow the dictates of our inner moral compass and stand up for human life, then his lawlessness will threaten the peace
and democracy of the emerging new world order we now see, this long dreamed-of vision we've all worked toward for so long."
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President George Bush (January 1991)

KANSKE ALLTSAMMANS HANDLAR OM HUR PRONOMINET VI ANVÄNDS.
VAD SYFTAR VI PÅ? DU OCH DINA KOMPISAR GLOBALISTERNA eller DU OCH DINA LÖSS?
Och det blir en fråga om vem som har tolkningsföreträde
alltså vem som äger media?
Under andra världskriget sägs det - kanske bara en myt - att den japanska befolkningen ställde sig i givakt inför radioapparaterna när
kejsaren talade.
Om detta nu är sant så säger det något - säger vadå?
Att vi alla inte har våra egna radiostationer! Somliga kan ta sig rätten att tala - definiera andra som åhörare. Media i USA ägs av åtta
familjer i form av fem mediebolag.
Att rätten att tala tar man sig i allmänna val - val som är styrda - val som i USA inte är justa - istället manipulerade - med hjälp av
elektroniska röstmaskiner.
http://www.blackboxvoting.org/
Och vad har svenska media rapporterat om valfusket i USA?
Hur många svenskar känner till valfusket i USA? - Valfusk som underkänner USA som en demokrati!
Anonymt på Jan 10 2006, 13:41
Nej, det var inte många som kände till valfusket 2000 och 2004. Ännu mindre 2004 än 2000 faktiskt. Folk begriper oftast inte ens
USA:s valsystem, och då blir det inget vettigt av "diskussionerna". Min artikel om Det andra valfiaskot - och den pinsamma tystnaden
(16 januari 2005) gick dock i Miljömagasinet och en del andra skrev artiklar i olika mindre tidningar, men inget i riksmedia. Och få
förklarade - det gör jag dock i min artikel - hur valfusket rent konkret kan gå till.
Anonymt på Jan 10 2006, 14:31
Scott Ritter (f.d. vapeninspektör i Irak), "We don't get it that wrong"
2005-12-09
George W. Bush was not the originator of the policy that led to the invasion of Iraq. He inherited from the administration of Bill Clinton,
a policy of regime change.
Scott Ritter spoke at the Commonwealth Club of California on Dec. 9 2005
Anonymt på Jan 10 2006, 15:02
Madeleine Albright - hon som tyckte att en halv miljon döda Irakiska barn var helt OK - i SvD 2006-01-10
Anonymt på Jan 10 2006, 15:25
FredNu.se: Bushadministrationen beredd att anfalla Iran. Översättning, förkortning och sammandrag: Agneta Norberg [10 januari
2006]
Anonymt på Jan 10 2006, 21:00

Hos frednu.se finns en artikel om USA:s anfallsplaner mot Iran:
http://frednu.se/artikel154
Uppgifterna kommer från Wayne Madsen Report:
http://www.waynemadsenreport.com/
Mer om Iran går att hitta på globalresearch.ca:
MER OM IRAN
Anonymt på Jan 10 2006, 21:02
När man Googlar Steven E. Jones ser man hur den som vågar avslöja att "kejsaren är naken" blir behandlad. "Hans karrär är över",
bla, bla, bla. Med tanke på det pris så många människor är beredda att betala för att stå upp för sina övertygelser så borde faktiskt
folk tänka till: Om de är beredda att offra så mycket - vet de något jag inte vet... Men så funkar inte homo sömngångare. Iallafall
inte den svenska rasen.
Anonymt på Jan 10 2006, 22:04
The next offensive in the cabal's dollar imperialism war will thus most likely be the unprovoked attack of Iran. The hidden reason for
this attack is Iran's huge energy reserves--and its daring to create an oil bourse linked to the euro. The international cabal's attack on
Iran is almost inevitable, because Iran is about to commit a far more unforgivable "offense" than Saddam Hussein's conversion of
Iraq's oil exports to the euro in the fall of 2000; Iran is also encouraging other nations of the world to join them in setting up an
international energy market linked to the Euro.
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The Rule of the Yankee Dollar
U.S. NATIONAL DEBT CLOCK
The Real Reasons Why Iran is the Next Target:
The Emerging Euro-denominated International Oil Marker
by William Clark
Anonymt på Jan 10 2006, 22:13
Jag kikade i mina arkiv. 2005-10-12 01:13 också (klicka till vänster). I januari 2003 skickade jag texten på den här länken till folk
under titeln "The Axis of Euro". Kom ihåg att USA:s president utpekat ett antal länder som "The Axis of Evil". Överensstämmelsen
mellan dessa länder och de som gått över eller var på väg att gå över till att sälja olja för Euro var ganska god - 2 av 3. Därav
ordleken. Dokumentet på den sista länken börjar: ``Revisited - The Real Reasons for the Upcoming War With Iraq:
A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth by William Clark wrc92@aol.com Original Essay January 2003
. . .''
Anonymt på Jan 10 2006, 23:03
Om det här med att inte se faran trots att vi står alldeles inför den:
DN DEBATTFORUM
15 december 2002 17:10
"ALLT ÖPPNARE FASCISM I USA"
Herbert Tingsten reste en hel del i Tyskland på 20- och 30-talen. Han tillhörde den majoritet av observatörer som inte alls fattade hur
farlig Hitler skulle bli. Ingen som han talade med, svensk eller tysk, såg Hitler som något annat än en äventyrare eller en galning.
Ledande europeiska och amerikanska statsmän, bland dem rentav Winston Churchill, var under en tid var mer eller mindre positiva till
nazismen. Det fanns en tendens att släta över eller i varje fall försöka byta samtalsämne när nazisternas brutalitet och mordiskhet
kom på tal.
Inte ens jude-förföljelserna som var både omfattande och väl kända långt före gaskammartiden tilldrog sig någon mera betydande
uppmärksamhet.
Tingsten och de flesta andra svenskar som överhuvudtaget intresserade sig för utrikes händelser ansåg nazismen vulgär och
avskyvärd, men troligen övergående.
Utan att påstå att motsvarande brott mot mänskligheten föreligger hävdar jag att att samma förnekelseprocesser är igång i dag vad
gäller den allt öppnare fascismen i USA. Ledande kommentatorer i USA skäms inte för sina öppet fascistiska åsikter, och dementerar
dem ej. Det republikanska partiet i Texas (Bush har varit guvernör där) har ett program som i allt väsentligt står i överensstämmelse
med definitionen av fascism i Nationalencyklopedin.
Och nu godkänner Bush CIA-mord utomlands(DN15/12)
Leif Erlingsson
Såsom konstateras i inlägget här ovan redan år 2002 så kunde Herbert Tingsten resa runt en hel del i Tyskland på 20- och 30-talen
utan att träffa på någon som uppfattade att det var fara på färde. Det är fortfarande - drygt 3 år senare - lika illa i Sverige. Vi tycker
tydligen att det är smart att använda kärnvapen mot Iran för att förhindra att Iran utvecklar kärnvapen. I och för sig lär det fungera.
Men ingen tycks fundera på anledningen att man inte ville att Iran skulle ha kärnvapen... Sömngångare i Apatien!
Anonymt på Jan 11 2006, 01:28
Oljans historia - 1900-talets historia - världskrigens historia - oljekrigens historia. Även om den här historieskrivningen verkar rätt så
vinklad så finns här mycket information att ta del av - mycket du antagligen inte känner till.
Middle Eastern Oil - An Historical Perspective and Outlook
Mercurial Times 5-25-02 Sean Finnegan

Baku 1905 - Baku för hundra år sedan - alltså före de fyra världskrigen.
Det fjärde världskriget startade 11 september 2001 - om du inte visste det - media berättat det för dig.
Lite smakprov:
The US may have founded the modern oil industry but it was not alone. The Russians had quickly developed their own industry when
Baku in the Caucasus region spouted in 1873. As luck would have it Ludwig Nobel, son of a Swedish inventor, was in the area looking
for walnut for the stocks of Russian rifles when he decided to invest his money in the embryonic industry by buying a refinery.
Together with his brother Ludwig, the Nobels built up Russian production as well as distribution with the first efficient tanker ship to
the point that American oil was being challenged for the first time in 1884. The challenge occurred in Europe and the effect was
massive growth in the industrialized sectors.
While the Americans and Russians were at the forefront of development, Marcus Samuel, the son of a shell merchant from London,
had established an extensive trade business with Far Eastern connections to ship kerosene to the rest of the world. He joined forces
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with the French Rothschild family and in 1891 he was shipping the illuminant oil from the Caucasus through the Suez Canal to Hong
Kong and the Dutch East Indies. At the same time Royal Dutch Oil was exploiting far eastern oil and eventually Samuel's Shell Oil
and the Rothschilds joined the company to become the powerhouse known as Royal Dutch/Shell.
Henry Ford's automobile built in 1896 spurred demand unlike any other invention and to meet that demand oil was discovered in
Texas when a gusher blew at Spindletop in Beaumont in 1900 followed by California and Oklahoma. American companies popped up
with names like Sun, Texaco, and Gulf. Standard gobbled up all the companies it could but was kept out of Texas by the ex-governor
James Hogg. As had happened in Pennsylvania, flush production quickly drove prices down and the boom turned to a bust.
......................................
The Middle East Emerges
Various exploratory ventures were launched in Persia (later Iran) at the turn of the 20th century. The first concession was formed
between Baron Julius de Reuter, founder of the Reuters news agency, and the Persians in 1872 but it was later dissolved due to
opposition within Persia and Russia. William Knox D'Arcy, a British capitalist, was the man who made a concession stick when he
arrived there in 1901. He was there largely because the British Empire was feeling pressure from the Russians who had been slowly
advancing south and in dangerous proximity to the
......................................
Nasser, encouraged by his win with the Suez Crisis, formed an alliance with Syria in 1958 called the United Arab Republic. This
created a chokehold on oil transiting pipelines through Syria (the Haifa terminals had been closed after Israel was granted statehood)
and through Egypt via the Suez Canal. Nasser went further by launching a bitter propaganda war against Iraq and the Hashemites
who had been installed by the British in Iraq and Jordan. Shortly thereafter King Faisal II was beheaded in an uprising that was a
bloodbath for most of the royal family and its officials. The new government's first order of business was to put the Iraq Petroleum
Company on notice for new changes in their concession.
Nasserian pan-Arabism led to the fall of the Iraqi monarch of the Hashemites in 1958 and the set the stage for OPEC. Venezuela's
Juan Alfonzo, who became energy czar after a coup in 1948 and again in 1958, restructured the local industry so that the country got
a true 50/50. He took the Texas Railroad Commission's quota system and shopped it in the Middle East to get prices up to cover his
country's cost. Abdullah Tariki, the head of Saudi Arabia's industry, listened.
Price cuts by the companies in the late 1950s caused by the Russians dumping to get a market spurred the eventual union. In 1960
Iraq stole the momentum from Nasser by holding the Organization of Petroleum Exporting Countries talks in Baghdad where Saudi
Arabia, Venezuela, Kuwait, Iraq, and Iran formed the union which languished for the rest of the decade. The union was inevitable but
its form was hastened by the Russian glut and the subsequent price war in 1959. The irony of the formation of OPEC was that it took
place in Iraq rather than Egypt as Nasser had intended. He would never get so close to leading a unified Arab state again.
Anonymt på Jan 11 2006, 11:19
Dessutom bloggar t ex yabosid's log: uppror mot hjärntvätten om detta också, i går. Klicka länken Iran:s riktiga hot mot USA.
Anonymt på Jan 11 2006, 13:31
Det är för långa textstycken för att någon enda människa utom möjligen du och jag ska orka läsa dem. Särskilt våra politiker är extra
trötta på text. Vem talar om för DEM vad som är viktigt?....
Anonymt på Jan 11 2006, 13:37
FULLSTÄNDIGT BORTKOPPLADE
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c545
Kopia: http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=179#179
Det kom ett mail, "Kafka utanför Vita Huset". Det följande visar hur fullständig "disconnecten" har blivit mellan USA:s ledare och dess
befolkning.
Jag fick det 2006-01-11 11:58:43 från Jan Viklund, han med Gandhi TODAY:
KAFKA-SCEN UTANFÖR VITA HUSET
Förre CIA-analytikern och rådgivaren till president George Bush senior, Ray McGovern, stod utanför Vita Huset tisdag förmiddag för
att överlämna ett åtal om krigsbrott av den nuvarande Bush-administrationen.
"Har ni avtalat tid?" frågade säkerhetsvakten.
McGovern vände sig om och betraktade medföljande reportrar och delegationen från den internationella kommission som utfärdat
åtalet. "Ni är fullt medvetna om att vi skulle komma, så... visst."
Vakten bad om id-handlingar och återvände några minuter senare. "Sorry, ni finns inte med i systemet."
Jag hade inga större problem att passera grindarna för tjugo år sedan, kommenterade McGovern inför pressen. Delegationen
betonade att dokumentets juridiska yrkanden krävde att det överlämnades till Harriet Miers, presidentens advokat. "Eller finns det
idag ingen som helst direkt kommunikation med presidenten för det amerikanska folket?"
När kongressledamoten John Conyers i samband med the Downing Street Memo överlämnade brev, undertecknade av ett hundratal
medlemmar i Representanthuset, kom Vita Husets personal ut för att ta emot delegationen.
I dag blev McGovern slutligen tvungen att placera brevet vid grindarna utan att få möta någon representant från administrationen.
Några minuter senare anlände en polistransport som plockade upp brevet med skyddshandskar, stoppade det i en plastpåse och for
därifrån.
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Fortsättning följer...
LÄS reportaget:
http://dc.indymedia.org/newswire/display/132052/
SE foton:
http://www.flickr.com/photos/mjb/sets/1813607/
International Commission of Inquiry on Crimes Against Humanity Committed By the Bush Administration
http://www.bushcommission.org/
Andra session hålls 20-22 januari 2006
i bl.a. Riverside Church, New York (där Martin Luther King höll sitt sista tal)
-----------------------------------------------------------"The greatest triumphs of propaganda
are told by maintaining silence about truth."
-- Aldous Huxley
Gandhi TODAY
http://gandhitoday.org/
Som sagt, total "disconnect" - total bortkoppling. Förenta Staternas Regim är FULLSTÄNDIGT BORTKOPPLAD från det
amerikanska folket...
[ Här finns fler brev från Jan Viklund. Och här. Läsning rekommenderas mycket varmt. ]
Anonymt på Jan 11 2006, 13:51
Har man läst lite om oljans historia under 1900-talet - de fyra världskrigens historia - oljekrigens historia:
Middle Eastern Oil - An Historical Perspective and Outlook
Mercurial Times 5-25-02 Sean Finnegan

så kan man återvända till nutid - 2006 - och det pågående fjärde världskriget också om olja och läsa lite om dagens skandaler också
med en bakgrund i oljan:
Abramoff and the Israeli Connection
Welcome to the Bizarro World of 2006, where the laws of morality are inverted and the political atmosphere has reverted back to, say,
1986 – the year of Iran-Contra. That was the scandal that rocked the Reagan administration, in which money that went to buy missiles
for the Iranians in exchange for the release of American hostages was diverted to fund the Nicaraguan contras – yet another neocon
act of adventurism, where personal profit, interventionist ideology, and clandestine government rogue operations converged in a
nexus of criminality.
Abram"off" His Rocker
Abramoff refers to his clients, the Choctaw Indian tribe, as “monkeys” and implores Rabbi Daniel Lapin to appoint him a “Scholar of
Talmudic Studies” to gain entrance into a Washington, DC social club. Even more troubling are e-mails concerning Abramoff’s
funding of a sniper school for West Bank settlers. Settler leader Shmuel Ben Zvi writes, “I will fax you a letter stating that I am
purchasing this equipment for the IDF…then we just need “end user” clearance from the State Department.” Upon hearing of Ben
Zvi’s “progress” Abramoff later gloats, “If only there were another dozen of you the dirty rats would be finished.”

http://msnbc.msn.com/id/7615249/site/newsweek/
Abramoff, a legendary lobbyist particularly close to DeLay, is also a fierce supporter of Israel—"a super-Zionist," one associate says.
That may explain why Abramoff's paramilitary gear ended up in the town of Beitar Illit, a sprawling ultra-Orthodox outpost whose
residents have occasionally tangled with their Palestinian neighbors.
Anonymt på Jan 11 2006, 14:02
Nu räcker det med oljan.
Här finns en till svensk site som skriver om USA:s förmodade förestående attack med taktiska kärnvapen:
http://realpeterforsberg.se/news.php?extend.16
Vad gäller oljan så orkar jag inte höra mer. Alla fattar väl vid det här laget?! Det motverkar bara sitt syfte att dumpa ut miljarders
bytes om det här.
Anonymt på Jan 11 2006, 16:40
För övrigt har jag varit med på mailinglistor såsom truthout sedan Thu, 30 Jan 2003 21:57:04 +0100. Det rekommenderas, man får
massor av info. Det betyder inte att all den infon ska dumpas här. Man kan med fördel besöka http://truthout.org/ och andra
sanningssägare online också. Alltså, inte långa textstycken när man kan hänvisa till där de finns och enbart kommentera kortfattat
istället! Det har stått en hel del om Abramoff på listorna de senaste dagarna - från http://truthout.org/ också. Och det är intressant.
Men översätt det mest intressanta! Detta är en svensktalade blogg. Som du har märkt översätter jag själv ofta och länkar gärna till
resten. Möjligen korta citat på orginalspråk, men genast text på modersmålet som tolkar densamma. Använd de verktyg som
BBCode tillhandahåller för att bygga upp den typografiska strukturen
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- ffa [ list ]
xxxx
[ / list ] och [ i ] xxxxx [ / i ] samt [ color = blue ] xxxxx [ / color ] och förstås [ b ] xxxxx [ / b ].
(Jag har gödslat med mellanslag för att koden inte ska tolkas av webbservern - i verkligheten ska det förstås inte vara mellanslag i
koden.)
Anonymt på Jan 11 2006, 17:14
http://blog.lege.net/content/brev_till_yrkesgrupper_mot_karnvapen.pdf
Anonymt på Jan 11 2006, 19:02

"Vad gäller oljan så orkar jag inte höra mer. Alla fattar väl vid det här laget?! Det motverkar bara sitt syfte att dumpa ut miljarders
bytes om det här.
Det är för långa textstycken för att någon enda människa utom möjligen du och jag ska orka läsa dem. Särskilt våra politiker är extra
trötta på text. Vem tala om för DEM vad som är viktigt?...."
Ja, antagligen orkar inte våra politiker bry sig om kärnvapenkrig - det är väl som vid Tsunamin förra året - roligare gå på teater - sen
kan man ju spela golf - förstås lite snöigt så här års - svårt få ner bollen i hålet - då finns det ju lite god mat och något gott att dricka
till - det är ju trevligare än kärnvapenkrig om oljan - det borde ju alla förstå!
Och våra skribenter de har väl annat för sig - Sverker Åström orkar han läsa det här? för gammal och trött? - inte heller Erik Wijk eller
Åsa Linderborg - de är för upptagna med karriären? - den där Jan Guillou? Nej, kärnvapenkrig - varför det? Det var ju Osama som låg
bakom 911 enligt Guillou - så han lär väl fortsätta tro på Bush historia om 911 - sen har vi den där Göran Greider - men för honom är
allting konspirationsteorier - kom inte dragande med sånt som är historia och sånt som inte har hänt - det är bara konspirationsteorier
- bättre klappa katten!
Nej! en videorulle - inte en massa text att läsa för att läsa om 1900-talets historia - om de fyra oljekrigen - med ett antal miljoner döda
- varför skulle jag bry mig om det? 1900-tals historia - det är historia - varför bry sig om sånt trams?
Nej - bättre surfa in på Aftonbladet och ta del av dagens nyheter.

Kungen – en skatteklippare
Statschefen gör affärer för miljoner
Brand i höghus i Uddevalla
Strömavbrott i Norrköping Tusentals boende blev utan el.
Stärkta misstankar mot rångripna Två kvinnor och en man anhållna efter värdetransportrån.
Helge Fossmo vänder sig till Europadomstolen
Petters fall får politiker att rasa Den sjuke fyraåringens föräldrar får inte tillfällig föräldrapenning året runt.
Och sen finns ju vädret:
Snöstorm på väg mot fjällen
SMHI: "Det blir ett inferno av snö och blåst" Drar in över norra Sverige i natt - höjd beredskap för strömavbrott.
Mejla Har du sett stora istappar i Stockholm? Berätta var – och mejla gärna en bild.
Så blir vädret där du bor - femdygnsprognos
Och den här toppnyheten!!!!
Blair slog sina barn
Premiärministern lurades att erkänna aga "Jag tror att alla inser att det är skillnad mellan att daska till ett barn och att misshandla ett
barn".

Varför bry sig om Blair och kärnvapenkrig om oljan?
Vem förstår sig på det?
Han slår ju sina barn - det begriper ju vi alla att det är fel.
Någonting annat vill vi inte höra talas om! Tyst om det...
Anonymt på Jan 11 2006, 21:54
Det här är Dagens Nyheters rapportering om Irak - den svenske historikern Peter Englund bloggar - du slipper läsa någon jobbig
historia om olja - fyra världskrig om olja - du slipper höra talas om dem!
Paul Hansen och Peter Englund på plats i Irak.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=466536
Irakbloggen
DN:s medarbetare Peter Englund och fotograf Paul Hansen låg fram till den 1 oktober "inbäddade" på en amerikansk bas i Irak.
Deras direktrapporter kan du läsa här i bloggen.
Matsalen, ja. Det är bubblan i bubblan. Att komma in där från hettan är en omtumlande upplevelse.
Plötsligt bryter man loss från den heta luften, lite som en simmare som dyker på huvudet i vatten, fast tvärtom, och plötsligt befinner
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man sig inne i en underbart sval, skinande ren och väl upplyst lokal, med vitt kakelgolv, blå bord och stolar, samt bländvita väggar
prydda med baseball- och fotball-souvenirer.
Att dag ut och dag in se dessa mängder med pansarfordon och humwees och lastbilar och soldater, får en givetvis att ana skalan på
den amerikanska insatsen. Ett besök i matsalen är dock det sista, avgörande beviset på att vi har att göra med världens enda
återstående supermakt. Man kan där välja mellan ett trettiotal olika rätter vid varje måltid, och antalet dryckesvarianter är säkert det
dubbla. (Mina favoriter bland de ej kolsyrade är Cherry Kool-aid och bland de kolsyrade Mountain Dew.) I regel finns det runt femton
olika efterrätter – samt en varm paj; idag körsbär – varav en fem, sex olika smaker av Baskin Robbins-glass. (Ja, du kan beställa en
milkshake, eller själv göra dig en Rootbeer Float.)
Allt detta kräver givetvis en ofantlig apparat, som aldrig vilar. När man är ute på nattpatrull möter man hela tiden tungt lastade
konvojer från Kuwait (organiserade av Halliburtonföretaget KBR och ofta bemannade av förare från tredje världen) som dånar fram i
vild fart genom mörkret, eskorterade av pansrade guntrucks, bemannade av nervösa soldater som då och då skickar iväg bågar av
rött spårljus ut i natten. En stor del av soldaternas göra handlar just om att patrullera den stora motorvägen till Kuwait och hålla den
öppen för underhållet.
Irak är en abstraktion. Som en sa: "Orsaken till att vi är här i det här landet, är för att vi skall få ost i omeletten på morgonen".
Anonymt på Jan 11 2006, 22:27
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=466536
Den svenske historikern Peter Englund har en hel del att blogga om i sitt Irakreportage:
Framåt lunchtid är hettan överväldigande. Det är så varmt att luften verkar anta vätskeform, som man bara rör sig genom med
svårighet, som om varje steg vore ett simtag. Vi värmer våra MRE:s (Meals Ready to Eat) genom att lägga de ljusbruna foliepåsarna
på pansarbandvagnens ovansida. Efter en tid på det kokheta pansaret är de klara att äta. Jag sätter i mig en påse "Minestrone Stew
357-05". Sköljer ned det med solvarmt vatten, uppblandat med rött Gatorade-pulver.

Varför skulle Peter Englund berätta något om 1900-talets historia? Fyra världskrig om oljan med miljoner döda.
Sånt blir man ju bara trött av? Eller - kanske någon ändå bryr sig? Kanske någon vill sätta in vad som nu händer i ett historiskt
sammanhang? Förstå lite bättre vad som ligger bakom det som nu händer? Sykes-Picot avtalet? Balfour deklationen? Kanske någon
bryr sig? Kanske någon vill förstå? För Peter Englund den svenske historikern - verkar det ju inte handla om det - för honom handlar
det om:
"Jag sätter i mig en påse "Minestrone Stew 357-05". Sköljer ned det med solvarmt vatten, uppblandat med rött Gatorade-pulver."
Det kanske är samma sak för alla svenskar? Samma sak för Sverker Åström, Erik Wijk, Åsa Linderborg, Jan Guillou, Göran Greider
osv.?
Eller någon vill veta mera? Lära lite av historien bakom?
Middle Eastern Oil - An Historical Perspective and Outlook
Mercurial Times 5-25-02 Sean Finnegan
Anonymt på Jan 11 2006, 23:01
Du producerar massor av tankar - men når du någon? Kanske du också ska börja skriva brev...?
http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c549
Anonymt på Jan 12 2006, 00:31
Jag kanske ska tillägga att jag sedan såg "911 In Plane Site" ett par dagar efter att jag skrev det där.
Anonymt på Jan 12 2006, 13:21
[Red.: P.g.a. omfattande plagiat/klippklistring från annan blogg, säkert utan tillstånd, så har en stor del av detta (ändå onödigt långa)
inlägg tagits bort.]
Här är en svensk historiker och akademieledamot som producerar tankar - bloggar precis som så många andra - når han någon? Når
bloggarna någon? Når Sverker, Erik, Åsa, Jan och Göran någon? Ja - om de heter Åström, Wijk, Linderborg, Guillou och Greider i
efternamn så lär de nå några miljoner svenskar med sina tankar. Sen om någon bryr sig? Javisst - men dessa miljoner har ingen
beslutanderätt enligt grundlagen - dessa miljoner svenskar får inte ha beslutande folkomröstningar enligt sin egen grundlag - de får
rösta vart fjärde år på partiprogram i form av olikfärgade kartblad - och dessa miljoner nöjer sig med det. De överlåter beslutsfattandet
till 349 personer - riksdagsledamöter kallar de sig visst - dessa nio miljoner svenskar överlåter beslutsfattandet till 0,04 promille av
befolkningen - och dessa 349 röstar ju som sina partiledningar så då blir det kanske ett tjugotal personer på sin höjd som tar besluten.
Och deras beslut beror på vad media säger. Och media de är ägda av en handfull personer... med besutanderätt i mediafrågor.
Och det handlar inte om nio miljoner bara - vi är sex miljarder på den här solsatelliten kallad jorden. Hur ska vi kunna informera
varandra? Besluta tillsammans?
Människan är sju miljoner och har överlevt i någon slags balans i form av små grupper. Nya Guinea har 800 språk!
Sen kom jordbrukssamhället för 10000 år sedan och man kunde beskatta människor - bygga hierarkier.
Sen satt Galileo Galilei i Pisa katedralen för 400 år sedan och tog pulsen på en svängande kandelaber som hängde ett antal meter
ner från taket och gjorde en formel av det och naturvetenskapen var upptäckt.
Sen har det fortsatt - och frågan är om vi når varandra - inte riktigt - tror jag - även de små sammanhangen förstörs - människor blir
låne- och löneslavar med en miljon ställda utanför svensk arbetsmarknad. Alla ställs mot alla - ungdomar mot föräldrar - män mot
kvinnor - gamla mot unga - homo mot hetro - vegoburgare mot köttbullar - och de som ställer människor emot varandra heter media dessa högtalare där så få ryms - de flesta miljonerna aldrig hörs.
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Som Kissinger lär ha sagt:
Den som kontroller maten - kontrollerar befolkningen
Den som kontrollerar energin - kontrollerar kontinenter
Den som komtrollerar pengarna - kontrollerar världen
Och vad går att sätta emot det?
Dörrarna till beslutsfattarnas rum är stängda - och dörrarna är vaktade av media - av politiker - av en drös akademekier - av våra
egna jag som har gjort beslutsfattarnas syn på saken till vår egen syn på saken.
När även en person som Pinter - han som fick Nobelpriset inte fattar - snackar i gåtor om gobelänger och krossa speglar - håller sig
med två jag med olika syn på sanningen då blir det inte lätt.
Du kan ingenting ta med dig när du går - och du föddes naken - då gäller det att inte fylla huvudet fullt med tankar när du lever - och
fylla hjärtat fullt med känslor i livet - utan att förstå sig på att det behövs någpn neutralläge - precis som en bil behöver ett neutralläge
- inte bara fram och back så behöver vi som människor också ett neutralläge - kunna sätta oss ner med benen i kors och meditera en
stund varje dag. Men detta neutralläge har berövats oss av prästerskapet i religioner och nu i media, ekonomi, politik och
naturvetenskap och teknik.
Dessa vill inte höra talas om meditation - för då är deras tankar och känslor plötsligt relativa jämfört med meditationens absoluta
upplevelse - var och ens eget absoluta. Med meditation kan vi skratta åt dessa uppblåsta paddor som nu försöker kuva oss - ta våra
liv ifrån oss. När vi inte längre är rädda för döden kan ingen av oss förleda den andre... tro det den som vill - men en viss sanning
ligger det i det...
"Du producerar massor av tankar - men når du någon? Kanske du också ska börja skriva brev...?"
Inget fel i att skriva brev - men tänk om människor vågade sätta sig på ändan med benen i kors och meditera. Tordes erkänna det.
Inte rynka på näsan åt det. Tänk om litteraturpristagare vågade erkänna det och dennes publik hade vågat erkänna det. Det handlar
om PRAKTIK!!!! naturligtvis också tankar och känslor - snack - göranden och låtanden - men framförallt PRAKTIK!!! eller hur ska vi
annars kunna se oss själva i de andra - kunna se mig i dig och dig i mig?
Om man inte ens vill försöka ta reda på 1900-talets historia med fyra världskrig om oljan då blir det Peter Englund historia om kriget i
Irak:
Irak är en abstraktion. Som en sa: "Orsaken till att vi är här i det här landet, är för att vi skall få ost i omeletten på morgonen".
Här lite mer utdrag ur akademieledamoten och historikerns och Dagens Nyheters utsände reporters Peter Englunds blogg:
http://www.peterenglund.com/blogg.htm
[Red.: Till förf. av denna kommentar: Kommentera detta inlägg med ett kort inlägg som LÄNKAR till vart och ett av de bloggentries
du vill nämna, med endast rubriker här nedan!]
Anonymt på Jan 12 2006, 13:31
Sverige under andra världskriget
Eftergiftspolitik, järnmalm och kullager till Hitler-Tysklands krig
Det som kan vara diffust och otydligt i fredstid blir glasklart i krig. Detta gäller i högsta grad för Sverige under andra världskriget.
Den dåvarande socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hanssons ”folkhem” förbyttes i en stat som gjorde stora ekonomiska och
politiska eftergifter till Hitlers Tyskland och var beredd att kraftigt inskränka demokratin och yttrandefriheten.
Det var då - hur är det nu? Saltsjöbadsanda på global nivå!
Bilderberg en kapitalistklubb som inte får diskuteras på ett forum för klasssamhället.
Skrivet av 'Jon', 24.okt.2004, kl.17:26
När det begav sig förra gången när det hölls möte i Sverige 1996 deltog Carl Bildt, Percy Barnevik, Marcus Wallenberg, Anders
Åslund och Mona Sahlin.
Fick vi veta då något i massmedia om vad som pågick. Jag tror inte en enda från det här forumet minns något sådant. Är det inte
oviktigt att massmedia skriver om detta? -Jag det tycker iallafall jag. Men massmedia lägger locket på och här på passagen läggs
locket på för att man är tvungen att ventilera en massa personliga åsikter. Det är synd tycker jag.
Bilderberg, världens mest okända klubb för makthavare. Grundad 1954 på
hotell Bilderberg. Många av världens stora beslut har grundlagts där.
Exempel EUs (dåvarande EEC) grundande, EUs valutaunion mm. Många tror att
Bildergergsklubben håller i det mesta av agendan för världens framtid.
Handlar det inte i själva verket om gruppstorlek? Att människan i sju miljoner år lyckats överleva i små grupper - där vi sett den vi talat
med - kunnat känna lukten av varandra - kunnat ta på varandra - slå på käften eller krama om- kunnat se om vi gjort den andre glad
eller ledsen:
http://www.ling.su.se/staff/evali/papuasprak.pdf
XX. Papuaspråk
Eva Lindström
Papuaspråk (eller papuanska språk) kallas en grupp om ca 800 språk som talas på och kring ön Nya Guinea i sydvästra Stilla havet.
De allra flesta talas i staten Papua Nya Guinea. Papuaspråk definieras som ”språk i denna region som inte är austronesiska eller
australiska” – det är alltså inte frågan om en språkfamilj utan en geografisk gruppering. Man räknar med att det finns omkring 60
familjer inom gruppen. De inbördes släktskapsförhållandena bland papuaspråk är i mångt och mycket oklara, vilket till stor del beror
på att inte så mycket lingvistiskt arbete utförts på dem, men också på att de uppvisar enormt stor variation.
Samtidigt finns vissa areella drag som går igen i många av språken. Detta är ett mycket gammalt språkområde – man räknar med att
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de första människorna kom för ca 50–60.000 år sedan till kontinenten Sahul (som bestod av Australien + Nya Guinea). Språken har
alltså haft mycket lång tid på sig att divergera, och lika lång tid att konvergera genom kontakt grupper emellan. Det krävs därför stor
försiktighet när man uttalar sig om huruvida ett givet drag som påträffas i flera språk är genetiskt eller areellt.
Man kan tala om typiska papuanska drag i språken, även om många språk skiljer sig från dessa i ett eller flera avseenden. Sådana
typiska drag är sammanfall mellan kategorier i pronomensystemen, genus / substantivklasser,
verbfinal ordföljd, komplexa verbformer med företrädesvis suffix, och finala respektive mediala verb i satskedjor, ofta med markering
av om följande sats har samma subjekt eller ett annat.
Fonologi
Det vanligaste vokalsystemet bland papuaspråk (liksom på andra håll) är ett femvokalsystem:
i
u
e o
a
Anonymt på Jan 12 2006, 14:09
Stringens! I och för sig säger även en nobelpristagare i litteratur att ``Kanske kan det bli Århundradet för Det Lilla.'' (Arundhati Roy, ur
"The Greater Common Good"). Men hon använder orden mer effektivt än du. Kanske därför hon är nobelpristagare och inte du?... :)
Anonymt på Jan 12 2006, 14:19
Varför inte ta del av lite samtidshistoria? Och forntidshistoria? Med videokameran hos Korowaifolket på Nya Guinea!
Møde med et stenalderfolk

Mødt med frygt og mistro
Efter udveksling af diverse høflighedsfraser bygger vi en lille teltlejr foran den ene af bopladsens kun to hytter, der vil være vores
base under opholdet hos Korowaibatu-klanen. Et par lokale hjælper til med at bygge lejren, og da opdager jeg til min glæde, hvilket
traditionelt folk vi egentlig gæster: De bruger nemlig stadig stenøkser!
Hvid medicinmand
Mistroen til os forsvinder dog lidt efter lidt, og snart dukker folk fra omegnen op. De kommer for at se den hvide mand, der har de
mest besynderlige ting med sig, såsom en gylden boks, der optager og gengiver både mennesker og tale. Mit videokamera er netop
midlet, der optør isen mellem os, og som en magnet tiltrækker det nu søde og nysgerrige mennesker. De morer sig hjerteligt over at
se sig selv i den lille kasse. Det er som om, at klanen med ét har accepteret os, og da stemningen er blevet lettet, kan jeg derfor
bedre følge dem i hverdagen.
Så här har människan överlevt i sju miljoner år!!! Alltså i små grupper!!! Sen skriver den svenske historikern, akademieledamoten och
Dagens Nyheters utsände reporter så här Peter Englund så här lördagen den 1 oktober 2005 :
Irak är en abstraktion. Som en sa: "Orsaken till att vi är här i det här landet, är för att vi skall få ost i omeletten på morgonen".
Och det finns samtidigt planer på kärnvapenkrig mot Iran.
"Toumaï", Sahelanthropus tchadensis
Discovered by Ahounta Djimdoumalbaye in 2001 in Chad, in the southern Sahara desert (Brunet et al. 2002, Wood 2002). Based on
faunal studies, it is estimated to be between 6 and 7 million years old, and more likely in the older part of that range. This is a mostly
complete cranium with a small brain (between 320 and 380 cc) comparable in size to that of chimpanzees.
Anonymt på Jan 12 2006, 14:43
Här finns fler brev från Jan Viklund. Och här.
Anonymt på Jan 12 2006, 14:58
Har du något konkret förslag?
Anonymt på Jan 12 2006, 15:11
[Red.: Jag frågade ovan "Har du något konkret förslag?" - med länk till det frågan gällde. Istället för att svara på den frågan kom det
ett flertal ytterligare haranger om oljan. Jag har därför tagit bort de sista inläggen här nedan - som dessutom UPPREPADE bilder
som redan finns ovan.]
[Red.: Det jag fann värt att behålla från de borttagna kommentarerna: ]
Svenska media visar oss inte de människor i USA som vill ha fred och frihet!
http://www.truthout.org/multimedia.htm
Varför finns inte detta i Sverige?
http://www.libertynewstv.com/
Det fodras video för att fånga och frigöra människor i dagens samhälle - människor kan de läsa fortfarande - tror inte det!
[Red.: På ovanstående, se] CHALLENGING THE MEDIA EMPIRE
[Red.: Bloggprogramvaran klarar inte länkar med "konstiga tecken" och det ger massor av merarbete för mig att gå runt det för varje
sådan länk. Vill ni besöka den länk Anonymous gav här, så klippklistra
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"http://www.libertynewstv.com/RAW%20CLIPS%20and%20STILLS/JAN2006clips/lntvjanmediaempire.wvx". ]
Anonymt på Jan 13 2006, 03:11
Jag vet inte om det går in, men problemet är inte brist på information utan att få informationen att nå ut. Har du konkreta förslag på
STRATEGI?
Anonymt på Jan 13 2006, 12:49
Någon som kan få ut budskapet i massmedia behöver kontaktas! Sverker, Åsa, Erik, Jan, Göran eller hitta på någon bättre namn!
Den här Dan han brukar ju kunna vända upp och ner på saker och ting - varför frågar han inte svenska politiker om ett kommande
kärnvapenkrig för att få höra vad de säger - se vilka svar han får: tänkte inte på det!
http://www.josefsson.net/tvprogram.html
Maj skriver i dag i Aftonbladet men hon skrver bara om olika namn?
http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,761822,00.html
Svenska fredsrådet och Svenska freds- och skiljedomsföreningen kanske har någon medlem som inte är blind och döv och har
talförmågan kvar?
Det behövs fredsiniativ - varför finns det ingen svensk fredsmäklare? Svenska politiker vill tydligen ha ett kärnvapenkrig eftersom de
inte bryr sig - då blir de medskyldiga tll ett nytt kärnvapenkrig. Alltså går det att fråga politiker om varför de inte försöker mäkla fred?
Ställa dem till ansvar för att de inte tar några initiativ!
Det går att läsa det här:
Anti-Iranian Media Propaganda: Talking-up a Nuclear Holocaust
January 12, 2006
Just now there is an ominous silence emanating from the peace movement. Perhaps those among it who have troubled to find out
what an attack on Iran would really mean, ie a nuclear war which could well escalate into a global one, are so horrified at what the
Bush regime are preparing for that they have been paralyzed into inaction.
Och man kan undra vilket spel IAEA spelar:
The Meaning of the IAEA Iran Vote
Det här är från september förra året - borde finnas lite nyare. Israel har ju 200 kärnvapen + tre kärnvapenbestyckade ubåtar - borde
de inte avrusta? Istället så pratar man om att Iran försöker skaffa sig samma skit - alltså kärnvapen. Tystnaden om vad Israel redan
har - det är den som är så märklig eller månne beror det på medias ägarstruktur?
Sen handlar det om allmänbildning!
Oljans historia - fyra oljekrig - fyra världskrig.
Och det handlar om ekonomi! De flesta har inte den historiska bakgrunden klar för sig och inte heller den ekonomiska bakgrunden.
Och journalister i Sverige varför gör de inte videos och lägger ut på webben som på http://www.libertynewstv.com/? Många vill få
informationen serverad - de orkar inte läsa - och många kan inte ta sig igenom engelska texter.
Det går att göra egen information med ljud med Flash - lite bilder och en speakertext och det kan skickas ut som Flash och i
videoformat - .mov - .avi så människor kan lyssna och se - slipper läsa - för läsa det verkar svårt.
Anonymt på Jan 13 2006, 13:27
För att få reda på det senaste så kan det här vara läsvärt:
Russia Hardens Tone on Iran, Says Won’t Block US Efforts
Created: 12.01.2006 10:14 MSK (GMT +3), Updated: 11:03 MSK
MosNews
Russia’s pledge was good only for when a vote takes place inside the IAEA. U.S. officials said they remain uncertain as to how
Moscow, a traditional ally of Iran’s, would react if the issue gets to the Security Council, where Moscow is one of five countries with
veto power.
Still, Bush administration officials who spoke on the condition of anonymity saw the Russian decision as a victory and said they would
spend the next several weeks lobbying China for a similar commitment. “We spent much of our time working on the Russians, but
we’re now moving the focus to China,” said one administration official who would only discuss the backroom diplomacy on the
condition of anonymity.
Anonymt på Jan 13 2006, 13:56
Och som sagt - men censurerat [Red.: Knappast, eftersom det var upprepning av upprepning - du har fått säga det många gånger
redan, med olika ordval] - det handlar om att ge ALTERNATIV till oljan - ta bort konfliktanledningen. Människan har ju tagit sig till
månen - då borde det gå att lösa energiförsörjningen. 'Det finns massor av alternativa sätt att driva tex bilar! biodiesel - vätgas metanol - elektricitet osv osv
Anonymt på Jan 13 2006, 14:10
Ge iranska kärnvapen en chans?
Anonymt på Jan 13 2006, 15:25
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OK. Skriver du till Sverker, Åsa, Erik, Jan, Göran, o.s.v. ?
Anonymt på Jan 13 2006, 15:29
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c572
The Nation (January 30, 2006 issue): The Impeachment of George W. Bush
State of the Empire
Of The Evil Empire
Dessa texter visar på en begynnande självrannsakan. Någon sådan syns dock ej till i vårt eget land. När någon vågar säga
sanningen tvingas denne snabbt bort från offentligheten. Senast med Johannes Walhlström som hade skrivit om Israel-lobbyns
otillbörliga påverkan av svenska medier. Från en insändare som Kristoffer Larsson insänt till Ordfront (mindre troligt att den kommar
att tas in):
``Ett praktbevis på lobbyns makt
Efter att Johannes Wahlströms lysande artikel om hur lobbyn tystar journalister går nu flera intervjuade ut och kräver en ursäkt. Efter
att artikeln publicerats verkade dessa "felciteringar" inte vara allvarliga nog för att journalisterna ska höra av sig till Ordfront redaktion.
Nej, det krävdes att ledande försvarare av Israels apartheid gick ut i Expressen och tydliggjorde att lobbyn skulle angripa dem för
felsteget att inte lyda Israel.
Det fungerade. Över en månad efter att artikeln publicerats går de intervjuade genast ut och kräver en ursäkt, känner sig felciterade
och tar avstånd från artikeln. Som tydligt framgår är det ett hårt fördömande vi talar om - deras rädsla går inte att ta miste på. Det är
som om deras liv står på spel (eller åtminstone deras jobb).
...
Journalisternas rädsla är ett praktbevis på att Ordfront-artikeln är sann.
...
Som Herman Lindqvist påpekade vågar få skriva om den öppna rasismen i Israel eftersom de då "blir omedelbart giftbesprutade av
mäktiga och inflytelserika pro-israeliska lobbygrupper. Då är det bekvämare att
tiga."''(http://aftonbladet.se/nyheter/0011/26/herman.html)
Reaktionen i vårt kära Sverige är istället:
``Ordfront medger förvanskade citat
Nu medger Ordfronts chefsredaktör Johan Berggren att en artikel i tidningens decembernummer innehöll förvanskade citat . . .''
Etc.
``Enligt Johan Berggren finns det inga planer på att anlita Johannes Walhlström igen. Man kommer också att ta fram en
publiceringspolicy för att undvika framtida misstag.''
Sensmoralen är att i Sverige ska man lära sig att hålla käft! Den som talar förlorar jobbet!
Anonymt på Jan 13 2006, 17:16
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c573
Sverker, Erik, Åsa, Jan, Göran, Dan, Maj med flera kanske inte är rädda för att mista jobben i media om de skriver om Israels
kärnvapen - den stat som har kärnvapen i Mellersta Östern och inte bara nämner Iran som inga kärnvapen har men antagligen också
vill ha för att möta hotet från sin granne.
De två tidigare CIA-analytikerna Bill och Kathleen Christenson säger att
"Detta är viktigare än att stoppa kärnvapenspridningen:
Vi måste stoppa USA/Israels krig mot Iran"
http://counterpunch.org/christison12292005.html
Och de avslutar sin artikel så här:
Conclusion
All of these issues -- Iran, Syria, and Palestine-Israel -- are interrelated, and each issue enhances the perception around the world
that the U.S. is hypocritical, oppressive, and interested only in advancing Israel's interests.

Iran försöker skaffa sig kärnvapen - de kanske har fem år kvar till dess?
Men Israel har redan kärnvapen - det naturligaste vore väl att de tog bort sina kärnvapen!
Så varför berättar ingen om Israels kärnvapen. Ingen vet säkert ens hur många de har - mellan 100 och 600 uppgifterna varirerar. Inte
ens en nobelfredspristagare från IAEA kan nämna Israel och kärnvapen.
DET HANDLAR VÄL FÖR F-N OM ATT ISRAEL SKA TA BORT SINA KÄRNVAPEN - men det har visst ingen fattat - verkar väldigt
svårt att fatta det - det verkar inte ens gå att nämna att staten Israel har kärnvapen - det kanske är anti-semitism? - situationen är helt
enkelt absurd!
Världen idag är lika absurd som i Kung Ubu av Alfred Jarry
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubu_Roi
http://www.gutenberg.org/etext/16884
http://www.ku.edu/~sma/jarry/jarry.htm

Page 24 / 28

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
Fredsprisbelönad IAEA-chef varnar Iran
Publicerad 9 december
OSLO. Världssamfundet håller på att förlora tålamodet med Iran, varnade Mohamed ElBaradei, chef för FN:s atomenergiorgan IAEA,
när han kom till Oslo för att motta Nobels fredspris.
The Guardian February 19, 2003
Foreign Minister Downer's failure to mention Israel, when asked of other
countries in the Middle East that possess weapons of mass destruction was
deliberate said the Head of the General Palestinian Delegation to
Australia, Mr Ali Kazak.
"Mr Downer's cover-up on Israel reveals once again the bias and problem of
Australia's Middle East policy and the double standard it adopts when
dealing with Israel."
A recent US report, The Third Temple's Holy of Holiest: Israel's Nuclear
Weapons, issued by the Maxwell Air Force Base in Alabama states
Israel's nuclear arsenal has grown from an estimated 13 nuclear bombs in
1967 to 400 nuclear and thermonuclear weapons.
Israel possesses missiles which are capable of reaching any city anywhere
in the world with the support of military satellites and its navy could
deploy nuclear weapons on its fleet of three German-built submarines.
Och varför tyst om detta?
UK helped Israel get nuclear bomb. Was there an Israeli spy in MI5?
British civil servants secretly sold Israel a key ingredient for its nuclear programme in 1958, according to official documents obtained
by BBC News.
Och varför så tyst om detta?
Submarines
Three 1,925 ton Type 800 Dolphin class submarines have been built in German shipyards for the Israel Navy. Modern submarines
with the most advanced sailing and combat systems in the world, they combine extensive sophistication with very easy operation. The
purpose of these submarines is to enable the Israel Navy to meet all the tasks faced in the Mediterranean Sea in the 21st century.
According to some reports the submarines may be capable of carrying nuclear-armed Popeye Turbo cruise missiles, with a goal of
deterring an enemy from trying to take out its nuclear weapons with a surprise attack.
ISRAEL BLACKMAILS US
One other purpose of Israeli nuclear weapons, not often stated, but obvious, is their "use" on the United States. America does not
want Israel's nuclear profile raised.[144] They have been used in the past to ensure America does not desert Israel under increased
Arab, or oil embargo, pressure and have forced the United States to support Israel diplomatically against the Soviet Union. Israel used
their existence to guarantee a continuing supply of American conventional weapons, a policy likely to continue.[145]
President Johnson was less emphatic about nonproliferation than President Kennedy-or perhaps had more pressing concerns, such
as Vietnam. He had a long history of both Jewish friends and pressing political contributors coupled with some first hand experience
of the Holocaust, having toured concentration camps at the end of World War II.[51] Israel pressed him hard for aircraft (A-4E
Skyhawks initially and F-4E Phantoms later) and obtained agreement in 1966 under the condition that the aircraft would not be used
to deliver nuclear weapons. The State Department attempted to link the aircraft purchases to continued inspection visits. President
Johnson overruled the State Department concerning Dimona inspections.[52] Although denied at the time, America delivered the
F-4Es, on September 5, 1969, with nuclear capable hardware intact.[53]
KLICKA FÖR FLASHGRAFIK!

Anonymt på Jan 13 2006, 19:43
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c574
Jag kommer nu ihåg varför jag inte tidigare tittade på "911 In Plane Site". Det var en bekant som på en mailinglista skrev att hon tror
att filmen är till för att blanda bort korten och misskreditera "rörelsen".
En annan bekant sände mig bara härom dagen en länk till en film som bemöter felaktigheterna i "911 In Plane Site": "In Plane Site
Debunked".
Oavsett felaktigheterna så är trots allt mycket rätt ändå, men man kan verkligen undra över VARFÖR, i vilket syfte, denna film har
gjorts. Kanske är det för att skapa ett "straw man argument", först få människor att tro på dessa "bevis", sedan visa att de är fel?
Ladda ned filmerna som nämndes ovan här:
911 In Plane Site av Dave von Kleist & William Lewis (Download torrent)
Loose Change av Dylan Avery (Download torrent)
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Confronting the Evidence av Jimmy Walters & ReOpen911.org (Laddas hem i 30 delar...)
Anonymt på Jan 14 2006, 12:24
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c575
VARFÖR GENOMSKÅDAR INTE MÄNNISKOR BUSH HISTORIER OM 11 SEPTEMBER 2001?
http://11september2001.blogspot.com/
Re-Packaging The 9/11 Fairytale
The official 9/11 story has about as much basis in fact as Humpty Dumpty.
And just like Humpty Dumpty, all the king's horses and all the king's men certainly can’t put the official story of 9/11 back together
again. It’s a yarn that has already been decimated by the alternative media time and time again.
It’s a fairytale that a 5 year-old could decipher. Based on paper passports floating out of exploding planes surviving intact when a third
of the bodies were totally vaporized and the buildings were turned into dust.
Based on the fairytale that jet fuel is hot enough to take down steel buildings.
Based on the fairytale that fire damage can cause steel buildings, including ones not hit by planes, to collapse for the first and only
time in history, while any other building, if its not owned by Mr. Silverstein, miraculously survives with just a few scapes.
The fallacy of the orthodox fairytale is why the establishment, through its avenues of propaganda, needs to constantly re-apply band
aids to keep people from seeing the awful truth.
So whereas as the alternative media can shatter an illusion instantly and permanently in the mind of the individual, the establishment
has to keep re-applying the propaganda to keep the sheep in line and prevent doubt from creeping in.
Which is clearly why we are about to see a rash of 9/11 movies which reinforce the official version of events.
[Red.: Jag har här skurit bort ytterligare text. Kommentarens frustration över det faktum att människor fungerar som människor
fungerar - som makthavare vet att människor fungerar, och därför cyniskt utnyttjar - framgår dock fortfarande med all önskvärd
tydlighet. Dessutom kan man ju klicka på länkarna.]
Anonymt på Jan 14 2006, 19:55
En till kommentar: Jag har upprepade gånger uttryckt till denne en och densamme "Anonymous" (jag ser IP-nummer) att jag inte
uppskattar alla dessa inklippta textschok från länkar han ger. Ibland någon gång kan det vara motiverat men det sker ovan i en
omfattning som mer än en gång fått mig att fundera på att stänga av kommentarsfunktionen för denne person. Just nu är det satt på
en kommentar per dygn - då kan fortfarande okända förmågor komma in med kommentarer om de så önskar.
Detta är en svenskspråkig blogg och det är meningen att text ska vara på svenska. Det lämpliga är att på svenska beskriva en text
och sedan länka till den. Någon gång ibland kan det vara motiverat att först skriva in en svensk översättning av ett textstycke/mening
och därefter inom parentes citera orginaltexten. Om citatet är från en bok är detta det lämpligaste.
Jag är ledsen att jag ska behöva säga till så många gånger, uppenbarligen utan effekt.
Anonymt på Jan 14 2006, 20:49
Följ med på förbundet för psykohistoria - har funnits i 28 år och ger ut The Journal of Psychohistory och diverse böcker och läromedel
i ämnet psykohistoria. De har en mailinglista också. Det är faktiskt människor vi har att göra med. Vissa saker kanske inte är
möjliga. Och vissa saker kanske tar tid. Och kanske mer tid än vi har. I så fall är vi fördömda. Och i så fall är vi det för att vi
människor är människor. Men sist och slutligen är vi människor och det kan vi nog inte ändra på.
Anonymt på Jan 14 2006, 21:05
Erik Wijk 2005-12-20 till fega svenskar:
``Det är sorgligt att den svenska [freds-]rörelsen ska hindras av en hetspropaganda som inte längre går hem ens i USA.
Kolonialherrarna i den svenska debatten litar inte på att irakierna klarar sig själva. Mot detta står irakiernas klart uttalade önskan om
att kasta ut ockupanterna. Om vi inte kan hjälpa dem kan vi bara konstatera att hoppet står till irakierna själva.''
Tidigare i artikeln kommenterade han den ovan uthängde ledande svenska intellektuelle, Peter Englund, på följande sätt:
``De svenska debattörerna väljer att på kolonialt manér och in absurdum tolka läget som att irakierna behöver förbli ockuperade för
deras eget bästa. När en ledande intellektuell, exempelvis Peter Englund, åker till Irak och rapporterar om de amerikanska
uppoffringarna, krumbuktar sig kring ockupationens iskalla verklighet och demoniserar motståndet - så är det ett ställningstagande
som riskerar att bli klassiskt.''
Anonymt på Jan 15 2006, 00:59
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c579
Professor emeritus Morgan Reynolds säger bl.a. något som förnekare av "inside job" teorin borde ha klart för sig: Att fackfolk utsätts
för stark press att ge ifrån sig "rätt" åsikt. Citat:
``If demolition destroyed three steel skyscrapers at the World Trade Center on 9/11, then the case for an "inside job" and a
government attack on America would be compelling. Meanwhile, the job of scientists, engineers and impartial researchers
everywhere is to get the scientific and engineering analysis of 9/11 right, "though heaven should fall." Unfortunately, getting it right in
today’s "security state" demands daring because explosives and structural experts have been intimidated in their analyses of the
collapses of 9/11.''
("Why Did the Trade Center Skyscrapers Collapse? by Morgan Reynolds.)
Anonymt på Jan 15 2006, 01:12
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Psykologin bakom förnekelsen har du f.ö. själv länkat till förut, jag tänker på Apocalypse Of Coercion:
``"Apocalypse of Coercion" uses Douglas Rushkoffs landmark book Coercion as a touchstone for understanding 9/11 as a
psychological warfare operation. Rushkoffs well-researched insights into the mind-control techniques of car salesmen, spin doctors,
cult leaders, and CIA psych-war specialists explain how 9/11 was designed as a war-triggering "New Pearl Harbor." These insights
also explain why so many people can continue to believe the official myth of 9/11 in the teeth of the overwhelming evidence against
it.''
Man kan också lära sig en hel del från förbundet för psykohistorias mailinglista. De har funnits i 28 år och som ger ut "The Journal of
Psychohistory" och diverse böcker och läromedel i ämnet psykohistoria. Klicka för en artikel om "9/11" som bygger på sju böcker,
från "The Journal of Psychohistory". Andreas von Bülow - han citeras kort i början av artikeln - anser jag personligen vara mycket
trovärdig, men för somliga människor försvinner omedelbart all trovärdighet automatiskt i det ögonblick en person hävdar en åsikt
som inte stämmer överens med det som generellt anses som verkligt. Därmed kan man automat-deskreditera en snabbt växande
kader av forna diplomater, säkerhetstjänst-analytiker, politiker, vetenskapsmän och andra analytiker. Risken med att på detta sätt
automat-deskreditera avvikande uppfattningar är bara att man till sist kan bli ensam kvar ....
Anonymt på Jan 15 2006, 02:52
Länk hit: http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html#c581
I ett annat av mina forum har jag skrivit lite om det man inte får tala om, se "By way of deception, thou shalt do war" - om Isreal som
en av världens stora kärnvapenmakter - i brott mot alla regler och utan varje övervakning - samt hur i vårt land all offentlig kritik av
Israel snabbt och effektivt tystas av den svenska Israel-lobbyn. Att detta för freden så viktiga ämne inte kan ventileras öppet är minst
sagt farligt.
Anonymt på Jan 15 2006, 04:03
Hur många kommer att dö och hur många kommer att få cancer av ett kärnvapenanfall mot Iran?
Här finns beräkningarna.
KLICKA FÖR FLASHGRAFIK FRÅN UNION OF CONCERNED SCIENTISTS
Anonymt på Jan 16 2006, 00:51
USA:s ledning är genomrutten - senaste skandalen är Abramoff - inblandad i allt verkar det som...
Det är inte bara USA:s ledning som är rutten - hela äpplet är maskstunget. Landet har en centralbank som är privatägd. En bank som
finansierar landets världskrig - oljekrig - sedan 1900-talets början.
SECRETS OF THE FEDERAL RESERVE
Niall Fergusson en historiker - rejält neokonservativ - som gått igenom Rotschilds bankaffärer säger så här:
The second part of the realization was just how financial power operated through this extraordinary and rather intimidating thing called
the bond market. Because what Rothschild did was, they traded government debt. They issued government debt and they traded it. If
a government went into financial difficulties, needed to raise a loan, which was usually to fight a war in the nineteenth century, it was
quite hard for them to avoid dealing with the Rothschilds.
The State and Global Politics
USA:s befolkning är hjärntvättade av media och Hollywood. De har fåtts att tro att de är en demokrati genom att få välja mellan två
privatägda partier där ledarna bägge svurit trohet till Skulls and Bones - en organisation vid Yale Universitet som fostrar en handfull
personer att styra de övriga 270 miljonerna.
USA:s ledning är en genomrutten maskstungen fallfrukt som snarast behöver avlägsnas. Vad som behöver sättas istället är en
verkligt demokratisk ledning - ett verkligt folkstyre med beslutande folkomröstningar.
TOP TEN THINGS YOU NEVER KNEW ABOUT JACK ABRAMOFF
Evidence surfacing in the widening scandal around Republican super-lobbyist Jack Abramoff indicates the cabal being lavishly
funding in recent years though his efforts was originally supported through the infamous "off the books" Enterprise headed by Marine
Lt. Colonel Oliver North, only partially exposed in the Iran Contra Scandal.
“Al Qaeda is a terrorist organization with ties to a global network,” Blair said.
When NBC's Dateline did a story recently about sources of terrorist funding right here in the U.S., they announced “the emerging
threat of a new alliance between al Qaeda and common criminals.” It was hardly time to stop the presses.
“Some of the same names in the Abramoff scandal also surface in connection with Mohamed Atta’s,” we reported, in a June 21, 2005
story headlined “THE SECRET WORLD OF 9.11.”
“There remains a strong suspicion that Atta’s terrorist cadre—supposedly unknown and friendless and burrowing into the
woodwork—was able to call on the assistance, when necessary, of a friendly global network.
Could it be that this network is the same one being probed so gingerly today by investigators looking into Jack Abramoff?

http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2005/12/22/jack-abramoff-and-tainted-tzedekah/
Anyone who attended Hebrew or Sunday School remembers learning about the commandment: Al tignov (“Thou shalt not steal”).
Back then, it seemed so black and white. Unfortunately, today ethical questions have become fraught with ambiguity and tempered by
moral complication.
[Jack Abramoff] Jack Abramoff’s twisted Judaism (photo: David Burnett/NYT)
Take the case of Jack Abramoff, the powerful Washington lobbyist and prominently-identified Orthodox Jew, who stands accused of
accepting $80-million in fees from various Native American tribes who wished to gain casino licenses or prevent competing tribes
from getting them.
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One of Abramoff’s staunchest defenders has been Rabbi Daniel Lapin, a prominent social conservative who runs Toward Tradition, a
conservative alliance of Jews and evangelical Christians. It was Lapin who first introduced Abramoff to Tom DeLay.
Shouldn’t the American rabbinate state loudly that the Lapins do not represent it in their dealings with the Christian Right (something
evangelicals no doubt do believe in some sense)? I can tell you that I haven’t heard any rabbi or Jewish community leader comment
publicly on Abramoff’s or Lapin’s conduct, let alone censure them.
Anonymt på Jan 17 2006, 01:01
A cabal is
a number of persons united in some close design, usually to promote their private views and interests in a church, state, or other
community by intrigue. Cabals are secret organizations composed of a few designing persons; a political cabal is often called a junta.
The term can also be used to refer to the designs of such persons. The term also holds a general meaning of intrigue and conspiracy.
Its usage carries strong connotations of shadowy corners and insidious influence; a cabal is more evil and selective than, say, a
faction, which is simply selfish.
The Cabal och Bobby Seal och Abramoff och spåren till 911
Anonymt på Jan 18 2006, 05:51
Läs ögonvittnesberättelserna om explosionerna som fick World Trade Center att störta samman 11 september 2001:
Explosive Testimony: Revelations about the Twin Towers in the 9/11 Oral Histories
David Ray Griffin
Och här mer läsvärt:
Cheney and Netanyahu Pushing : For War Against Syria
Will The Neocon-Christian-Israeli Axis Push Bush into War on Iran?
Anonymt på Jan 19 2006, 23:20
Läsning utan bilder - bara att läsa - men man måste kunna engelska. Man kan fråga sig hur många kommer att läsa detta:
The Revolutionary Roots of the UN
Timeline to Global Governance
Och om man nu orkar läsa detta så förstår man lite bättre varför det är så tyst!
Anonymt på Jan 26 2006, 00:16
Jag har i åratal haft kontakt med historiskt kunniga amerikaner som har ungefär den världsbilden. Se t.ex.
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=22#22, http://life.lege.net/viewtopic.php?p=35#35, http://life.lege.net/viewtopic.php?p=191#191.
Ingen av de texterna visar kanske särskilt tydligt på att min vän "Chuck in ND" (inte hennes riktiga namn utan det namn hon använder
på Internet) har denna världsbild, men ett besök hos starkt konservativa mormoner på forumet http://voy.com/90094/ med ideologiska
kopplingar till John Birch Society (JBS) som också har denna världsbild kanske kan vara ett bättre exempel. Så sent som sommaren
2005 deltog jag själv i försök att påverka attityder på detta forum. Se länkarna från http://life.lege.net/viewtopic.php?p=9#9, som ex.
http://voy.com/90094/7271.html. Såvitt jag vet är "Chuck" fortfarande med på detta forum, hon var det sist jag tittade in, i höstas
någon gång.
Anonymt på Jan 30 2006, 14:33
General Ivashov: "International terrorism does not exist". Detta är en utmärkt analys av en mycket erfaren militärstrateg om vilka som
har kapacitet att utöva den typ av internationell terrorism som utövades mot USA den 11 september 2001 - och som för övrigt snart
kan komma att drabba Texas eller kanske South Carolina. Se vidare ringP1:s debattforum.
Anonymt på Jan 30 2006, 23:36
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