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Sunday, May 28. 2006

Testar USA laservapen på civila?
Det frågar sig Information Clearing House:“Star Wars in Iraq” is a new investigative report by Maurizio Torrealta and
Sigfrido Ranucci.
RAI 24 News - Run Time 25 Minutes
According to official Pentagon sources, military vehicles equipped with this laser device have been used in Afghanistan
to explode mines. According to two reliable military information sites – Defense Tech and Defence Industry Daily - at
least three such vehicles are being used in Iraq as well and some people report having seen them.
...
Patrick Dillon Experimental weapons?
Majid Al Ghezali Yes… Yes, I think. They shoot the bus. We saw the bus like a cloth, like a wet cloth. It seemed like a
Volkswagen, a big bus like a Volkswagen.
...
There were other inexplicable aspects: the terrain where the battle took place was dug up by the American military and
replaced with other fresh earth; the bodies that were not hit by projectiles had shrunk to just slightly more than one meter
in height.
Majid Al Ghezali Except the ones killed by the bullets, most of them became very small. I mean… like that… Something
like that.
When we asked Majid what weapon he imagined had been used, he said that he had reached the conclusion that it
must have been a laser weapon.
Majid Al Ghezali One year later we heard that they used an update technology, a unique one, like lasers.
We found another disturbing document on the use of mysterious weapons in Iraq, which referred to episodes that took
place almost at the same time as those described by Majid al Ghezali.
Saad al Falluji They were 26 in the bus. About 20 of them had no head, the head had been cut, some of them had no
arms or no legs. The only unwounded was the driver and really I don’t know how he reach our hospital, because one
arm was on his side, one head just beside him. It was a very strange and horrible situation. In the roof of the car there
were parts of the body: intestines, brains, all parts of the body. It was a very very very miserable situation.
Geert Van Moorter (medical doctor working in Iraq during and after the war, as a volunteer for the belgiam NGO Medical
Aid fot the Third World) Do you have idea with what kind of weapon the attacked the bus?
Saad al Falluji We don’t know with what kind of weapon they hit this bus.
Doctor n°2 It seems to be a new weapon
Saad al Falluji Yes, a new weapon
Doctor n°2 They are trying to do experiments on our civilians. Nobody could identify the type of this weapon.Förresten
läste jag precis en intressant mening i Eric Laurents Bushs okända värld - religionen - affärerna - de hemliga nätverken.
Nämligen ur George W. Bushs första tal som president, där han förklarade att en «ängel svävar över dessa virvlar och
leder denna storm». Jag tänker att jag inte vill ha något att göra med Bushs ängel - och att då detta var ett förberett tal
så är det knappast en slump att han sa så där. Det kan vara klokt att försöka förstå EXAKT vad det är han föreställer
sig...

Page 1 / 16

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
Andra bloggar om: laservapen, usa, irak, star wars, bush
Inlagd av Leif Erlingsson i Hyckleri, Irak, Absurditeter gör ohyggligheter, Mänskliga
rättigheter, Politik, Neocons, USA kl 13:42
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Monday, May 22. 2006

Irakveteran berättar allt
Senaste nytt 2006-06-01:Dessa uppgifter släpptes strax före medieuppgifterna om att USA mördar civila i Irak. Kanske
för att i görligaste mån misstänkliggöra denna typ av uppgifter. IVAW har dessutom rett ut saken på sin hemsida,
klicka.En annan samtidig utveckling verkar vara krig mellan olika fraktioner i USA, se Feds: 3 dead as U.S., French
agents seized British evidence in covered up Capitol Hill gunfight.
Brasklapp 2006-05-25: Nya uppgifter tyder på att Jesse Macbeth "var för bra för att vara sann". Se diskussion på
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Macbeth samt på http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Jesse_Macbeth.
En märklig omständighet verkar vara att bloggare och nyhetsmedier som stöder USA:s krigspolitik verkar ha känt till
intervjun och omständigheterna före antikrigsfolket. Det kan alltså vara fråga om att man använder en person som
söker uppmärksamhet för att diskreditera krigskritiker.Även Dahr Jamail har postat en dementi på sin blogg:
Amendment on Video Link
Ursprungligt inlägg 2006-05-22:
Dahr Jamail's Iraq Dispatches skickade i går till sina informationsmail-mottagare ut en länk till en 20-minuters intervju
med Jessie Macbeth, tidigare "Army Ranger" och Irak-veteran, som talar ut och berättar rubbet.
Dahr Jamail skriver så här:``Denna 20 minuters intervju kommer för evigt att förändra hur du ser på USA:s ockupation
av Irak. Jag kan omöjligt rekommendera detta för mycket. En Irakveteran berättar om skändligheter som han och andra
soldater regelbundet begick medan de var stationerade i Irak. Jag har aldrig sett denna grad av ärlighet från en
amerikansk soldat som direkt deltog i slakten på Irakier.
Utdrag:
"När vi genomförde natträder i husen så drog vi ut människorna och de fick stå på knä med buntband om händerna. Vi
ställde frågor till mannen i huset. Om hans svar inte passade oss så sköt vi hans yngsta barn i huvudet. Och så
fortsatte vi, detta var vår förhörsteknik. Han kunde vara oskyldig. Han kunde vara en vanlig Svensson som försökte
försörja sin familj. Om han inte gav oss tillfredsställande svar så började vi skjuta av hans familj tills han berättade
något för oss. Om han inte visste något, så var han totalt körd."
och
"Om jag inte hade talat ut om detta så känner jag att jag hade förrått mina nu döda soldatkompisar."''(Dahr Jamail's Iraq
Dispatches orginaltext.)
Se videon här:
http://peacefilms.org/
(Produced by Pepperspray Productions http://peppersp.server312.com/)
Andra bloggar om: förhörsteknik, usa, irak
Inlagd av Leif Erlingsson i Irak, Dödsskvadroner, Mänskliga rättigheter, USA kl 10:41

Newsweek läcker om USA:s valfusk
Jag läste precis i Brad Blog att Newsweek i sitt 29 maj 2006 nummer nu släppt nyheten om hur enkelt det är att
manipulera de amerikanska röstningsmaskinerna precis hur man vill, utan spår."Om Diebold hade tänkt bygga ett så
osäkert system som det överhuvudtaget är möjligt, så vore detta resultatet", säger Avi Rubin, en
datorvetenskapsprofessor och valsäkerhets expert. (Från Brad Blog: DIEBOLD DISASTER: NEWSWEEK JUMPS IN,
COVERS LATEST E-VOTING DEBACLE!)Jag själv erbjöd ju denna nyhet tillsammans med hur man i praktiken använt
denna metod för att manipulera det amerikanska presidentvalet först till DN i december 2004 och sedan till alla svenska
medier i januari 2005 i en färdig artikel med källmaterial som de fick använda gratis, Det andra valfiaskot - och den
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pinsamma tystnaden (16 januari 2005), men ingen av de stora var intresserad. Kanske det är mer intressant i dag?"I
december publicerade Miljömagasinet några artiklar som bl.a. visade hur enkelt ett valresultat på några sekunder
manipuleras på en Diebold röstsammanräkningsdator av en person som kan öppna en folder i en vanlig PC, klicka på
en fil och klipp-klistra mellan olika fält. Det tar några sekunder, och har visats i amerikansk TV." (Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden (16 januari 2005))Artiklarna i Miljömagasinet december 2004 var skrivna av mig och min
bror. Om tidningarna är mer intresserade i dag än de var i december 2004 så kan vi gärna hjälpa till.
2006-05-31 Brad Blog Exclusive: Bobby Kennedy Jr. kommer att ifrågasätta 2004 års [amerikanska] presidentval i en
viktig Rolling Stones feature-artikel!
Andra bloggar om: valfusk, usa, diebold, newsweek
Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Förnekelse, Verkligheten, Gemensam berättelse / myt,
Demokrati, Manipulation, Politik, USA kl 10:03
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Friday, May 19. 2006

Den effektivaste presidenten någonsin
USA:s historiker är i stort sett överens att det är ett historiskt faktum att George W. Bush är den sämsta presidenten
någonsin. (CommonDreams.org onsdagen den 17 maj 2006.)
Men är han det?
I ett avseende är Bush den mest effektiva president USA någonsin har haft. Nämligen om man gör antagandet att hans
mål är att snabbast möjligt förstöra USA. Det är faktiskt ologiskt att anta att det måste vara inkompetens bakom - varför
skulle så mycket inkompetens accepteras ens av den skuggregering som uppenbarligen styr från kulisserna? Nej, ett
mer rimligt antagande är att han gör exakt det han "ska" göra, utifrån skuggregeringens perspektiv.
Terroristerna som har tagit makten över Vita Huset gör vad de kan för att förstöra USA. Det vore olyckligt om de
lyckades. Trots allt är USA en kraft för mycket gott, många fina tankar kommer därifrån. Världen blir fattigare, om vi
låter konspiratörerna förstöra USA.
För att kunna rädda USA och friheten så måste vi skapa dialog med och även kunna förlåta dem som är en del av det
destruktiva systemet. Vi behöver förstå, men också förlåta. Vi kanske måste titta på Sydafrikas sanningskommisioner,
etc. Dessa frågor måste DISKUTERAS! Och vi måste diskutera VARFÖR vissa frågor tystas. Detta är inget nytt. Men
de senaste 60 åren så har skillnaden mellan verkligheten och mediebubblan bara växt, så att tillvaron i dag av många
upplevs som surrealistisk. Eller som att vi lever i en gobeläng av lögner. (Pinter myntade det senare begreppet i sitt
nobeltal.)
Se vidare mitt inlägg i måndags Någon skulle ha talat där Bush i en freudiansk felsägning som kan laddas ned från Vita
Husets webbsite faktiskt säger att hans mål är att förstöra USA. Se även mellanliggande bloggentrys, som är mycket
intressanta och relevanta.
Andra bloggar om: usa
Inlagd av Leif Erlingsson i Fosterlandsförrädare, USA kl 22:54

Den selektiva rättvisan
av Bo Modén
torsdagen den 18 maj 2006
Intervju med Diana Johnstone - Den selektiva rättvisan
Det är nödvändigt att upprepa och understryka att denna artikel av Diana Johnstone är oerhört viktig [se svensk
översättning nedan]. Vi kan förstå maktens kreaturs (SAPs) behov att tysta Ordfront när Björn Eklund gav plats för
Dianas röst. Det globala maktövertagande (One World Order) som de transnationella företagens storägare och
managementklass söker genomdriva förutsätter undergrävandet av nationalstaternas demokratiska parlamentarism.
Diana skriver:"Nationsstater är inte fördelaktiga i globaliseringsbegreppet, för nationsstaten kan vara demokratisk och
kan försvara sin egen befolknings intressen. Därför bryter man ned alla gränser och får varje folkmajoritet i alla länder
att känna skuld på grund av sina minoriteter. Denna ständiga omsorg om minoriteter gör att majoriteten känner sig
skyldig och känner sig hjälplös. Detta är det sätt på vilket man förstör demokratin så att världen kan styras fullständigt
av affärsintressen. Det åstadkommer emellertid raka motsatsen till vad det avser att göra eftersom det uppmuntrar en
sorts nationalistisk motreaktion."Detta är nyckeln/bakgrunden för att förstå terrorkrigen för global hegemoni som
inleddes i Afghanistan 1979, utvecklades i Centralamerika, fortsatte på Balkan. Iraks, Irans och Palestinas folk har
plågats av västvärldens terror, tortyr och förtryck i över 50 år för att vidmakthålla kontrollen över mellanösterns
naturresurser. Idag är TNC-makten i EU ett slags konkurrerande juniorpartner för genomförandet av PNACs planer.
Demokrati kan inte samexistera med TNCs oerhörda makt. "Corporations are private tyrannies" säger Chomsky.
Den "svenska" TNC-eliten med tidigare ordförande i Round Table of Industrialists Kaiser Pehr Gyllenhammar i ledningen
har varit en väsentlig kraft för EUs underordning till USA/NATO. Kampen om EUs författning är avgörande för
demokratins överlevnad. Glöm aldrig att PG satt/sitter som "member of the board" i "Kissinger Associates".
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Skall Sverige utvecklas till en USA/EU-allierad "subimperialisk polisstat" och vapenproducent underordnad PNACs
planer för "War on Terror" och "Permanent War for Permanent Peace"? Dick Cheney skämtade inte när han talade om
krig i flera generationer. Med raffinerad skicklighet har man byggt upp, skapat den ständigt närvarande och hotande
globala terrorn som ersättare för den "röda faran".
Mvh från er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på lilla Tellus"Är våra media okritiskt underordnade US Corporate
Media? Är svenska media en taltratt för Washington?
Lyssna på nyheter och analyser från alternativa kritiska media i USA och förstå vad man döljer för oss.
http://kpfa.org/schedule/, http://democracynow.org/, http://flashpoints.net/, http://fsrn.org/,
http://will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm, http://ips-dc.org/, http://takingaim.info/,
http://snowshoefilms.com/911coverup.html, http://globalresearch.ca/, http://haitiaction.org/,
http://pnn.ps/english/"(Publicerat med tillstånd från författaren.)
Översättning av Intervju med Diana Johnstone - Den selektiva rättvisan följerDenna text är postad på olika forum, men
jag vet inte vem som ursprungligen har gjort översättningen.
http://www.serbianna.com/columns/borojevic/032.shtml
INTERVJU: DIANA JOHNSTONE
Den selektiva rättvisanAv Boba Borojevic
14 maj 2006 -- Bosnien och Hercegovinas [muslimers] folkmordsrättegång mot Serbien-Montenegro, det första fall i
historien i sitt slag, där ett helt land anklagas för folkmord, har förts upp vid Internationella domstolen (ICJ) i Haag.
Fastän domarna vid ICJ först måste avgöra om de har juridisk befogenhet att avgöra fallet, vill tongivande media och
den västliga propagandamaskinen inte lämna något åt slumpen. Nästan allt i den bosnienmuslimska anklagelsen mot
serberna är osant.
I sin bok "Dårarnas korståg" säger Diana Johnstone:"Olyckligtvis är det en svår uppgift att vederlägga osanningar,
särskilt etablerade osanningar. Det som har upprepats gång på gång blir 'uppenbart sant'. Den kollektiva
föreställningen skapar sitt eget kollektiva försvar. När den trassliga jugoslaviska röran väl dramatiserats som en ny
version av den nazistiska Förintelsen, stämplades varje försök att återvända till verkligheten som liktydigt med
'förnekande av Förintelsen' och kritiker avfärdades som 'revisionister' och 'förnekare', jämförbara med dem som
försvarar nazisternas brott."Begränsning av yttrandefriheten och den falska anklagelsen i HaagEtt klassiskt argument för
att värna om yttrandefriheten som en grundläggande rättighet är att den är väsentlig för att finna ut sanningen. Försöket
att utöva någon form av kontroll och begränsa yttrandefriheten har en lång historia. Förutom att förnekande av
förintelsen har blivit olagligt i tio europeiska länder, innehåller Europarådets tilläggsprotokoll 2003 en artikel 6 benämnd
Förnekelse, enligt vilken grovt förringande, gillande eller rättfärdigande av folkmord eller brott mot mänskligheten kan
vara straffbart fastän detta inte har ställning som lag.
[Bildtext: Diane Johnstone, till höger, i samtal med Boba Borojevic.]
Diana Johnstone anser att "Gayssotlagen" i Frankrike från juli 1990, som förbjuder förnekande av något folkmord som
dömts av internationell eller fransk domstol,"skulle kunna göra det brottsligt att ifrågasätta Internationella Tribunalen för
före detta Jugoslavien, som inrättats av Natomakterna för att kontrollera och manipulera politiska konflikter på Balkan,
då den officiellt dömer serber för 'folkmord'. Var och en som påpekar att tribunalens definition av 'folkmord' har
uppfunnits i politiskt syfte, och att dess procedurer är uppenbart partiska, kan riskera att fängslas.""Den verkliga faran,
särskilt utifrån Jugoslaviens ståndpunkt, är denna tendens att få lagen att förbjuda förnekande av folkmord",säger
Johnstone i sin intervju för "Måndagens möte" på radiokanalen CKCU 93.1 FM. Det finns en tendens att allt fler grupper
vill få till stånd lagstiftning liknande dem om förintelsen för förnekelse av andra folkmord. Alla vill vara offer. Det pågår
en jättelik kampanj som insisterar på att Srebrenica måste kallas folkmord. Eftersom tribunalen i Haag kallade
Srebrenica folkmord, är det möjligt att man är någon sorts brottsling om man inte kallar det folkmord. Detta hänger
också samman med åtalet som den muslimska parten för fram inför Internationella domstolen för att få Serbien fällt för
folkmord så att de kan gå ut och kräva miljarder dollar i skadestånd. Så detta handlar inte bara om ord, det kommer att
handla om pengar.
Johnstone anser att det måste finnas ett motstånd mot detta slags begränsningar av yttrandefriheten."Att ha lagar som
begränsar yttrandefriheten öppnar dörren för alla sorters missbruk,"fortsätter Johnstone."Folk bör få säga vad som helst,
utom det klassiska att ropa 'Elden är lös!' i en fullsatt teater; något som innebär omedelbar fara för människor. Men när
det bara gäller att tala om vad som hänt i historien tycker jag inte att det bör finnas några som helst

Page 6 / 16

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
begränsningar."Fastän det inte finns några bevis till stöd för anklagelsen om folkmord i Srebrenica, vill den dominerande
pressen och västliga politiker inte höra något annat argument."Det verkar inte förnuftigt, tycker jag. Även om man tar
det värsta scenariot, så framhålls det faktum att serberna tillät kvinnor och barn att lämna Srebrenica - och de ville för
övrigt ge sig av - som en sorts deportation. Men levnadsvillkoren var fruktansvärda i Srebrenica och folket krävde
högljutt att få komma ut. Jag tror bara inte att man kan begå folkmord genom att rädda livet på kvinnor och barn",säger
Johnstone.
Vilken var den verkliga orsaken bakom EU:s beslut att inställa samtalen om närmare förbindelser med Serbien?
Tidpunkten för det är betydelsefull. Mladic hade varit icke-gripen ganska lång tid. Plötsligt blev det absolut nödvändigt
att han skulle gripas genast. Varför?"Det finns flera skäl",säger Diana Johnstone."Ett är att fru Del Ponte har förlorat sin
åtalade Milosevic och genast vill starta en annan stor rättegång, förmodar jag. Naturligtvis blir det, efter vad som hände
med Milosevic, liksom med ett antal andra serbiska fångar i Haag, mycket svårare för någon att vilja överlämna någon
till den tribunalen. Ty den tycks vara en mycket farlig plats. Tidpunkten kom vid ett mycket avgörande ögonblick, då
samtal pågår om Kosovo och då det kommer att hållas en folkomröstning om oberoende i Montenegro. Naturligtvis
berör detta inte bara Serbien, utan också Montenegro. De säger: 'Se, Serbien är förfärligt, Serbien är paria! Om ni hör
ihop med Serbien kommer ni ingenvart'."
"Så detta är ett sätt att driva folk i Montenegro till att rösta för oberoende för Montenegro, vilket enligt min mening
kommer att försätta Montenegros folk i stor fara. Många av rösterna för montenegrinskt oberoende kommer att komma
från etniska minoriteter, särskilt albaner som arbetar för att knyta Montenegro, som är mycket litet, till Albanien eller till
Kosovo och göra montenegrinerna till en minoritet i en av albaner kontrollerad enhet. Så rösterna säger 'Albanien är bra
- Serbien är dåligt!', vilket leder till slutsatsen 'montenegriner har det bättre med albaner än med serber', vilket är mycket
konstigt",tillägger Diana Johnstone.
Globalisering: partisk rättvisa, ingen nationalstat, begränsad yttrandefrihetFör dem som verkar för globalisering och
mångkulturalism är varje nationalstat oacceptabel. Jugoslavien som en multinationell stat var inte heller acceptabelt för
globalisterna som ett alternativ. Och det var man tvungen att rasera."Jag anser att globalisering och mångkulturalism,
som du talar om, främjas av mycket starka ekonomiska intressen",säger Diana Johnstone."Vad innebär globalisering?
Det innebär att sätta vissa ekonomiska intressen över allt annat. Det innebär att omorganisera världen enligt
USA-stödda koncerner och finansiella investeringar. För att göra det måste man bli av med effektiva nationalstater, så
att man till sist inte har något annat kvar än ett antal små mini-stater helt oförmögna att försvara sig själva."Nationsstater
är inte fördelaktiga i globaliseringsbegreppet,"för nationsstaten kan vara demokratisk och kan försvara sin egen
befolknings intressen. Därför bryter man ned alla gränser och får varje folkmajoritet i alla länder att känna skuld på
grund av sina minoriteter. Denna ständiga omsorg om minoriteter gör att majoriteten känner sig skyldig och känner sig
hjälplös. Detta är det sätt på vilket man förstör demokratin så att världen kan styras fullständigt av affärsintressen. Det
åstadkommer emellertid raka motsatsen till vad det avser att göra eftersom det uppmuntrar en sorts nationalistisk
motreaktion. Men syftet med motreaktionen kan vara att bevara en politisk enhet i vilken folket kan försvara sina egna
intressen",fortsätter Diana Johnstone."Jugoslavien hade oturen att vara ett experimentlaboratorium för allt detta. Där
fanns minoriteter och naturligtvis existerade etniska konflikter, men dem kunde man ha handskats med på ett förnuftigt
sätt. Väst skröt över att man skapade fred, men gjorde endast situationen värre. Serberna gjordes till måltavla från alla
sidor därför att de som den största folkgruppen var mest intresserade av att hålla samman någon sorts livskraftig
stat."Diana Johnstone är en vida publicerad essäist och krönikör och författare till boken vars blotta titel säger
mycket,"Dårarnas korståg. Jugoslavien, Nato och västliga villfarelser".Boken innehåller alla avgörande bevis, avsiktligt
förbigångna av västliga myndigheter och media, som är viktiga för att förstå vad som hade hänt och vad som orsakade
kriget i före detta Jugoslavien. Därför ville vi veta vad som fick Diana Johnstone att skriva denna bok."Det som fick mig
att skriva boken var i själva verket upprördheten över lögnerna. Jag har arbetat som journalist och haft med journalism
att göra ganska länge och jag känner journalister som har varit med längre än jag själv har, och som sade att detta var
det mest enastående fall av propagandalögner som de någonsin hade sett. Jag kände mig bara absolut tvungen att
bekämpa dessa lögner, eftersom denna sorts förvanskning av den historiska sanningen är fruktansvärt farlig för alla. De
första offren för detta är naturligtvis det serbiska folket, som behandlas som monster på grund av dessa lögner, vilka
jämställer dem med nazisterna och så vidare. Men på längre sikt är detta farligt för alla",summerar Diana Johnstone.
Andra bloggar om: selektiv rättvisa, diana johnstone, ordfront, björn eklund, globalt maktövertagande, propaganda,
globalisering, den nya världsordningen, one world order, transnationella företag, rättvisan, usa, nato, pnac, tnc, eu,
balkan, nationsstater, demokrati, terrorkrigen, tortyr, förtryck, folkmordsrättegång, dårarnas korståg, yttrandefrihet

Inlagd av Bo Modén i Terrorismen, Förnekelse, Hyckleri, Propaganda, Iran, Gemensam berättelse /
myt, Demokrati, Rättvisa, Manipulation, Krigspropaganda, Irak, Absurditeter gör ohyggligheter,
Mänskliga rättigheter, Politik, USA, Kultureliten, Indoktrinering & hjärntvätt, Noam Chomsky kl
22:24
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Wednesday, May 17. 2006

Världsdiktatur
Är vi på väg mot en total världsdiktatur?av Astrid Boman
onsdagen den 17 maj 2006
Ja, det är vi. Vi har låtit kriminella element ta världsherraväldet. Låter vi dem sitta kvar vid makten har vi ingenting
annat än total diktatur att vänta. Det börjar i USA och EU med Sverige inräknat kommer inte att vara sena att följa efter.
Indikationerna har varit många. Inte minst Bush försök att få använda den nya karantänslagen som skulle innebära
total diktatur om den sätts i kraft. Vilka pandemier väntas för att få sätta denna lag i kraft?
Maffian bestående av Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Zalmay Khilizad, John Ellis, Jeb Bush, I Lewis
och "Scooter" Libby är fast besluta att behålla makten och genomdriva "The Project for the New American Century".
Den innebär att USA ska ensam styra världen och lägga under sig världens energitillgångar.
Den som vi ska hålla ögonen på nu är Jeb Bush. George Bush, han som kallar sig USA:s president anser att brodern
Jeb är en värdig kandidat till presidentposten. Med detta uttalande kan vi vara säkra på att Jeb Bush blir "folkvald" år
2008.
Vem är Jeb Bush förutom guvenör i Florida?Varför benämner jag Bushfamiljen som maffioser?Den första kontakten
Bushfamiljen hade med den Miami-kubanska maffian var 1960. George Bush (d.ä.) värvade då Jorge Mas Canosa till
CIA. Canosa blev sedan president för CIA-skapelsen Kubansk- Amerikanska stiftelsen. (CANF)
När pappa Bush blev Reagans vicepresident flyttade yngste sonen Jeb till Florida och började arbeta hos Armando
Codina, en av CANFs ledare, verksam i lagens utkanter med fastighetsaffärer. Genom Codina fick Jeb kontakt med
Leonel Martinez. Martinez tillhörde extremhögern och var en känd knarkhandlare. Innan han åkte fast 1989 bidrog han
med feta checkar till "Fund for the Future of America" där vicepresident Bush var ordförande, och donerade stora
summor till presidentkampanjen.
En annan skum affärsbekant var Mario Castejon, affärsman från Guatemala också han extremhöger. Han tjänade
pengar på det illegala contraskriget mot Nicaragua under 80-talet.
Jeb hade också nära kontakt med contrasledaren Adolfo Calero och ordnade ett möte mellan honom och pappa Bush
som gick med på att stödja Castejons "hälsovårdsprojekt" inom ramen för Oliver North olagliga Iran-Contras-affär där
också CIA-agenten och knarkhandlaren Felix Rodriquez var inblandad.
En annan kontakt är Miguel Recarey som lyckades försnilla 12 miljoner dollar från federala anslag som skulle gå till
sjukvården i Miami. Recarey har bistått CIA i planer att mörda Fidel Castro.
Camilo Padreda som varit anställd av diktatorn Batista tillhörde också Jebs vänkrets. 1982 hade Padreda tillsammans
med kubanen Cartaya anklagats för att ha lurat till sig 50.000 dollar från en bank i Texas. 1984 utsåg Jeb Padreda till
kassör i det republikanska partiet i Dade County. (källa Eva Björklund svensk-kubanska föreningen)
Jeb Bush och valfusket.Tack vare Jeb Bush blev brodern George W. Bush USA:s president år 2000. I den amerikanska
pressen kunde man läsa att valsedlarna i Florida var felkonstruerade. Det är den officiella och bekväma sanningen.
Jag tror dock att de flesta av oss känner till vad som skedde. Om inte har BBC "Newsnight" och tidningen
"Guardian/Observer" alla fakta samt journalisten Greg Palst som valt exil i Europa för att kunna skriva och även
publicera skrifter om tillståndet i hans hemland.
Sanningen är den att 64.000 väljare i Florida ströks från röstlängderna på grund av att de tidigare varit straffade, Det
visade sig så småningom att de flesta av dem inte besökt en domstolslokal eller någonsin ställts inför rätta.
De som ströks från listan var i huvudsak svarta eftersom svarta förväntas rösta demokratiskt.
Resten var vita demokrater eller av spansktalande ursprung.
Dataföretaget som stod för uppgifterna med namnen på "de straffade" fick 4 miljoner dollar för sitt arbete. Orden om
att stryka de 64000 rösträtterna kom från Katharine Harris, Jebs statssekreterare. (källa omvärldsbilder)
Tortyren i Floridas fängelser.Det är inte bara i CIAs hemliga fängelser i öst- Europa eller i fånglägren i Irak och
Afghanistan som tortyr förekommer. Det pågår även i Floridas fängelser och torterarna hålls bakom ryggen av Jeb
Bush.
Marita Staf (Holland) konstnärinna och författare har skrivit en bok tillsammans med den dödsdömde Ronald Clark om
hans liv och livet i Floridas Death Row. Boken är ännu inte i tryck men jag har fått ta del av innehållet.
Där berättar hon om hur fångar misshandlas till och med mördas på de mest bestialiska sätt av fångvaktare. Det är
föga värt att anhöriga till de misshandlade eller mördade fångarna kräver rättegång. De skyldiga vakterna blir alltid
frikända. Jag vill inte gå närmare in på innehållet i boken eftersom den ännu inte utgivits.
Crosby direktör för Floridas fängelser direkt ansvarig för tortyren hölls bakom ryggen av Jeb Bush i månader efter att
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vanskötseln blivit känd. Crosby tvingades senare avgå då det avslöjades att han handlat med Steroider och förskingrat
av statens pengar och egendom.
Den nyligen tillsatte James McDonaugh som arbetat för Bushadimistrationen sedan 1999 är också tillsatt av Jeb Bush.
Slutsatsen av det blir väl att några förbättringar i Floridas fängelser är knappast att vänta. (källa Marita Staf)
Ska Jeb Bush bli världens ledare 2008?Hoppet står nu till det amerikanska folket att dom med alla till buds stående
medel försöker förhindra att kriminella element åter stjäl makten. Hoppet står till världens övriga makthavare även våra
egna, att dom inte väljer den lättaste vägen och blundande låter sig ledas av de lögner och falskspel som presenteras
av skendemokratin i väster. Kommer Jeb Bush till makten är världen förlorad.
Astrid BomanBoden(Publicerat med tillstånd.)
Tillägg av Leif Erlingsson:En ny film som sammanfattar en del av vår surrealistiska verklighets omständigheter är
Everybody's Gotta Learn Sometime 1.0.
Men vad jag uppfattar som en betydligt intressantare utveckling är att en så kunnig och klartänkt person som Barbara
Honegger, M.S. - "Senior Military Affairs Journalist at the Naval Postgraduate School (1995 - current), the Navy's
advanced science, technology and national security affairs university." - klart och tydligt har bevisat att USA:s officiella
förklaring om vad som hände i Pentagon den 11 september 2001 är en lögn: Seven Hours in September: The Clock
that Broke the Lie. Honegger var under åren 1981-83 en speciell assistent till presidentens assistent och en Vita Huset
politisk analytiker. Hon var den första som offentligt sa upp sig från Reagan-Bush d.ä. administrationen av samvetsskäl.
Hon var en pionjär i att avslöja Iran-gate och hon var en avslöjare av "the October Surprise" (October Surprise, Tudor,
1989) och i Iran-Contra exposén "Cover-Up", och hon kallades som forskare/vittne till både 23 oktober 2004 och 27
augusti 2005 Los Angeles Citizens 9/11 Grand Jury förhören som hölls i Patriotic Hall i Los Angeles, Kalifornien. I
texten på länken - ett trevligt PDF-dokument - skriver hon även om antrax-breven som sändes från ett amerikanskt
laboratorium till utvalda politiker för att de skulle sluta gräva i bakgrunden till 11 september attackerna, samt för att de
skulle bli medgörliga i att släppa igenom avskaffandet av medborgerliga rättigheter genom Patriot-lagstiftningen. Hon
skriver också om planer i samband med den första World Trade Center attacken, den 1993 - som ju FBI var delaktig i,
som aldrig realiserades. Man skulle enligt uppgift ha haft planer på att släppa ut stora mängder cyanid i New York i
samband med 1993-attacken. Detta realiserades dock aldrig. Tack vare sin inside kunskap kan hon skriva initierat om
hur attackerna den 11 september kan ha planerats och genomförts.
Ett problem för oss är att vi vet för lite om det som sker bakom kulissernaVi vanliga medborgare, i Sverige och även i
USA, vet för lite om vad som sker bakom kulisserna för att kunna tänka att det som faktiskt har skett skulle vara
trovärdigt. Det är ett problem, minst sagt. Ju fräckare de vi litar på ska skydda våra intressen istället förråder alla sina
förpliktelser, ju mer är vi benägna att förneka att det har hänt. Reaktionen är inte olik hustrun till pedofilen som vägrar
se att pedofilen förgriper sig på hennes barn. Vi är brottsoffer, och vi kan inte vända oss till någon annan brottsofferjour
än varandra. Men det är mycket mycket mycket hög tid att vakna upp! Förstå att även våra egna högsta ledare är
införstådda. Och media. Hitta riktiga människor, strunta i brottslingarna! Bli frisk!
Andra bloggar om: världsdiktatur, surrealistisk verklighet, 911, 11 september, honegger

Inlagd av Astrid Boman i Media, 911 eller 11 september, Ideologin, Verkligheten, WTC,
Regeringsterrorism, Fosterlandsförrädare, Rättvisa, Mänskliga rättigheter, Politik, Neocons, USA,
Surrealistisk verklighet kl 23:59

Surrealistisk verklighet
I Noam Chomsky - en politisk biografi citerar Milan Rai Chomsky så här:De intellektuella klasserna har tagit på sig
uppgiften att förhindra irrläror. Men i och med detta har intelligentsian fallit offer för sin egen propaganda. Intelligentsian
är »det främsta föremålet för effektiv indoktrinering« och »tenderar att ha den sämsta förståelsen för vad som händer i
världen, och den visar faktiskt ansatser till ett slags institutionaliserad dumhet«. Påståendet att de välutbildade är de
mest hjärntvättade är »närmast en självklarhet«, enligt Chomsky; utbildning är i sig själv en sorts indoktrinering.
Dessutom är de välutbildade »utsatta för det ständiga propagandaflöde som i huvudsak riktas mot dem av den
anledningen att de är viktigare än andra och därför måste kontrolleras hårdare«. (Milan Rai, "Noam Chomsky - en
politisk biografi", s. 177.)Jag tror att många i "Intelligentsian" faktiskt i dag inser att gårdagens "verklighet" inte täcker
morgondagens behov. Men från denna insikt till samsyn är det naturligtvis väldigt långt. Jag tror nämligen att
Intelligentsians egentliga - självpåtagna - uppgift är att definiera vad som är acceptabelt tänkande, vad som befinner sig
inom den "box" eller "verklighetsbubbla" inom vilken den officiella kulturen begränsas och begränsar dem som får
uttrycka sig genom elitens medier.
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Förvirring råder därför. Särskilt bland kultureliten. Som någon kompis till en bekant sa, vi lever i en surrealistisk
verklighet.
Andra bloggar om: kultureliten, intelligentsian, surrealistisk verklighet, propaganda, indoktrinering, välutbildade,
hjärntvättade, chomsky, officiella kulturen

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Förnekelse, Verkligheten, Propaganda, Gemensam berättelse /
myt, Manipulation, Intelligentsian, Kultureliten, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering &
hjärntvätt, Noam Chomsky, Paranoida fantasier kl 19:32
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Monday, May 15. 2006

Någon skulle ha talat
Kritiken mot tesen att USA:s ledning avsiktligt lät terrorattackerna mot New York och Washington den 11 september
2001 ske, eller själva var delaktiga, är ofta att om det hade varit sant, så skulle någon ha pratat bredvid mun.
USA:s president:

" . . . när vi gick in i klassrummet så hade jag redan sett det här flygplanet flyga in i den första byggnaden. Det fanns en
påslagen TV-monitor. Och vet ni, jag trodde att det var pilotmisstag och jag tyckte det var otroligt att någon kunde begå
ett så fruktansvärt misstag." (Orginal: " . . . when we walked into the classroom, I had seen this plane fly into the first
building. There was a TV set on. And you know, I thought it was pilot error and I was amazed that anybody could make
such a terrible mistake.")
Problemet är att inget TV-bolag filmade eller sände detta, eftersom det för dem var en helt oväntad händelse. Ingen har
ställt personer i USA:s presidents omgivning mot väggen angående att DE däremot hade en TV-kamera riktad mot den
först träffade byggnaden när planet träffade den. Media har skyddat dem. Faktiskt har INGEN ens råkat illa ut för att ha
begått misstag som har gjort dessa händelser möjliga. Istället har de som verkar ha begått de största felen istället i
några fall senare belönats. Detta i kontrast mot mindre olyckor där långa utredningar till sist hittar skyldiga bland
tågtjänstemän, etc, för att signaler legat fel eller misstag begåtts. Men ingen hade gjort något fel när USA:s luftförsvar
tillät ett antal kapade flygplan att snurra runt i USA:s känsligaste luftrum i flera timmar.
Leaseinnehavaren av de tre byggnader som rasade fullständigt:

"Jag kommer ihåg att jag fick ett samtal från, uh, chefen för brandkåren, och att han sa att han inte var säker på att de
skulle kunna begränsa elden. Jag sa, vi har haft sådana fruktansvärda förluster av liv. Kanske det smartaste som kan
göras är att 'pull it' [fackslang för att ta ned en byggnad med kontrollerad sprängning]. Och de tog det beslutet att 'pull'
och sedan såg vi på när byggnaden föll." Transkript från PBS intervju med WTC leaseinnehavaren Larry Silverstein, när
han levererar en förklaring av okänd sanningshalt, om hur och varför beslutet togs att demolera World Trade Center
byggnad nummer 7. (Ursprungligen sänt på PBS [ickekommersiell public-service radio] i september 2003.) (Orginal: "I
remember getting a call from, uh, the Fire Department Commander, telling me that they were not sure they were gonna
be able to contain the fire. I said, you know weve had such a terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is, is
pull it. And they made that decision to pull and then we watched the building collapse." Transcript of PBS interview
with WTC leaseholder Larry Silverstein, delivering an explanation of unknown authenticity, as to how and why the
decision was made to demolish WTC Building 7. (Originally broadcast on PBS, September 2003))
USA:s president:

"Våra fiender är påhittiga och resursstarka, och det är vi med. De slutar aldrig att tänka ut nya sätt att skada vårt land
och vårt folk, och det gör inte vi heller." - President George W. Bush (Orginal: "Our enemies are innovative and
resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither
do we.")
Andra bloggar om: usa, terrorism, neocons, politik, mänskliga rättigheter, 911, 11 september, media
Vi måste inse att någon har talat. Babblat bredvid mun. Det är tack vare skyddet från media som detta har kunnat
tystas ned. När media angriper någon makthavare beror det på interna uppgörelser inom makteliten. Det som nu sker
är ingen intern uppgörelse. Det är realiserandet av gamla planer. För vår egen överlevnad behöver vi förstå dessa
planer, och vad de som planerar egentligen tror på. Vad tror de egentligen? Det spelar mindre roll om deras tro är sann
eller falsk, är de makthavare och ser de verkligheten genom vissa filter så påverkar det oss. Ser då hela makt-eliten,
media-ägarna, o.s.v. verkligheten genom dessa samma filter, ja, då kan de i bästa samförstånd undanhålla precis
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vadsomhelst från oss. Eller förlöjliga det, när någon ändå pratar om det.
En site jag hittat som försöker analysera tal baklänges för att få fram fler "Freudian slips", för att försöka förstå vilka
händelser som planeras framöver för att fortsätta dressera oss är http://ken-welch.com/. Har de rätt eller fel? Döm
själva. Men försök TÄNK SJÄLV! Tro inte på media! Och fundera på VARFÖR vissa ämnen tas upp i media! Man kan
psykologiskt förbereda en befolkning för olika händelser genom att i förväg diskutera dem i media. Även kulturen kan
användas så, när tidplanen är längre. Fundera på teman i kulturen, filmerna. Varför tas vissa teman upp? Spola
tillbaks till efter andra världskriget. Tänk stort! Googla "Moriah Conquering Wind". Fundera på den »nya humanitet«
som under stor vördnad och högtidlighet har proklamerats av Bill Clinton, Tony Blair och diverse assistenter till dem.
Enligt denna tes inträder vi i en lysande epok, ett nytt tusenårsrike. Den nya världsordningen, eller New World Order,
med andra ord. Vi skulle ha kunnat kalla den "Det Fjärde Riket", men av olika skäl tycks man ha förkastat det
alternativet.
Andra bloggar om: tal baklänges, Freudian slips, kulturen, teman, Moriah Conquering Wind

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Terrorismen, Förnekelse, Propaganda,
WTC, Regeringsterrorism, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Fosterlandsförrädare,
Manipulation, Mänskliga rättigheter, Politik, Neocons, USA kl 15:48
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Friday, May 12. 2006

Läs trancecom
Jag har varit dålig på att göra reklam för Petter Claessons trancecom.se. Det är en bra, viktig och aktuell blogg. Som
dagens Det är du och jag som är “terroristerna”.

Andra bloggar om: usa, england, buggning, övervakningssamhället, terrorism, neocons, politik, demokrati, bodström,
personlig integritet, nsa, mänskliga rättigheter
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Demokrati, Mänskliga rättigheter, NSA, Personlig
integritet, Bodström, Politik, Neocons, Övervakningssamhället, Buggning, England, USA kl 22:34
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Sunday, May

7. 2006

Gaphals

Inte lätt detta att vara svensk. Som svensk ska man skriva högst en text i halvåret. Blir det mer så signalerar det att det
är något fel på en. Om man inte får betalt förstås. Men då är det väl ändå något fel. :)
Om man inser att allt inte står rätt till så får man alltså inte skrika "LYSSNA - VAKNA!" För det är inte svenskt. Och om
man gör så, ja, då måste det vara något fel på en.
Men allt står faktiskt inte rätt till. Man vill att vi ska tro absurditeter, och det är inte så konstigt att några då börjar gasta
"LYSSNA - VAKNA!" För som Voltaire formulerade det: "De som kan få dig att tro på absurditeter kan få dig att begå
ohyggligheter." Det är faktiskt av betydelse VILKA som är terroristerna, för hur vi tänker. Läs även Return of the Death
Squads: Iraq's Hidden News av John Pilger, från The New Statesman.
2006-05-09: Tack Petra, för tipset: Aftonbladet 2006-05-09 - Dödsskvadroner ska krossa det sista av Irak
Andra bloggar om: absurditeter, skändligheter, ohyggligheter, dödsskvadroner, Irak
Inlagd av Leif Erlingsson i Irak, Dödsskvadroner, Absurditeter gör ohyggligheter kl 13:01
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Monday, May

1. 2006

Vårt samhälle har vänt rationaliteten ryggen
Jag hörde att i tisdags besvarade utrikesministern en interpellation från Alice Åström (v) om risken för krig mot Iran, och
att det i den efterföljande debatten framkom att det råder fullständig politisk enighet riksdagspartierna emellan om att det
är Iran som är den stora boven i detta drama, och att man var rörande ense om att om inte Iran backar så stöder man
ett väpnat angrepp såsom en sista utväg.
Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes hur
processen ser ut då ett samhälle vänder rationaliteten ryggen. På länkarna i den förra meningen kan man dels hitta till
en blurb om hans bok, från en tidigare kommentarskedja - man kan behöva trycka return en extra gång för att komma till
rätt ställe på sidan, och dels ett stycke i min essä om verklighetsbubblan som jag nu ska citera helt kort ur: Dr.
Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen - "Politisk Ponerologi" - att när vanan att
göra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala nivån så utvecklar samhället
ifråga ett förakt för kritik byggd på fakta och förnedrar envar som slår larm. Förakt visas även gentemot andra nationer
som har behållt ett normalt rationellt tankesätt, liksom för deras åsikter. Egoistisk tanketerrorism genereras av samhället
självt och dess processer av "omvandlingstänkande". . . . När en hysterisk omgivning till sist slutar att göra åtskillnad
på åsikter från begränsade, inte helt normala människor, och åsikter från normalt rationella personer så öppnar detta
slussportarna för aktivering av patologiska faktorer av olika slag. Om ett samhälle inte lyckas att övervinna det
hysteriska tillståndet så kan en stor blodig tragedi bli resultatet. En variant på en sådan tragedi är att en så kallad
patokrati skapas.Att hela vårt samhälle befinner sig i ett psykiskt sjukdomstillstånd bevisas enkelt genom att jämföra de
varningar som finns - se forumet Stoppa USA/Israels Iran-krig 2006 för exempel på detta - med vår egen riksdags
reaktion. Och bristen på folkstorm på detta. För att se detta får man givetvis inte själv vara drabbad av
sjukdomstillståndet ifråga, då det ju just orsakar total brist på sjukdomsinsikt.
Eftersom media gör vad de kan för att förvirra oss så hänvisas i ämnet Iran till Iran was not ordered to Stop Enrichment
av Mike Whitney, 04/16/06 "ICH", samt till kommentarer från mot_krig listan. Seymour Hersh - han som avslöjade
massakern i My Lai och släppte storyn om USA-tortyren i Abu Ghraib - varnade i the New Yorker den 17 april för detta
krig. Och liksom förra gången - mot Irak - så är det de hemska massförstörelsevapnen som vi ska vara rädda för. Och
det fungerar - varje gång! Den som går på vad det står i tidningen blir programmerad av krigspropaganda. Hur många
gånger tänker du låta dem programmera DIG? Risken är överhängande för kärnvapenkrig denna gång - och den
svenska politiska enigheten är närmast total. Friskt?
Förresten så är Orwells 1984 en bra kokbok, för dem som lurar oss vart de vill. Jag har numera en Comment Search
funktion i bloggen. Matar man in "Goldstein" där så får man några intressanta träffar: "Emmanuel Goldstein är [i George
Orwells 1984] den evige kontrararevolutionären som "siktas" närhelst folkets vrede måste eldas ytterligare, för att de inte
ska komma ihåg att deras egen frihet har stulits från dem.'' En annan träff rör ``Zarqawi-gate: viktigare än du tror...'' "Zarqawi Goldstein?" Abu Musab al-Zarqawi är nämligen, som faktiskt har avslöjats i Washington Post, mest en
Pentagon psyop operation. Skandalen i USA är att även amerikaner har lurats. Att vi svenskar och andra ska luras är
däremot själva meningen med det hela. Här är då det senaste om "Zarqawi Goldstein": Al-Qaeda leader plans an Iraq
army. I artikeln talas det om att "kopplingarna" till Iran blir starkare" - vad förvånad man blir! Och han har bestämt sig
för att bygga en riktig armé, och vilka hjälper honom - jo, the Iranian Revolutionary Guards! Nu använder Pentagon
honom alltså för att vi ska bli mer villiga att gå med på att anfalla Iran. Här i Sverige tycks vi sakna beredskap att
hantera att media ljuger för oss genom att undanhålla eller förvränga fakta och relevant bakgrund. Jag skrev att Orwells
1984 är en bra kokbok, för dem som lurar oss vart de vill. Men de måste väl inte följa den så slaviskt, det blir ju löjligt: I
"1984" så är ett stående tema att man nästan fångat den evige kontrararevolutionären Emmanuel Goldstein. I
Pentagons psyop nyheter som våra medier serverar oss om al-Zarqawi så har de också hela tiden nästan fångat
honom. Så också i den sista artikeln jag länkade till.
Andra bloggar om: Iran, Politisk Ponerologi, omvandlingstänkande, patologiska faktorer, massförstörelsevapen,
krigspropaganda, manipulation, Zarqawi, psyop, Emmanuel Goldstein, Orwell, 1984

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, Värderingar, Förnekelse, Hyckleri,
Revolution, Israel, Propaganda, Iran, Kärnvapenkrig, Gemensam berättelse / myt, Sociala
fantasisystem, Fosterlandsförrädare, Demokrati, Manipulation, Osama bin Goldstein, 1984, Emmanuel
Goldstein, Zarqawi, Krigspropaganda, Massförstörelsevapen, Patologiska faktorer,
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Omvandlingstänkande, Politisk Ponerologi, Irak, USA, Paranoida fantasier kl 17:45
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