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Credible news mounted on paper

Velkommen til Free21
Med denne prøveudgave af 

Free21 MAGASINET på 
dansk forsøger vi at introducere et 
nyt medium i Danmark, som byg-
ger på fire års udvikling og succes 
i Tyskland.

Konceptet er simpelt, artikler fra 
uafhængige journalister og kom-
mentatorer bringes fra internettet 
og på papir. Dermed trækkes rele-
vante diskussioner fra nettet og ud i 
„virkeligheden“, og dermed kan der 
opstå et reelt grundlag for stilling-
tagen til emner, der berører os alle.

På verdensplan har mange jour-
nalister opsagt deres stillinger ved 
de store medier, hvor de ikke læn-
gere kan arbejde uafhængigt, og 
som i høj grad udbreder politisk 
propaganda. Disse journalister har 
i Free21 fundet en platform, hvor 
deres arbejde atter kommer i papir-
form, og MAGASINET udkommer 
i dag på tysk i 4. årgang.

Målt på antallet af tilknyttede 
journalister og skribenter er vi i 
dag Europas største papirmedium 
for såkaldt alternativ journalistik 
– hvilket i vores verden blot bety-
der journalistik, hvor man ikke la-
der sig styre af nogen eller noget. 
Uafhængig journalistik, hedder det.

At vi har nået denne position på 
så kort tid, skyldes dels, at vi står 
fast på de journalistiske grundprin-
cipper, men ikke mindst, at der i 
Tyskland, Østrig og Schweiz er en 
bred erkendelse af, at de store me-
dier er styret af kræfter, som ligger 
langt udenfor redaktionerne.

I Tyskland har det gennem år-
tier blandt befolkningerne været et 
diskussionsemne, hvad USA egent-
lig laver på tysk jord – militærbaser 
og systematisk overvågning er blot 
nogle af ingredienserne. Emnet har 
været så længe ignoreret af de store 
medier, at en masse mennesker har 
søgt til de alternative medier for at 
finde information. 

Tyskerne lader sig ikke binde 
nogen historie på ærmet af USA, 
de lever i dagligdagen nærmest i 
en Vasalstat, hvor alle større bes-
lutninger træffes andetsteds. Der er 
en bred skepsis overfor NATO, den 
såkaldte forsvarsalliance, som sys-
tematisk de seneste snart 20 år har 
gennemført angrebskrige på veg-
ne af USAs erklærede udenrigs-
politiske ønsker.

Tyskerne ved også, hvor skrøbe-
ligt vort finanssystem er, fordi det 
bygger på „falske penge“ – ameri-
kanske dollar, som startende med 
Marshallhjælpen har oversvømmet 
det meste af kloden. Penge, som 
er skabt ud af den blå luft og som 
bruges som værktøj i den imperia-
le politik, eliten i USA ønsker ført.

„At nogen journalister i Tys-
kland får at vide af CIA, hvad de 
skal skrive, burde være velkendt 
i dag“.

Sådan sagde den tidligere tyske 
finansminister Oskar Lafontaine i 
2016. Han formulerede, hvad „alle“ 
inden for politik og medier ved: de 
store medier er styret af kræfter i 
Washington. Læs i den forbindelse 
også artiklen på side 26, „Det store 
Propaganda-matrix“.

Free21.org har i dag næsten 
200 journalister og kommentato-
rer på vores forfatterliste, og hver 
uge kommer nye til. Vores artikler 
oversættes på kryds og tværs til 
mange sprog og layoutes af profes-
sionelle layoutere, og papirmagasi-
ner opstår ud af dette koncept nær-
mest som et „biprodukt“.

Dette prøvemagasin på dansk 
er blot det første forsigtige skridt, 
for at se, om der også er interesse 
i Danmark. Vi går nu i gang med 
markedsundersøgelser og forsø-
ger at samle nok abonnenter til, at 
vi kan udgive fire udgaver i 2018. 
Fra 2019 og frem vil vi udkomme 
hver anden måned.

Abonnementssystemet er unikt; 
man får ikke ét men 5 eller 10 eks-
emplarer af magasinet – ideen er, 
at man kan forære et magasin til 
venner, bekendte, efterlade det på 
cafeen eller på hotellet – i det hele 
taget blive aktiv i udbredelsen af 
journalistik, som vi betragter som 
den „ægte vare“.

Reaktionerne vi modtager fra 
vore tyske læsere, er overvældende. 
Magasinet gør det muligt for yngre 
generationer at diskutere emner med 
de ældre, som ellers kunne afvises 
som „internetskriverier“ og „kon-
spirationsteorier“. 

Derfor: Fra nu af også i Danmark – 
Power to the Paper!

Tommy Hansen, 
Chefredaktør
Free21.org

Editorial
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Da Feltmarskal Rommels styr-
ker i 1942 blev standset efter 

slaget ved Tobruk, var det ikke på 
grund af ildkraften fra de alliere-
de. Rommel løb ganske enkelt tør 
for olie, og hans styrker strandede 
i ørkenen ved Haifa - og det hele 
var et desperat forsøg på at ero-
bre Nordafrika for at skaffe olie 
til Hitlertyskland og til det faci-
stiske Italien. 

Allerede året forinden havde 
Hitler formuleret sagen i en nødde-
skal: I sit direktiv fra august 1941 
slog han fast, at det var nødven-
digt at erobre Krim-halvøen for 
at afskære de russiske olieforsy-
ninger og selv sikre sig friske le-
verancer efter at USA var ved at 
lukke for samhandelen. 

I starten af 1940’erne var USA 
verdens største producent af olie, 

og både den nazistiske krigsop-
rustning og starten af 2. verdens-
krig skabte et boom for den ame-
rikanske olieindustri. USA var 
datidens Saudi Arabien.

Amerikanske firmaer leverede 
i starten olien til alle de krigsfø-
rende parter: England, Tyskland, 
Italien og Japan. Ingen af dem hav-
de nævneværdig egenproduktion, 
og de var derfor alle afhængige af 
olie fra USA. 

Amerikansk olie til  
japanerne
Frem til kort før angrebet på Pe-
arl Harbor i december 1941 var 
det således amerikansk olie, som 
drev hele den japanske hær. Selv 
havde Japan ingen olieressourcer, 
og tankskibe sejlede i fast rutefart 
mellem USA og Japan, indtil de 
japanske aktiviteter i det indiske 
ocean blev så truende for præsi-
dent Roosevelt, at han standsede 
leverancerne.

Tilsvarende var det olie fra 
USA, som var grundlaget for både 
væksten i Tyskland frem til krigen 
- og som sikrede Hitlers aggressi-
ve ekspansion i krigens første år. 
Uden olie fra USA ville nazitysk-
land aldrig være blevet realiseret.

Standard Oil var ejet 
af Rockefeller og 
I.G.Farben

Det største amerikanske oliefir-
ma var i 1941 Standard Oil of 
New Jersey, hvis største aktio-
nær var Rocke feller-familien - og 
hvis næststørste aktionær på det 
tidspunkt var det tyske I.G. Far-
ben, dengang verdens største ke-
miske industri. Forbindelserne 
var kommet i stand efter massive 
amerikanske investeringer i Na-
zityskland under den amerikan-
ske depression i 1930’erne, hvor 
Tyskland blev anset for et godt og 
sikkert sted at investere. 

Vestlig olie sikrede  
Luftwaffe
Ikke bare Standard Oil, men også 
firmaer som f.eks. Du Pont og Ge-
neral Motors var samarbejdspart-

Ingen krige uden olie 
og uden olie ingen krige
Væksten i den vestlige verden siden anden verdenskrig har gjort olie til den mest efter-
tragtede ressource overalt på kloden. Olie er en forudsætning for opvarmning, transport 
og for udvikling af tusinder af moderne produkter – og den er helt essentiel for at kunne 
føre en krig. Af Tommy Hansen

Forudsætningen for at kunne føre en krig har siden første verdenskrig og helt frem til i dag været olie, og 
krigsherrerne søger altid først derhen, hvor oliekilderne er.  (Foto: Wikimedia Commons)

Dr. Daniele Ganser er historiker og fredsforsker og leder af 
Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) i Ba-
sel. Daniele Ganser har specialiseret sig i international histo-
rie gennem de seneste 100 år og peger på olien og de øvri-
ge fossile energikilder som den evige kilde til krig. Og i takt 
med, at Vestens olieforbrug er steget, har vi med invasioner 
og falsk flag operationer sikret os adgang til stadigt flere af 
klodens olieressourcer.
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nere for I.G. Farben - de tre fir-
maer var den direkte årsag til, at 
Hitlers Luftwaffe i det hele taget 
kunne komme på vingerne. De 
tyske flyvemaskiner skulle bru-
ge Tetraethylbly (TEL) som til-
sætning til brændstoffet - og dette 
blev leveret af  Standard Oil, Du 
Pont og General Motors.

Da 2. verdenskrig begyndte i 
Europa, var der stor modstand fra 
England imod disse amerikanske 
leverancer af olie og brændstof til 
natityskland, og Standard Oil re-
agerede ved omgående at udfla-
ge hele sin olieflåde til Panama. 
Herfra fortsatte man så trafikken 
til centrale anlæg på De Kanari-
ske Øer og Tenerife, hvorf olien 
blev fyldt på tyske tankskibe til 
brug for både de tyske og de ita-
lienske tropper.

Samhandel til foråret 
1941
Denne trafik fortsatte helt frem til 
foråret 1941, hvor de amerikanske 
myndigheder offentliggjorde en 
detaljeret liste over oliebranchens 
samhandel med nazisterne og rej-
ste en mindre skandale. 

Standard Oil stod på det tids-
punkt for mere end 80 procent af 
den amerikanske olieproduktion, 
og som fast bankforbindelse brug-
te man Chase Manhattan Bank - 
en bank, der i øvrigt blev lukket 
af de amerikanske myndigheder 
den 17. april 1945, efter bevis-
ligt at have hvidvasket nazipenge 
gennem hele krigen og i stor stil.

85 procent af Hitlers 
olie kom fra USA,  
Venezuela og Iran

Da olieleverancerne fra USA til 
Nazityskland endegyldigt blev 
standset, stod Hitler med et alvor-
ligt problem. Allerede ved krigens 
udbrud forbrugte Tyskland om-
kring tre millioner tons olie om 
året, og 85 procent af dette kom 
fra USA, Venezuela og Iran. Præ-
cis som under 1. verdenskrig blev 
Tyskland nu igen afhængig af olie 
fra Rumænien og fra Ukraine - og 
som dengang rakte produktionen 
under 2. verdenskrig ikke til Hit-

lers krigsmæssige ambitioner om 
vækst og invasioner.

Da japanerne i marts 1942 in-
vaderede den hollandske koloni, 
Indonesien, var det tilsvarende 
for at sikre sig adgang til landets 
rige olieressourcer. Alternativet 
var, at den japanske krigsmaski-
ne var gået brat i stå.

Alle krige er  
ressourcekrige
Den schweiziske fredsforsker, Dr. 
Daniele Ganser, er overbevist om, 
at den underliggende årsag for 
langt de fleste krige er behovet 
for olie.
• Alle krige er ressourcekrige. Be-
folkningerne får at vide, at årsa-
gerne er alle mulige andre, oftest 
noget med demokrati og frihed,  
men i bund og grund handler det 
om, at magthavere har brug for 
stadigt større mængder olie for 
at bevare deres positioner, siger 
Daniele Ganser.
• Hele militærmaskinen er afhæn-
gig af olie; uden olie ingen krig. 
Og ser man på verdens brænd-
punkter til enhver tid, finder man 
næsten altid massive olieinteresser 
dukke op, siger Daniele Ganser.

Fokus på olien i Irak  
før 9/11
Allerede inden 9/11 lå det fast, 
at USA havde fokus på oliefore-
komsterne i Irak, der på det tids-
punkt rådede over de næststørste 
reserver i verden. Efter at Vesten 
invaderede landet og fjernede og 
likviderede Saddam Hussein, blev 
de irakiske olierigdomme fordelt 
mellem udvalgte vestlige olie-
selskaber som f.eks. BP, Shell og 
Exxon. 

En anden af de vestlige oliegi-
ganter, Unocal, underskrev sam-
men med det saudiarabiske oliefir-
ma Delta i slutningen af 1990’erne 
en samarbejdsaftale med det da-
værende Talibanstyre i Afgha-
nistan om at etablere en olie- og 
gasrørledning gennem landet. Den 
skulle sikre forsyningerne fra  det 
kaspiske hav gennem Turkme-
nistan, Afghanistan og Pakistan 
og videre ud til de store marke-
der i Asien.

Von Tommy Hansen - Publiziert auf FREE21: 17.09.2014 - Updated: 17.09.2014
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japanischen Operationen im Indi-
schen Ozean so bedrohlich wurden, 
dass Präsident Roosevelt die Liefe-
rungen stoppte.

Ähnlich dazu, war das Öl von den 
USA die Basis für das wirtschaftli-
che Wachstum in Deutschland bis 
zum Krieg – und sicherte die 
aggressive Expansion Hitlers im 
ersten Jahr.

Ohne die finanzielle Unterstüt-
zung und das Erdöl aus den Verei-
nigten Staaten wären die Ausdeh-
nung und die Kriegsbestrebungen 
von Nazi – Deutschland nie reali-
siert worden.

Standard Oil im Besitz von 
Rockefeller und IG Farben
Der größte US-Ölkonzern war 1941 
Standard Oil von New Jersey, des-
sen größter Teilhaber die Rockefel-
ler-Familie war – und der zweit-
größte Teilhaber zu dieser Zeit war 
Deutschlands IG Farben, das welt-
größte chemische Konglomerat.

Ihre Beziehung entstand nachdem 
die USA massiv in NAZI –Deutsch-
land, während der Amerikanischen 
Depression in den 1930er Jahren, 
investierten, als Deutschland als ein 

Beinahe alle Kriege sind Ressour-
cenkriege. Den Menschen werden 
alle möglichen Gründe genannt, 
meist irgendetwas in Zusammen-
hang mit Demokratie und Frei-
heit, aber eigentlich geht es um 
Herrscher, die steigende Bestände 
an Öl benötigen, um ihre Position 
zu behalten, sagt der Schweizer 
Historiker, Dr. Daniele Ganser.
Das Verlangen nach wirtschaftli-
chem Wachstum in der westlichen 
Welt hat Öl noch vor dem 2. Welt-
krieg zur begehrtesten Ressource 
weltweit gemacht. Öl ist eine Vor-
aussetzung um zu heizen, für den 
Transport und für die Entwick-
lung der meisten modernen Pro-
dukte – und es ist absolut notwen-
dig, um Krieg zu führen.

Von Tommy Hansen

Als die Streitkräfte des Nazi-Feld-
marschalls Erwin Rommel in der 
Wüste von Haifa in Libyen nach der 
Schlacht von Tobruk 1942 fest 
saßen, war das nicht aufgrund der 
überlegenen Feuerkraft seitens der 
gegnerischen Verbündeten – Rom-
mel hatte einfach kein Öl mehr.

Tatsächlich war der ganze Feld-
zug nicht mehr als ein verzweifelter 
Versuch Nordafrika einzunehmen, 
um Öl nach Adolf Hitlers Deutsch-
land und in das faschistische Italien 

liefern zu können.
Hitler formulierte die Mission ein 

Jahr zuvor. In einer Anweisung im 
August 1941 legte er dar, dass es 
notwendig sei die Halbinsel Krim 
einzunehmen, um russische Ölliefe-
rungen zu unterbrechen und neue zu 
sichern, als die USA im Begriff 
waren den Handel mit Deutschland 
zu stoppen.

In den frühen 1940ern waren die 
USA der weltweit größte Produzent 
von Erdöl und der Nazi – Krieg und 
der Beginn des 2. Weltkrieges 
bewirkten einen Aufschwung für die 
US – Ölindustrie. Die Vereinigten 
Staaten waren sozusagen eine zeit-
gemäße Version von Saudi Arabien. 

Von Kriegsbeginn an lieferten die 
US – Unternehmen Öl an alle 
Kriegsparteien. Groß Britannien, 
Deutschland, Italien und Japan. Kei-
nes dieser Länder hatte eine signifi-
kante Eigenproduktion und war 
daher von den USA abhängig. 

Amerikanisches Öl zu den Japa-
nern 
Bis kurz vor dem Angriff auf Pearl 
Harbour im Dezember 1941 war es 
amerikanisches Erdöl, das die 
gesamte japanische Armee mit 
Brennstoff versorgte.

Japan hatte keine Ölressourcen, 
deshalb verkehrten Tanker in regel-
mäßigem Betrieb zwischen den Ver-
einigten Staaten und Japan, bis die 

Keine Kriege ohne Öl – 
und kein Öl ohne Kriege

Ort für gute und sichere Investitio-
nen galt.

Westliches Öl sicherte die Luft-
waffe
Nicht nur Standard Oil sondern 
auch Firmen wie Du Pont und 
General Motors waren Partner der 
IG Farben – diese drei Konzerne 
waren der Hauptgrund, dass Hitlers 
Luftwaffe abheben konnte.

Die deutschen Flugzeuge meng-
ten ihrem Treibstoff Tetraethylblei 
(TEL) bei – und dies wurde von 
Standard Oil, Du Pont und General 
Motors bereitgestellt.

Als der 2. Weltkrieg in Europa 
ausbrach, gab es großen Widerstand 
von England gegen die Lieferungen 
der USA von Erdöl und Treibstoff 

Seit dem 2. Weltkrieg ist der Schlüssel weltweit Kriege zu führen das Erdöl. 
Öl ist sowohl das Ziel, als auch der Grund Kriege zu führen und in diesem 
Jahrhundert wurden Kriege und Wiederaufbau politische und wirtschaftli-
che Notwendigkeiten. (Foto: Wikimedia Commons)

Die Trans-Afghanistan-Pipeline 
stand seit Mitte der 1990er Jahre 
auf dem Plan und konnte nur mit 
der Invasion Afghanistans 2001 
möglich gemacht werden. Plan-
mäßig fertig gestellt im Jahre 2016, 
wird sie die Erdölquellen im Kaspi-
schen Meer mit den Hauptmärkten 
in Indien und Asien verbinden. 
(Foto: PeaceReporter.net)

“ Standard Oil sondern 
auch Firmen wie Du 
Pont und General Mo-
tors waren Partner der 
IG Farben – diese drei 
Konzerne waren der 
Hauptgrund, dass Hit-
lers Luftwaffe abheben 
konnte.

Den Trans-Afghanske pipeline stod på tegnebrædtet i flere 
år og skulle forbinde oliekilderne omkring det Kaspiske hav 
med markederne i Indien og Asien. Den krævede imidlertid 
et regime change, hvilket blev udløst af USA i 2001. (Foto: 
PeaceReporter.net)

Krigen mod terror efter 11. september 2001 er blevet ført i 
olieproducerende regioner og i lande som f.eks. Afghanis-
tan, hvor en gigantisk olie- og gasrørledning fra Pakistan til 
det Kaspiske Hav nu er under opførelse

OLIE FOR DOLLAR
følge aftalen fra 1973 ville 
USA yde millitær beskyttelse 
af de saudi arabiske oliefel-
ter og desuden levere udstyr 
og materiel til opbygning af 
det saudiarabiske forsvar og 
landets efterretningstjenes-
te. Denne blev i årene heref-
ter opbygget helt efter ame-
rikansk model. Til gengæld 
skulle Saudi Arabien afhol-
de sig fra at modtage and-
re valutaer som betaling for 
olieleverancer end netop den 
amerikanske dollar.
To år senere var Iran, Irak, Ku-

wait og Venezuela med i af-
talen og senere Qatar (1961), 
In- donesien (1962), Libyen 
(1962), De Forenede Arabis-
ke Emirater (1967), Algeriet 
(1969), Nigeria (1971), Equa-
dor (1973), Gabon (1975) og 
endelig Angola (2007)

Fakta:
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Den Transafghanske  
pipeline

Opførelsen af denne transafghan-
ske pipeline, der forventes færdig i 
2016, mødte fra starten stor mod-
stand i den afghanske befolkning 
og ikke mindst blandt de mange 
forskellige afghanske krigsherrer 
(warlords), som ikke var kontrol-
leret af det centrale Talibanstyre i 
Kabul. Invasionen af Afghanistan 
i 2001 ses derfor af mange iagt-
tagere som et ønske om at sikre 
rørledningen med militær tilste-
deværelse.

Den amerikanske interesse i 
at sikre olieforsyninger og -for-
brug skyldes både hensynet til den 
amerikanske olieindustri og hen-
synet til den amerikanske dollar. 
Siden starten af 1970’erne har det 
været kotume, at olie skal betales 
med dollar og ikke andre valutaer.

Betænkelig  
sammenblanding
• Hvis man ser på den såkaldte 
Brent-olie, der kommer fra olie-
felterne i Nordsøen i området mel-
lem Norge og England, er prisen på 
den anført i dollar. Og ingen finder 
det i dag mærkeligt, at man ikke 
anvender norske kroner, engelske 
pund eller for den sags skyld Euro. 
Denne sammenbinding mellem ét 
lands valuta og en globalt efter-
spurgt råvare er yderst betænke-
lig, for at sige det mildt, siger Dr. 
Daniele Ganser.

I praksis betyder aftalen fra 
1971, at den amerikanske dollar 
styrkes, hver gang der handles olie 
kloden rundt. Dollarens værdi hol-
des således kunstigt oppe ved at 
tvinge klodens omsætning af olie 
til at basere sig på netop denne 
ene valuta.

Det er et faktum, at alle forsøg 
på at forlade aftalen siden er ble-
vet standset, ultimativt med ame-
rikansk militær intervension. Som 
det i dag er alment kendt, havde 
Saddam Hussein i 2000 bebudet 
fremover at ville sælge landets 
olie for EURO, hvilket afstedkom 
positive analyser i europæiske fi-
nanskredse - man nåede lige at vej-
re ny morgenluft for vækst i Euro-

pa, før den iranske olieproduktion 
efter invasionen blev overtaget af 
vestlige olieselskaber og derfor i 
dag fortsat afregnes i dollar.

Gaddafi ville nationali-
sere Libyens oliefelter
Tilsvarende ville Libyens dikta-
tor, Mohammar Gaddafi i 2009 
nationalisere landets oliefelter og 
indføre en ny valuta, baseret på de 
mere end 144 tons guldreserver i 
landet. Han ville fremover ikke 
anerkende den amerikanske dol-
lar som betalingsmiddel for noget 
som helst. Planerne blev skrinlagt, 
da Libyen blev invaderet i marts 
2011 og Gaddafi dræbt. Ifølge den 
tidligere chef for Libyens national-
bank, Qasem Azoz, forsvandt gul-
det kort efter invasionen og Liby-
ens olie afregnes fortsat i dollar.

Venskabet mellem Saudi Arabi-
en og USA og de omfattende for-
retningsforbindelser mellem den 
saudiske og amerikanske olieindu-
stri er historisk og veldokumente-
ret. Da bagmændene bag terroran-
grebet 11. september 2001 skulle 
findes, pegede Bush-administrati-
onen da også på Afghanistan frem 
for Saudi Arabien - selv om 15 af 
de 19 flykaprere kom fra Saudi 
Arabien og den påståede hoved-
mand, Osama bin Laden, var sau-
diarabisk statsborger.

Bush-familien, CIA og 
Saudi Arabien
Bush-familiens nære venskaber 
med det saudiarabiske kongehus 
og Bin Laden-familien er bredt an-
erkendt og en del af den amerikan-
ske historie. Da tidligere præsident 
George H.W. Bush i 1976-1977 var 
CIA-direktør, havde han blandt an-
det som en af sine hovedopgaver 
at opbygge den saudiarabiske sik-
kerhedstjeneste efter amerikansk 
model. Dette skete som en mod-
ydelse olie-for-dollar-aftalen - li-
gesom USA på det tidspunkt var 
i færd med at opføre millitærba-
ser overalt i Saudi Arabien, for at 
beskytte de saudiske oliefelter.

Denne militære alliance befæ-
stede værdien af olie/dollaraftalen, 
således at det officielle USA hav-
de sikret dollaren, samtidig med 

Stigningen i olieforbruget i USA hænger historisk set sammen 
med ekspansionen i den amerikanske krigsindustri, som top-
pen af det politiske USA er dybt engageret i. Pentagon har 
i dag 3 millioner ansatte, foruden ca. 7 millioner på pensi-
oner og overførselsindkomster - her Pentagons udgifter fra 
1940 til 2010, angivet i 2013-billioner dollar

Fakta:

Von Tommy Hansen - Publiziert auf FREE21: 17.09.2014 - Updated: 17.09.2014

ARTIKEL

SEITE 3 VON 4

durch das Land zu errichten. Man 
wollte Lieferungen sichern, vom 
Kaspischen Meer durch Turkmenis-
tan, Afghanistan und Pakistan bis 
hin zu den bedeutenden Märkten in 
Asien.

Die Trans-Afghanistan-Pipeline
Die Konstruktion dieser Trans-Afg-
hanistan-Pipeline, die Planmäßig 
2016 fertig gestellt werden soll, 
wurde anfangs von den Menschen 
in Afghanistan und besonders von 
den afghanischen Warlords, die 
nicht vom Taliban-Regime in Kabul 
kontrolliert wurden, stark abgelehnt. 
Die Invasion von Afghanistan 2001 
wird daher von vielen Beobachtern 

als Anliegen gesehen, diese Pipeline 
durch militärische Präsenz zu 
sichern.

Den US-Interessen den Erdölkon-
sum und die Öllieferungen zu 
sichern, liegen die Öl-Industrie als 
auch der US-Dollar zugrunde. Seit 
den frühen 1970ern ist es Standard-
prozedere, dass Öl-Transaktionen in 
Dollar bezahlt werden und in keiner 
anderen Währung.

Die Währungs – Verwirrung 
„Wenn man sich das sogenannte 
Brent-Öl ansieht, das aus den Erdöl-
feldern der Nordsee kommt, im 
Gebiet zwischen Norwegen und 
GB, ist der Preis in Dollar gelistet. 
Heute findet es niemand eigenartig, 
dass man nicht die norwegische 
Krone, den Sterling Pfund oder den 
Euro verwendet, um für dieses Öl 
zu bezahlen. Diese Verbindung zwi-
schen der Währung eines Landes 
und der globalen Nachfrage nach 
Rohstoffen ist gelinde gesagt, sehr 
dubios“, sagt Dr. Daniele Ganser. 

In der Praxis stärken die Petro-
dollar-Abkommen von 1971 – 73 
den Dollar automatisch, wann 
immer Öl gehandelt wird, 24 h, 7 
Tage die Woche, weltweit. Der Wert 
des Dollars ist künstlich; erschaffen 
durch eine natürlich gegebene und 
essentielle Ressource, die den glo-
balen Handel gekapert hat.

Es ist in der Öffentlichkeit gene-
rell nicht bekannt, dass vor dem 
Jahr 2000 Saddam Hussein Pläne 
verkündete, iranisches Öl gegen 
Euros handeln zu wollen und damit 
positive Reaktionen in den europäi-

schen Finanzkreisen weckte. Aber 
nach der Invasion von 2003, als die 
irakische Erdölproduktion von west-
lichen Ölkonzernen übernommen 
wurde, wurde der Öl-Handel weiter-
hin in Dollar geführt.

Gaddafi wollte die Ölfelder 
Libyens verstaatlichen
Ähnlich verlautbarte auch 2009 
Libyens Diktator Mohammar 
Gaddafi Pläne, die Erdölfelder 
von Libyen zu verstaatlichen 
und eine neue Währung einzu-
führen, die auf den mehr als 
144 Tonnen Goldreserven des 
Landes basierte. Er wollte fort-
an den US-Dollar nicht mehr 
als Zahlungsmittel, egal wofür, 
anerkennen. Die Pläne wurden 
erfolgreich zurückgestellt, als 
man im März 2011 in Libyen 
einmarschierte und Gaddafi 
getötet wurde. Laut dem ehe-
maligen Vorstand der National-
bank von Libyen, Qasem Azoz, 

Über Generationen hinweg pflegte die Bush-Familie eine enge Fre-
undschaft und Geschäftsbeziehungen mit der Saudischen Krone und der Bin 
Laden-Familie, der eine der Größten Firmen im Mittleren Osten gehört. Sie 
sind auf den Bau von amerikanischen Militärbasen spezialisiert

Der ansteigende Öl-Konsum in den Vereinigten Staaten (links) ist empirisch 
mit der Expansion der Rüstungsindustrie der USA verbunden
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Die Ölproduktion von Saudi Arabi-
en stieg nach dem Öl-für-Dollar-
Abkommen 1973 rapide an 
(Quelle:Seimosblog.com)

verschwand das Gold Libyens 
kurz nach der Invasion. Auch 
Libyens Erdölhandel, wird nach 
wie vor in Dollar geführt.

Es ist Fakt, dass jeder einzel-
ne Versuch aus dem Petrodol-
lar-Abkommen auszusteigen, 
durch enormen wirtschaftlichen 
und politischen Druck und 
letztlich mit amerikanischen 

“Die Freundschaft 
zwischen Saudi Arabien 
und den Vereinigten 
Staaten von Amerika 
und die tiefgreifenden 
Handelsverbindungen 
zwischen den Saudis 
und der US-Ölindustrie 
sind historisch und gut 
dokumentiert. 

Ved at binde ét bestemt lands valuta sammen med en glo-
balt efterspurgt energiressource, sikrer man sig nærmest evig 
velstand. Systemet kan kun trues af alternative energikilder 
og lande, som frafalder aftalen og vil gå deres egne veje. 
Alle forsøg på at forlade olie-for-dollar aftalen siden 1971 er 
blevet standset, ultimativt ved millitære invasioner. Tilste-
deværelsen i Afghanistan har nu sikret den Trans-Afghans-
ke Pipeline mellem det Kaspiske hav og de store markeder 
i Indien og Asien, og fra Ukraine er der adgang til de bety-
delige oliekilder på det russiske kontinent
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at den amerikanske og saudiara-
biske oliebranche bogstavligt talt 
boomede.

I 1979 stiftede George H. W. 
Bush oliefirmaet Arbusto Energy 
i Midland, Texas, sammen med 
en række lokale forretningsfolk, 
herunder James R. Bath, repræ-
sentant for Salem Bin Laden (æl-
dre halvbror til Osama Bin Laden) 
og Saudi Binladin Group. Arbu-
sto Energy har siden levet en om-
skiftelig tilværelse og har blandt 
andet kunnet sættes i forbindelse 
med svindel- og hvidvasknings-
skandalen i den CIA-infiltrerede 
internationale Bank of Credit and 
Commerce, der blev tvangslukket i 
1991 af Den international domstol 
i Luxemburg, men som i 2002 er 
afsløret i at have fortsat sine akti-
viteter længe efter lukningen. Ge-
orge H. W. Bush drev i forvejen 
oliefirmaet Zapata Corporation, 
grundlagt i 1963 og tilsvarende 
dybt forbundet med CIA. Således 
viser dokumenter, deklassificeret 
i 1993, at George H. W. Bush, i 
1963 - 14 år før han blev direktør 
for CIA - var både direktør for Za-
pata Oil og ansat af CIA.

Gennem de seneste 40-50 år 
har stadigt mere magtfulde fa-
milier med dybe interesser i olie-
industrien og kontrol over politi-
ske beslutninger på allerhøjeste 
niveau sat agendaen for verdens 
udvikling. 

I kraft af tilknytning til firma-
er som f.eks. Carlyle Group har de 
samme familier i dag skabt mil-
liardværdier, og krig er blevet en 
både politisk og økonomisk nød-
vendighed. Carlyle Group er i dag 
verdens største private kapitalfond 
og investeringsfirma og har en 
skiftende perlerække af tidligere 
præsidenter og ministre fra USA 
og USA-venlige regimer fra hele 
verden på lønningslisten. 
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Hvad der er godt for den saudiarabiske oliebranche, er godt 
for den amerikanske dollar og en række af de enkeltperso-
ner, som gennem de seneste 30 år har formet amerikansk 
udenrigspolitik. F.eks. har Bush-familien gennem foreløbig 
to generationer haft nære venskaber og tætte forretnings-
forbindelser med det saudiarabiske kongehus og Bin Laden-
familen, som driver en af Mellemøstens største entreprenør-
virksomheder og bl.a. har specialiseret sig i at bygge ame-
rikanske millitærbaser 
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Hvad har de to tidligere præsi-
denter George H. W. Bush og 

hans søn George W. Bush tilfæl-
les med tidligere præsident Tony 
Blair fra England, tidligere nati-
onalbankdirektør Karl Otto Pöhl, 
Tyskland, tidligere finansminister 
James Baker, USA, tidligere præ-
sident Fidel Ramos fra Filipinerne 
og med tidligere premierminister 
Anand Panyarac fra Thailand?

Svaret er: The Carlyle Group,  
som med op imod 200 milliarder 
dollar i spil i dag er verdens største 
aktør inden for de politisk styrede 
sektorer: rumfart, energi og krig-
sindustri. Firmaet, som med sine 
primære investeringer i dag be-
skæftiger mere end 600.000 men-
nesker verden over. Desuden har 
Carlyle Group et globalt netværk 
af samarbejdspartnere og har in-
vesteret massivt i havneanlæg, in-
dustrikomplekser og olieraffinade-
rier i hele verden. I de seneste år er 
investeringerne udvidet til andre 
brancher, og f.eks. købte Carlyle 
Group i 2005 verdens største bil-
udlejningskoncern, Hertz. I Dan-
mark ejer Carlyle Group en række 
industri- og erhvervsejendomme.

Særdeles dårlige odds 
for forsvarsindustrien
Da firmaet blev stiftet, var odds’ene 
for dets kerneforretning – forsvars-
industri – særdeles dårlige, men i 
kraft af den første golfkrig fik Car-
lyle Group vind i sejlene og flere 
toppolitikere kom på lønningsli-

sten. Den helt store katalysator for 
firmaets vækst blev 11. september 
2001 og de krige, begivenheden 
siden har afstedkommet. Carly-
le Group har bevaret sin position 
i magtens centrum helt frem til i 
dag, hvor præsident Obama f.eks. 
i 2011 udnævnte den mangeårige 
Carlyle-partner Jerome H. Powell 
som ny præsident for den ameri-
kanske nationalbank, The Fede-
ral Reserve.

Rystede på hovedet
Da de to venner, Stephen Norris, 
finansdirektør på Marriot Hotel 
i Washington og advokat David 
Rubinstein, i 1987 etablerede et 
privat investeringsselskab med 
interesser i forsvarsindustrien, ry-
stede alle i branchen på hovedet. 
Det var for sent, sagde man – den 
svulmende amerikanske krigsin-
dustri var efter den kolde krigs af-
slutning skrumpet ind til ukende-

lighed, og ingen spåede sektoren 
nogen fremtid. Men de to unge 
forretningsfolk havde en vision, 
og selskabet var grundlagt i Wa-
shington af én bestemt årsag: De 
ville målrettet gå efter at involvere 
folk i og omkring magtapparatet 
ved Det Hvide Hus, Pentagon og 
den store statsadministration, og 
Carlyle-stifter David Rubenstein 
havde den rette mand i tankerne: 
Mangeårig CIA-direktør og senere 
forsvarsminister under præsident 
Reagan, Frank Carlucci, som han 
kendte fra sin tid i Carter-admi-
nistrationen.

Fra forsvarsminister til 
krigsdirektør
Da Carlucci forlod sit embede un-
der Reagan i 1989, blev han såle-
des den første „politiske“ direk-
tør og senere formand for Carlyle 
Group, og under og op til den før-

ste golfkrig året efter fik Carlyle 
grundlagt en gigantisk formue med 
givtige investeringer i de dele af 
amerikansk krigsindustri, som fik 
de store regeringskontrakter. Sy-
stemet med at indlejre tidligere 
toppolitikere med magtfulde kon-
takter og globalt netværk så ud til 
at virke efter hensigten, og i 1994 
blev tidligere præsident George H. 
W. Bush (vicepræsident 1981-1989, 
præsident 1989-1993) tilknyttet 
som rådgiver. Da Englands pre-
mierminister John Major forlod 
sin toppost i politik i 1997, blev 
den straks skiftet ud med stillin-
gen som europæisk vicepræsident 
for Carlyle Group, og så fremdeles. 
Dertil kommer gennem årene en 
lang række af internationale top-
figurer, som ikke er ansat – men 
som har haft roller som konsu-
lenter, rådgivere eller højtlønne-
de foredragsholdere ved diverse 
salgsarrangementer.

Bush-familien og det 
saudiarbiske kongehus
Tilknytningen af George H. W. 
Bush (den ældre) bragte nye og 
ikke mindst mellemøstlige di-
mensioner til Carlyle’s kontakt-
net. Bush-familien havde tætte 
forbindelser til det saudiarabi-
ske kongehus, som især byggede 
på 1973-aftalen om olie-kun-for-
dollar mellem USA og Saudiara-
bien og den efterfølgende massi-
ve amerikanske tilstedeværelse i 
landet. Allerede i 1976, da George 

Præsidenternes firma,  
verdens største krigsindustri
Kapitalfirmaet „The Carlyle Group“ blev grundlagt af to amerikanske forretningsmænd i 1987. Den kolde krig var næsten 
slut, den amerikanske krigsindustri stod foran en aktie-katastrofe, og fagfolk rystede lidt på hovedet af Carlyle Groups 
visioner om at investere i den amerikanske krigsindustri. Men Carlyle havde et hemmeligt våben: de forbandt sig med 
den daværende præsident George H.W. Bush og derefter med en håndfuld globale top-politikere. Hermed var grundlaget 
lagt for de kommende års politiske initiativer, der frem for alt har sikret velstand hos Carlyle Group. af Tommy Hansen

„Vore drenge og piger fortjener kun det bedste“, sagde præsident George 
Bush i februar 2002, da hans administration præsenterede et rekordhøjt 
forsvarsbudget – et budget, som siden da årligt er steget og har forøget 
velstanden i både Carlyle Group og hos Bush-familien personligt.
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H. W. Bush var direktør for CIA, 
havde han fået nære forbindelser 
til chefen for den saudiske efter-
retningstjeneste, Sheikh Kamal 
Adham – der senere blev dømt 
som en af hovedmændene i den 
internationale bankskandale med 
BCCI, Bank of Credit and Com-
merce International, der blev dømt 
kriminel og tvangslukket i 1991.

Bush og Bin Laden Bush’s for-
bindelser omfattede også forret-
ninger med en af Saudiarabiens 
rigeste familier, Bin Laden-fami-
lien, som dog ifølge Carlyles egne 
oplysninger allerede var investor 
i Carlyle på dette tidspunkt. Iføl-
ge grundlægger gjorde man alle-
rede forretninger med Bakr Bin 
Laden, overhovedet i Saudi Bin 
Ladin Group, som var blevet ud-
dannet på et universitet i Florida i 
1979 og havde et bredt amerikansk 
netværk. Uanset rækkefølgen rej-
ste George H. W. Bush i 1990’erne 
store beløb fra Saudiarabien til 
Carlyle Group. Han tog på rejser 
til Thailand og Sydkorea; besøg 
der blev efterfulgt af massive in-
vesteringer fra de respektive lande 
i Carlyle og siden store Carlyle-
opkøb af industrier, teleselskaber 
eller finansvirksomheder m.v. i de 
respektive lande. Sideløbende har 
man opbygget amerikanske mili-
tærbaser i det meste af Asien og 
Mellemøsten, i vid udstrækning 
bygget af Halliburton og Saudi 
Bin Laden Group.

Bush junior kommer ind 
i systemet
George H. W. Bush havde allere-
de i 1990 fået sin søn George W. 
Bush, placeret i bestyrelsen for 
luftfartsselskabet Caterair, som 
Carlyle havde opkøbt, og dermed 
var sønnen introduceret i organisa-
tionen. Kort herefter fik Bush (ju-
nior)  som nyudnævnt guvernør i 
Texas kanaliseret 100 mio offent-
lige pensionspenge ind i Carlyle 
Group. Men golfkrige og små kon-
flikter op gennem 1990’erne var 
ikke nok til at holde troen oppe 
på den amerikanske krigsindu-
stris fremtid. Det blev beskrevet 
utvetydigt i rapporten „Rebuilding 
Americas Defences“ fra 2000, ud-
givet af en tænketank ved navn 

Project for A New American Cen-
tury (PNAC) og medunderskre-
vet af bl.a. Poul Wolfowitz, Gor-
don Libby og Donald Rumsfeld. 
I afsnittet „Creating Tomorrows 
Dominant Force“ hedder det, at 
kun en „katalyserende katastro-
fe som et nyt Pearl Harbor“ kan 
sikre den hurtige transformering 

af den amerikanske krigsindustri, 
som er ønskelig af både økonomi-
ske og politiske årsager.

Krigsindustrien mangle-
de en katastrofe i 2001
Da George H. W. Bush’s søn, Ge-
orge W. Bush, tiltrådte som præ-

sident i januar 2001, manglede 
krigsindustrien med egne ord en 
katastrofe i stil med Pearl Har-
bor for at kunne komme rigtigt i 
sving igen, og for Carlyle Group 
ville dette betyde helt gigantiske 
vækstmuligheder i et marked, som 
de fleste andre investorer så ud til 
at dømme dødt – simpelt hen for-
di fjenderne var væk efter Sov-
jetunionens sammebrud. Præsi-
dent Bush’s administration var 
på det nærmeste blevet spækket 
med PNAC-medlemmer: Elliot 
Abrams, Richard Armitage, John 
Bolton, Elliot Cohen, Dick Che-
ney, Lewis Libby, Richard Perle, 
Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz 
og Robert Zoellick er blot nogle af 
de mest kendte navne – og flere af 
dem var før eller siden at finde på 
lønningslisten hos Carlyle. Rum-
sfeld var f.eks. formand for Car-
lyle fra 1989 til 1992, og Carlyle 
investerede massivt i Halliburton 
mellem 1995 og 2000, hvor Dick 
Cheney forlod sin direktørpost i 
firmaet for at blive vicepræsident 
i Bush-regeringen.

Uanede bevillinger og uhæm-
met vækst Den nødvendige ka-
talyserende begivenhed for vå-
benindustrien kom i form af det 
såkaldte terrorangreb 11. sep-
tember 2001, som med øjeblik-
kelig virkning indledte en næsten 
uhæmmet vækst i krigsindustri, og 
sikkerhedsindustri, kommunika-
tion og energisektor m.v. Terror-
angrebet udløste desuden uanede 
bevillinger til alt, som kunne for-
bindes med „krigen mod terror“, 
ligesom det blev benyttet til di-
rekte afsæt for den fortsatte til-
stedeværelse af vestlige tropper i 
Irak, Afghanistan og flere andre 
lande i området.

Gigantiske ordrer fra 
Pentagon efter 2001
Pentagons største kontraktpart-
nere fik gigantiske ordrer efter 
2001, og alene invasionen af Irak 
har som bekendt været af største 
betydning for A.P. Møllers formue 
(A.P. Møller Maersk var enekon-
traktor for Pentagon m.h.t. con-
tainertransport under den første 
golfkrig). Tilsvarende var Carly-
le Group i 2005 vokset til via sine 

Som andre toppolitikere bliver Tony Blair benyttet af Carlyle Group til 
at åbne dørene for nye investorer, oftest kongelige familier som her ved 
sit besøg i Dubai i 2010.

„Project for the New American Century“  var en neokonservativ tænke-
tank og storleverandør af medlemmer til Bush-administrationen. PNAC 
blev grundlagt i 1997 og havde til formål at lave en visionsrapport om 
genopbygningen af den amerikanske krigsindustri, „Rebuilding Americas 
Defenses“. Udviklingen blev kickstartet med 9/11, amerikas „nye Pearl 
Harbor“.

United Defence Industries var USAs største krigsindustri og blev tidligt 
købt op af Carlyle Gro
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investeringer at være Pentagons 
11. største samarbejdspartner – et 
samarbejde med en partner, hvis 
budgetter er politisk bestemt og 
vokset markant siden 2001. Den 
11. september 2001 klokken 09.00 
startede et spektakulært møde på 
Hotel Ritz Carlton  i Washington 
DC, hvor Carlyle Group holdt sin 
årlige fire dages investorkonferen-
ce. I en særlig suite mødtes Frank 
Carlucci, James Baker og David 
Rubenstein med Shafig bin Laden, 
som repræsenterede Bin Laden-fa-
miliens investeringer i USA, til et 
afsluttende møde. George H. W. 
Bush menes ikke at have været 
med, da han officielt forlod kon-
ferencen aftenen før. Afslutningen 
på den årlige investorkonference 
fandt således sted på samme tid 
som den skelsættende begiven-
hed, der endegyldigt kom til at 
sikre Carlyle-gruppens vækst i 
årtier frem.

Et øjeblikkeligt boom

Med 11. september 2001 opstod 
den nye fjende, som våbenindu-
strien og magtmenneskene i USA 
havde manglet. Ikke alene skab-
tes et øjeblikkeligt boom i stort set 
al industri, som havde blot perifer 
berøring til forsvarssektoren, men 
udsigten til meget store krigsope-
rationer i årene herefter skabte for-
nyet og velbegrundet optimisme. 
Pentagon fik allerede dagen efter 
11. september 2001 lovning på 
nye milliarder, og samtidig blev 
der igangsat langsigtede projek-
ter med nye bevillinger til NSA 
og CIA under overskriften „kri-
gen mod terror“. Overvågnings-
industrien forvandlede sig fra at 
være et perifert erhverv til at bli-
ve en global industri, og i kølvan-

det på krigene voksede genopbyg-
ningsindustrien til hidtil uanede 
størrelser. I alle disse sektorer har 
Carlyle Group siden placeret sine 
investeringer. Blandt de nyere in-
vestorer i Carlyle Group er f.eks. 
regeringerne i Abu Dhabi og De 

Forenede Arabiske Emirater. Car-
lyle Group har i dag 1.400 ansatte 
fordelt på 34 kontorer verden over. 
Carlyle har i alt ca. 1.500 investo-
rer fra 74 lande.

Politik, våbenindustri og pen-
ge Flere uafhængige researchere 
og politiske kommentatorer har 
gennem årene beskæftiget sig med 
Carlyle Group og den åbenlyse 
magtkoncentration i grænselandet 
mellem politik, våbenindustri og 

penge. Journalist Wayne Madsen 
siger f.eks.: “Carlyle bruger Bush 
Senior til at gøre entré i adskillige 
regeringskontorer rundt om i ver-
den – hos præsidenter, premiermi-

nistre, konger, sheiker, emirer og 
sultaner. Bush Senior bruger for-
bindelserne til at få penge ind i 
Bush-koopera tiver, hvis fonde så 
igen finder vej ind i Bush-famili-
ens kampagne-maskiner.“ Listen 
over koncerner, som i dag ejes 
af Carlyle, er imponerende lang. 
De ejede pr. 2010 virksomheder 
som f.eks. verdens største biludlej-
ningsfirma Hertz, den franske avis 
Le Figaro, Loews Entertainment 
og det svenske bredbåndsselskab 
ComHem. Carlyle er desuden gen-
nem en lang række selskaber og 
datterselskaber  inden for våben 
og aerospace den ubetinget stør-
ste leverandør af udstyr, køretø-
jer og ammunition til det ameri-
kanske forsvar og hermed til den 
amerikanske krigsmaskine samt 
i vid udstrækning hele NATO-
apparatet.

Forbindelserne mellem Bush-familien og kongefamilien i Saudi Arabien 
er omfattende og velkendte, og har været genstand for hård kritik. Ikke 
desto mindre har forbindelserne udviklet sig gennem årene og er i dag 
en del af USAs udenrigspolitiske fundament.

Forfatter:
Tommy Hansen
Sid en  19 85 
freelance jour-
na l i s t .  Ha r 
be skæ f t i ge t 
sig indgåen-
de med begi-
v e nhede rne 
11. september 2001 og de deraf 
følgende krige. Chefredaktør for 
Free21.org.
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org/?p=11616>

Jagten på Osama Bin Laden, krigen mod terror, invasionen af Irak og 
ethvert større militært initiativ siden da har bragt velstand til Carlyle 
Group og de tilknyttede tidligere top-politikere.
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PAUL SCHREYER: Herr Ganser, 
Deres for nylig udkomne bog bæ-
rer titlen „Illegale Kriege“ og 
skildrer sammenlagt 13 krige og 
statskup i den nyere historie, star-
tende med kuppet mod den demo-
kratiske regering i Iran 1953, over 
angrebene på Cuba og Vietnam 
i 60´erne, krigene mod Serbien, 
Afghanistan, Irak, Libyen og en-
deligt Syrien for nylig. Hvorfor er 
disse krige illegale?

DANIELE GANSER: Fordi ingen hav-
de et mandat af FN-sikkerhedsrå-
det og heller ikke var forsvarskri-
ge. De er alle illegale angrebskri-
ge, som udelukkende kunne fin-
de sted, fordi befolkningen i NA-
TO-landene blev snydt og vildledt 
af løgne og fjendebilleder. Jeg har 
i min nye bog begrænset mig til 
krige, hvor NATO-landene USA, 
Storbritannien, Frankrig og Tys-
kland var involveret. Når man 
gennemgår listen af angrebskri-
gene er det skræmmende. De hi-
storiske fakta viser klart: NATO 
er ikke en forsvars-, men en an-
grebsalliance.

PAUL SCHREYER: Men er FN-sik-
kerhedsrådet i sig selv ikke et 
problem? I FN-pagten hedder det 
jo, at FN beror på „ principiel su-
veræn ligestilling af alle medlem-
mer“. Men allerede det passer jo 
ikke. Sikkerhedsrådet med veto-
ret fra de 5 konstante medlemmer 
USA, Rusland, Kina, Storbritan-
nien og Frankrig modsiger åben-
lyst „ligestilling af alle medlem-
mer“. Med hvilken ret har denne 
lille klub, egentlig jo sejrherrerne 
fra 2. verdenskrig, egentlig for al-
tid bestemt, hvilke krige der er le-
gale og hvilke ikke?

DANIELE GANSER: Der sætter De 
fingeren på et sårbart punkt. Der 
kan desværre ikke være tale om 
en suveræn ligestilling hos alle 
193 FN-medlemmer. De 5 kon-
stante medlemmer i FN-sik-
kerhedsrådet har vetoretten og har 
derfor en klar fordel frem for de 
andre 188 FN-medlemmer. Kon-
kret betyder det, når et af de 188 
mindre magtfulde FN-lande fører 
en illegal angrebskrig, som f.eks. 
Irak mod Kuwait i 1990, så bli-

ver det dømt af sikkerhedsrådet. 
Irak vil ikke kunne forsvare sig 
mod den dom, da landet jo ikke 
har nogen vetoret i sikkerhedsrå-
det. Men hvis et medlem af sik-
kerhedsrådet fører en angrebs-
krig, som f.eks. USA mod Pana-
ma 1989 eller englænderne og 
USA mod Irak i 2003, så bliver 
disse angribere ikke dømt af sik-
kerhedsrådet, fordi de med et veto 
kan beskytte sig mod en eventu-
el resolution. FN er helt klart et 
2-klasses-selskab. De 5 sejrher-
rer fra 2. verdenskrig med et kon-
stant sæde i sikkerhedsrådet ud-
gør overklassen, die resterende 
188 FN-medlemslande under-
klassen.

PAUL SCHREYER: De skildrer i 
Deres bog kun aggressioner fra 
NATO-stater. Hvorfor denne ind-
skrænkning? 

DANIELE GANSER: Fordi NA-
TO-landene siden 1945 har ført 
de fleste illegale krige. Promi-
nent er f.eks. den illegale bombar-
dering af Serbien 1999 uden FN-
mandat, hvor også Tyskland delt-
og. Eller USÁs illegale angreb på 
Vietnam 1964, hvor Tonkin-løg-
nen forvirrede det amerikanske 
folk. Eller det illegale angreb 
fra englænderne og franskmænd 
sammen med Israel på Egypten 

1956. Men da NATO-staterne 
USA, Frankrig og Storbritannien 
har et konstant sæde med vetoret 
i sikkerhedsrådet blev de praktisk 
aldrig dømt. Kun én gang i 1986 
blev det magtfuldste NATO-med-
lem USA dømt af FN ś internatio-
nale domstol i Den Haag, men jeg 
viser også i bogen, at præsident 
Ronald Reagan ikke bekymrede 
sig om dommen, ignorerede den, 
og hvor magtesløs FN var ikke at 
kunne få gennemført dommen og 
reparationsbetalingerne.

Russisk tabubrud?
PAUL SCHREYER: Igen og igen bli-
ver der betonet i offentligheden, 
at staterne indbyrdes skal respek-
tere den „territoriale integritet“. 
F.eks. har Rusland i 2014 dog 
rykket på grænserne på Krim og 
dermed for første gang brudt reg-
len, som egentlig alle retter sig ef-
ter. I Deres bog argumenterer De 
med FN-pagten fra 1945, hvor 
der står skreven: „Alle medlem-
mer undlader i deres internatio-
nale forhold, mht. en anden stats 
territoriale integritet eller poli-
tisk uafhængighed, eller i andre 
forhold der går imod FN´s mål-
sætning, at anvende trusler eller 
vold“. I FN-pagten er der faktisk 
tale om en pligt om at respektere 
grænserne, men også, med sam-
me status, om pligten at respekte-

re landenes politiske uafhængig-
hed. Det sidste bliver dog uden 
tvivl misligholdt, også når der ef-
ter en krig, som f.eks. i Afghani-
stan ikke bliver rykket på græn-
serne. Er de kritikere, som angri-
ber Rusland for at være tabubry-
der, i forbindelse med at rykke 
grænsen på Krim, så „blinde på 
det ene øje“?    

DANIELE GANSER: Dem, som kun 
ser russernes tabubrud fra 2014 
er ikke kun blinde på det ene øje, 
men blind på begge. NATO-sta-
ter har efter 1945 gentagende gan-
ge bombarderet lande, styrtet re-
geringer og misligholdt FN-pag-
ten. NATO-medlem USA har 
f.eks. i 1953 styrtet regeringen i 
Iran, dette var illegalt. I 1954 har 
de styrtet regeringen i Guatema-
la, idet man, som for nylig i Sy-
rien, bevæbner og træner lejesol-
dater, dette var illegalt. I 1973 
har de styrtet regeringen i Chile, 
dette var også illegalt. I 1986 har 
USA bombarderet Libyen, uden 
FN-sikkerhedsråds mandat, der-
for var dette også illegalt. Rus-
serne ærgrede sig først og frem-
mest over den illegale NATO-krig 
i Serbien 1999, såsom den illegale 
krig af NATO-landene Frankrig, 
Storbritannien og USA mod Liby-
en i 2011, hvor Gaddafi blev styr-
tet og myrdet. Da USA den 20. 
Februar 2014 styrtede den ukrain-
ske regering for at installere en ny 
præsident, som skulle føre Ukrai-
ne ind i NATO, blev det for meget 
for russerne. De ville under ingen 
omstændigheder miste deres flå-
debase ved Sortehavet og sikre-
de sig derfor, efter kuppet i Kiew 
med hjælp af soldater og en folke-
afstemning, Krim. I min bog be-
handler jeg konflikten i Ukraine 
og viser at både USA og Rusland 
udførte magtpolitik og FN-pagten 
blev fuldstændig ignoreret.
 
PAUL SCHREYER: I Deres bog 
anvender De et let og klart sprog, 
som egentlig ikke er gængs ved 
videnskabelige afhandlinger. De 
fleste krige er „illegale“, USA 
et „imperium“, NATO en „fare 
for verdensfreden“. Videnskabs-
folk undgår normalt udsagn som 
disse, specielt ved kontroversiel-

„NATO er en 
angrebsalliance“
Interview med den schweiziske historiker, Dr. Daniele Ganser 
om temaet illegale krige

af Paul Schreyer

NATO-forsvarsministre i Warshawa, 2016 (Foto: Tim D. Godbee / flickr 
/ CC BY 2.0)
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le politiske spørgsmål. Synes De, 
det er problem, altså de uklare el-
ler „diplomatiske“ ordvalg fra vi-
denskabsfolk og intellektuelle? 

DANIELE GANSER: Jeg har skrevet 
min bog på den måde, at enhver 
over 14 år kann forstå den. Det 
har altid været mit mål at skrive 
klart og tydeligt. 

PAUL SCHREYER: Nogle insinuerer, 
at De har en „politisk mission“ 
og ingen videnskabelig frem-
gangsmåde og at De er en „vi-
denskabspopulist“. Lignende de-
batter omkring aktivisme og ob-
jektivitet findes også i journalis-
men. Nogle mener, at en journa-
list ikke burde bidrage til aktivt 
at forandre politik, altså ikke at 
være en aktivist. Hvordan ser De 
det mht. videnskab? Er det uvi-
denskabeligt, hvis en forsker ak-
tivt vil forandre politik? 

DANIELE GANSER: Videnskabsfolk 
og journalister forarbejder og 
transporterer information. Det-
te former altid verdensanskuel-
ser, tænk f.eks. på den koperni-
kanske vending, da det geocen-
triske blev afløst af det heliocen-
triske verdensbillede. Eller tænk 
på den aktuelle mediedækning af 
Syrien. Det er informationens væ-
sen, som former den. Enhver vi-
denskabsmand og også hver jour-
nalist er påvirket af sin egen ver-
densanskuelse. Objektivitet, så-
som at berette og forske uden 
egen verdensanskuelse, er umu-
lig. Min bogs objektivitet er be-
grundet, da alle citater og tal er 
dokumenteret i kildeangivelser-
ne. Dette er historikerens hånd-
værk og på den måde kan læse-
ren kontrollere, hvad bogen base-
rer på. Ud over dette offentliggø-
rer jeg min verdensanskuelse og 
erklærer i indledningen af bogen 
og i dedikationen ganske åbent, 
at jeg vil styrke fredsbevægelsen. 
Derfor er bogen ikke neutral og 
placeret i midten af krig og fred, 
men klart på den ene side, nem-
lig fredssiden. Jeg vil gerne støt-
te mennesker med fakta og argu-
menter, som ikke vil krige, terror 
og hovedafhugninger. Jeg vil ger-
ne hjælpe mennesker, der vil ud 

af voldsspiralen og som vil for-
stå baggrunde. Når man kritiserer 
politikere med indflydelse, NATO 
og US-imperiet, får man ikke kun 
venner. Derfor bliver jeg somme-
tider rost og andre gang nedgjort. 
Ris og ros må dog ikke påvir-
ke mig og jeg må prøve stille og 
roligt at udøve min uafhængige 
forskning her i Schweiz og kom-
munikere mine forskningsresulta-
ter klare og forståelige
 
PAUL SCHREYER: I Deres bog kri-
tiserer De også de store medier, 
som ikke klart og tydeligt tør kal-
de de politikere, som uden FN-
mandat fører angrebskrigen, for 
forbrydere. Dette har vidtræk-
kende konsekvenser, skriver De: 
„For hvad der ikke bliver sendt 
på TV og ikke står i avisen, bliver 

der sjældent tænkt og diskuteret 
over, da det brede publikum sjæl-
dent kommer på den idé, at krigs-
forbrydere fra NATO-stater kan 
være medskyldige i flygtningekri-
sen, fordi man kun hører om kri-
minelle slusere, som også er an-
svarlige, men meget længere nede 
i hierarkiet“. Tror De, at ledende 
medier vil være i stand til at ven-
de på en tallerken, væk fra elite-
nærhed og hen til en uafhængig 
og kritisk rolle, som publikummet 
egentlig forventer? Eller har vi, 
efter Deres mening, brug for helt 
nye medier for at blive informeret 
fair og fyldestgørende? 

DANIELE GANSER: De ledende me-
dier fører NATO-propagandaen 
ind i borgernes stuer. Det er altid 
de samme fjendebilleder: Slem-

me muslimer og slemme russere. 
Man læser aldrig noget om NA-
TO-landenes forbrydelser. Men 
flere og flere mennesker i Tys-
kland, Østrig og Schweiz lægger 
mærke til det. Netop i konflikten i 
Ukraine 2014 var det meget åben-
lyst; igen og igen dæmoniserer 
f.eks. „Der Spiegel“ Putin på for-
siden, og USÁs rolle i kuppet bli-
ver ikke belyst, og da slet ikke på 
forsiden. Derfor søger vågne men-
nesker i dag medier som kan be-
lyse baggrunde fair og fyldestgø-
rende og ikke bare udbreder NA-
TO-Propaganda.
 
PAUL SCHREYER: I bogens forord 
skildrer De også Deres egen fa-
miliære prægning ved temaet krig. 
De selv er schweizer, men deres 
bedsteforældre stammer fra Tys-
kland som førte til at Deres far af 
den tyske generalkonsul i Zürich 
blev indkaldte til værnepligt som 
21-årig midt i 2. verdenskrig. De 
nævner, at Deres far, som den-
gang læste teologi i Basel, næg-
tede at efterkomme indkaldelsen 
og også begrundede dette skrift-
ligt. I brevet til konsulen hed det: 
„Må gud engang give dem den 
indsigt, at alle folk er ligevær-
dige og ikke med vold påtvinger 
hinanden at ændre verdensansku-
else. I dag kan jeg stadig ikke for-
stå, at det højtkristlige Tyskland 
skulle have tabt ansvarsfornem-
melsen overfor gud.“  Der bli-
ver ofte sagt om religion, at den 
opfordrer til krig. Eksemplet 
med Deres far viser noget andet. 
Hvordan ser De selv på religion?

DANIELE GANSER: Af både min far 
og min mor har jeg lært, at men-
neskeliv er hellige. Det tror jeg 
på. Vi skal leve sammen i fred 
uden tortur, uden krig og uden 
terror, og med respekt uafhæn-
gig af nationalitet, religion, klas-
se eller hvilket politisk parti man 
tilhører. Men lige præcis her bli-
ver menneskene spaltet af krigs-
propaganda; russere mod tyskere 
(nationalitet), sunnier mod schiiter 
(religion), overklasse mod under-
klasse (klasse) eller AfD med Die 
Linke (partier). Den britiske for-
fatter Aldous Huxley har allerede 
i 1936 gennemskuet disse spalt-

Øvelsesområde for Anakonda 2016 (Foto: U.S. Army photo by Spc. Andrew 
Miller, Public Domain)
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ninger og nedværdigelser og ad-
varede rigtigt: „Målet med krigs-
propaganda består altid som før-
ste af at skaffe 2 grupper og som 
næste at udradere erindringen ved 
sin egen gruppe om, at den anden 
gruppe også består af mennesker.“  
 

Fortolkningkamp hos 
Wikipedia
PAUL SCHREYER: Til sidst: Hos 
Wikipedia hersker der allerede i 
længere tid en fortolkningskamp 
omkring Deres person. En doku-
mentarfilm fra 2015 har i denne 
sammenhæng bragt en del frem. 
Kampen bag kulisserne fortsætter 
dog. Aktuelt bliver der f.eks. med 
stor entusiasme forsøgt at holde 
en positiv gennemgang fra „taz“ 
i 2008 af én af Deres bøger ud 
af en Wikipedia-artikel omkring 
Deres person. Er De overrasket 
over den energi mod Dem, der al-
lerede i årevis og i mindste detal-
jer bliver arbejdet på bag kulis-
serne? 

DANIELE GANSER: Ja, det er over-
raskende. Men der bliver ikke kun 
modarbejdet, men også gjort ting 
for mig. Der findes mange menne-
sker, som vil forbedre mine om-
taler og hjælpe mig. Det forstyr-
rer disse mennesker, at positive 
omtaler af mine bøger bliver un-
dertrykt og i tredje sætning i min 
Wikipedie-beskrivelse, altså helt 
øverst, står: „Han behandler kon-
spirationsteorien omkring 11. sep-
tember 2001 og opfordrer histo-
rikere om at overveje forklarin-
gerne“. Dette er en æreskrænkel-
se, da ordet konspirationsteori har 
en negativ konnotation, dette er 
ikke sagligt. Det burde hedde:“ 
Han undersøger terrorangrebene 
fra 11. september 2001 kritisk“, 
det ville være neutralt. Forskelli-
ge brugere af Wikipedia har for-
søgt at anbringe denne neutrale 
sætning. Men det er hidtil ikke 
lykkedes deres konti blev spær-
ret og ændringer blev tilbage-
ført. Såkaldte administratorer ar-
bejder i det skjulte på, altså ikke 
med deres virkelige navne, hvad 

der må stå og hvad ikke. Admini-
stratorerne arbejder under pseu-
donymer med navne som „Jesus-
freund“ eller „Phi“. Anonymiteten 
giver dem en vis magt. Dokumen-
tarfilmen til mit indlæg har i mel-
lemtiden opnået 400.000 views, 
og viser nøjagtig, hvem de ad-
ministratorer er der manipulerer 
mit indlæg. „Jesusfreund“ f.eks. 
er klaverlærer Gerhard Sattler. 
Der hersker en reel Edit War i mit 
Wikipedia-indlæg. Selvfølgelig 
kan man lære meget på Wikipe-
dia, hvis man iagtager denne Edit 
War, man ser faktisk om bag 
kulisserne og det er altid spæn-
dende.

Denne tekst blev første gang offentlig-
gjort den  08.11.2016 på paulschreyer.
wordpress.com <https://paulschreyer.
wordpress.com/2016/11/08/die-nato-

ist-ein-angriffsbuendnis/> (Lizens: Paul Schreyer 
- Oversat af Klaus Hanten) 

<http://
www.free21.
org/?p=25936>
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En stor hilsen til danskerne fra Team Free21

Gruppebillede fra Østrig, april 2017
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Artikel

Den svenske forsker Olle Jo-
hansson siger, det er allere-

de anerkendt i det videnskabelige 
samfund, at de elektromagnetiske 
felter (EMF) fra mobiler, trådløst 
LAN‘er, babyalarmer og andet 
trådløst udstyr baseret på mikro-
bølger, kan påvirke menneskets 
blodcirkulation, åndedræt, tem-
peratur kontrol, vandbalance og 
andre kropsfunktioner.

Han siger, at risikoen stiger 
markant samtidigt med, at initia-
tiver er taget over hele verden til, 
at udvide det allerede omfattende 
netværk af Wi-Fi faciliteter.

„Det trådløse samfund er det 
største menneskelige eksperiment 
i fuld skala nogensinde, og det 
skal hurtigt behandles som så-
dan“, siger lektor Olle Johans-
son fra Instituttet for Neuroviden-
skab, ved Karolinska Institutet i 
Stockholm.

Johansson advarer: „Vi er bog-
staveligt talt omsluttet af  `elek-
trosmog ,̀ der bidrager til øget syg-
dom og politikere må tage en total 
anderledes tilgang til problemet.

Verdens befolkning er ikke til-
strækkeligt beskyttet mod de nye 
kommunikations- og datatrans-
missionsteknologier, der imple-
menteres over hele verden og nu 
påvirker milliarder af mennesker.“

,Grænseværdierne for 
stråling er vanvigttige‘
Johansson har udgivet en artikel 
om fænomenet med titlen: „Sund-
hedsrisikoen for trådløs teknolo-
gi? Debatten er slut“, sammen med 
sin kollega, lektor Einar Flydal fra 
Institut for Telematik på Det Nor-
ske Videnskabs- og Teknologiske 
Universitet i Trondheim, Norge.

„Spektret af mulige sundheds-
problemer, der opstår, er ekstraor-
dinært bredt – fra hjernetumorer 
og leukæmi til udmattelse, nedsat 
hukommelse og koncentration og 
til en generel følelse af ubehag“, 
forklarede Johansson. 

Undersøgelser – gennemgå-
et af Europarådets udvalg i 2011 
–  beviste, at teknologierne havde 
‚potentielt skadelige‘ virkninger 
på mennesker, og at det var nød-
vendigt at træffe konkrete foran-
staltninger for at beskytte børn.

En rapport beskrev, at det var 
afgørende at undgå gentagelse af 
tidligere fejl, som da Sundheds-
styrelsen var langsom til at an-
erkende farerne ved asbest, ryg-
ning af tobak og bly i benzin. 
Johansson fortsatte: „Den verden-
somspændende, tilladte grænse-
værdi for stråling er mildest talt 
vanvittig“.

‚Vi taler om værdier på op til 
1.000.000.000.000.000.000 (10 
til 18) gange højere end naturens 
baggrundsstråling, hvilken men-

neskekroppen har tilpasset sig gen-
nem mange 100.000 år. Og inden 
for et par årtier er vi alle omgivet 
af utrolige niveauer af kunstige 
radiobølger – vel vidende – at de 
har stor indflydelse på både men-
neske- og dyresundhed.“

,Stærke beviser‘
Han opfordrede til øjeblikkelig 
vedtagelse af et præventivt prin-
cip, idet han sagde, at han ikke 
var enig i Europa-Kommissionens 
konklusion efter den offentlige 
høring i marts i 2015,  „Potenti-
el sundheds-effekt efter ekspo-
nering af elektromagnetiske fel-
ter (EMF)“, og at der var behov 
for mere forskning.

Politikere skulle nu hellere se 
på, hvordan man kan slippe af med 
det gamle „undgå at blive brændt“ 
paradigme, der stadig hersker over 
de myndigheder, der er involveret 
i strålingsbeskyttelse – og som 
hedder, „Hvor lang tid bør man 
stå eller sidde foran en radar før 
man bliver brændt?“. Og erstatte 
dette med biomedicinske grænser, 
baseret på interesse for folkesund-
hed“, sagde han.

Den danske læge Helge Volk-
mann – der i mange år – har mod-
sat sig den hurtige ekspansion af 
Wi-Fi, er enig med Johansson.

Han siger: „Både industri og 
myndigheder læner sig op ad stu-
dier, der finansieres af mobilkom-
munikationsindustrien, og ingen 

Videnskabsmænd: Wi-Fi 
en risiko for sundheden
Folk står over for en lang række sygdomme, der spænder fra hjernetumorer og leukæmi til 
nedsat hukommelse og koncentration, i takt med de bliver mere og mere udsat for „elek-
trosmog“ fra det globalt ekspanderende Wi-Fi-netværk, advarer forskere i Skandinavien.
 By Tommy Hansen

Foto: Pixabay, CC0

Dr. Olle Johansson, Department of 
Neuroscience, Karolinska Institutet, 
Stockholm – warns about health 
risks from „electrosmog“ created 
by wifi in the whole civilized world
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farer viser. Men vi har stærke be-
viser på, at mobilsignaler kan for-
årsage kræft. I Danmark er det 
svært at finde et sted udendørs 
uden signal, så det truer hele be-
folkningens sundhed.“„

Det vil påvirke fremtidige 
generationer, og det er på tide 

at handle.

Virksomheden Ruckus Wireless 
– een af   pionererne på det tråd-
løse infrastruktur-marked – an-
slår, at antallet af hotspots over 
hele verden vil næste år stige til 
5,8 millione – en stigning på 350 
procent fra 2011.

Sundhedsmæssige  
bekymringer.
I takt med videnskabelig viden om 
bivirkningerne er dukket op over 
hele verden, har flere byer i den ve-
stlige Verden vist en tendens til at 
sænke værdierne af eksponering. 
Dette i forbindelse med bekym-
ringer over de mulige virkninger 
på menneskers sundhed.

Ifølge de skandinaviske for-
skere, er en sænkning af strålings 
grænseværdier allerede blevet un-
dersøgt og foreslået i Wien, Østrig 
og i Bruxelles, Belgien.

‚I Salzburg, Østrig er der ble-
vet lanceret et forslag til at sænke 
eksponeringsgrænsen udendørs til 
en milliontedel (10-6) af det nu-
værende niveaue og en ti milli-
onth (10-7) for indendørs, ‚siger 
Johansson.

I marts sidste år,  kom Frankrig 
et lovforslag, hvor Wi-Fi i skolerne 
frarådes indtil det betragtes som 
‚sikkert til brug af mennesker‘.

Og siden 2008 har det franske 
nationalbibliotek, sammen med 
andre biblioteker i Paris og en 
række universiteter, fjernet alle 
Wi-Fi-networks, og de er også helt 
fjernet fra skolerne i byen Herou-
ville-Saint-Clair.

I 2013 i Israel, har det israelske 
undervisningsministerium stoppet 
installationen af   trådløse netværk i 
klasseværelserne op til første klas-
se, og begrænset brugen af   WiFi 
mellem første og tredje klasse. 

Stigende udvikling.

Israelske lærere er nu forpligtet 
til, at slukke mobiltelefoner og 
WiFi routere, når de ikke bliver 
brugt. Tyskland anbefalede sine 
skoler at bruge kabler til compu-
terene i stedet for Wi-Fi, allerede 
tilbage i 2007. 

Uanset dette har embedsmænd i 
USÁs naturparker, taget det mod-
satte skridt; i Grand Teton Natio-
nal Park i Yellowstone, Wyom-
ing, drøfter de oprettelsen af en 
fiberoptisk linje – til 34 millio-
ner dollar – gennem parken, be-
gravet langs eksisterende veje for 
at skabe det optimale Wi-Fi-miljø 
for besøgende.

4G understøttes nu i Mammot 
Hot Springs i parken, via LTE an-
tenner og en mikrobølgelinie, som 
Verizon har installeret.

I Afrika vil indførelsen af Wi-
Fi og mobilmaster også være ha-
stigt stigende, da Cisco (verdens 
førende indenfor IT og netværk) 
siger, at kontinentet vil opleve den 
største vækst af  mobil data-tra-
fik på planeten, med en sammen-
sat årlig vækstrate (CAGR) på 70 
procent i 2018.

Central- og Østeuropa følger 
efter Afrika med CAGR vækst på 
68 procent og  Asien-Stillehavet, 
med 67 procent.

Ifølge Europa-Kommissionen 
er et af problemerne, at en øget 
kræftrisiko i hjernen (glioma) og 
øret (akustisk neurom) og en stig-
ning af mobiltelefonbrugere, er po-
tentielt relateret til eksponering af 
elektromagnetiske felter.

Det er også rapporteret, at der 
er en potentiel sammenhæng mel-
lem påvirkning fra mobimasterne 
og en stigende grad af børn med 
kræft, herunder børneleukæmi.

Tiden er inde til hand-
ling nu
Reproduktionsproblemer, kognitiv 
disfunktion eller symptomer som 
hovedpine, træthed, stress, søvn-
forstyrrelser og hudproblemer me-
nes også at være risici.

Ved en offentlig høring i juni 
2014, opfordrede EU-Kommissio-
nen til yderligre undersøgelse, og 
Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) skal foretage en formel ri-
sikovurdering af alle undersøgte, 
sundhedsmæssige forhold og re-
sultaterne fra eksponering af ra-
diofrekvensområder, op til 2016. 
Dette er ikke sket.

Men Johansson siger også, at 
et sådant træk var „helt forældet“, 
da forskningen allerede „i over-
vældende grad viser de negative 
virkninger“. Han siger: „Det er 

et videnskabeligt faktum, at ra-
diobølger i bredbåndet påvirker 
blodcirkulationen, åndedrætet, 
temperaturkontrolen, vandbalance, 
albumin og sukker koncentration 
i cerebrospinalvæsken og mere.“

„Selv elektromagnetiske felter 
i niveauer på kun 1 / 100.000th af 
det, som vi regelmæssigt udsættes 
for fra mobiler, er set at forstyrre 
de komplekse elektriske proces-
ser, der finder sted på cellulære 
niveauer, og set at det forårsager 
skader på DNA, proteiner, neuro-
ner og oxidationsprocesser.“

„På trods af dette har vi tilladt 
udviklingen af elektrosmog i en 
næsten ufattelig dimension“, ud-
taler han. „Råb op om afbrydelse 
af Wi-Fi  over hele verden“, han 
advarer: „Det vil påvirke fremti-
dige generationer, og tiden er inde 
til at handle, nu.“

Artikel

<http://
www.free21.
org/?p=28074>

Europarådets Parlamentariske Forsamling har på det kraftigste advaret 
om wifi og har krævet et totalt stop for WiFi på skoler, samt en meget 
mere radikalt lovgivning mod stråling og mikrobølger. Sidste gang var 
2011, og siden da er mobilindustrien eksploderet. Nu er 5G på vej, og 
ingen protesterer offentligt.

Forfatter:
Tommy Hansen
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elance jour-
na l i s t .  Ha r 
beskæftiget sig 
indgående med 
begivenheder-
ne 11. septem-
ber 2001 og de deraf følgende 
krige. Chefredaktør for Free21.
org.
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Scheidsteger skitserer tils-
løringsmetoderne og mani-

pulationsteknikkerne i Mobilin-
dustrien og følger i filmen en ræk-
ke videnskabsmænd, der gennem 
mange år har forsket i området og 
først nu begynder at vinde gehør 
i offentligheden. Til trods for, at 
mobilgiganterne har brugt nær-
mest alle midler for at forhind-
re det. Jens Wernicke interview-
er filmmager Klaus Scheidsteger 
om filmen og temaet.
Jens Wernicke: Herr Scheidste-
ger, i “Thank you for calling” gi-
ver De et dystert billede af aktivi-
teterne i den internationale mo-
bilindustri. Hvorfor er det vig-
tigt?
klaus scheidsteger: Min film 
viser i historisk kontekst, at mo-
bilindustrien har bedraget offent-
ligheden, idet man ikke har ta-
get videnskabelige advarsler al-
vorligt, men derimod fra starten 
har forsøgt at bekæmpe disse. 
De første advarsler tonede frem 
i 1994, et studie fra Washington 
University, som viste at mobil-
stråling forårsager brud på men-
neskets DNA-strenge, hvilket er 
et forstadie til kræft. Reaktionen 
var, at Motorola hyrede et lob-
byagenturet Burson Marsteller 
(rådgiver også f.eks. Coca-Cola 
og McDonalds. Burson Marstel-
ler udarbejdede et strategipapir 
“War-Game-Memo”, og heri fin-
der man vejledningen til indust-
rien, som stadig gælder den dag i 
dag: Benyt enhver lejlighed til at 
tvivle på videnskaben, eventuelt 
ved at diskreditere forskerne, lav 
egen forskning, der frikender mo-

bilstråling og frem for alt målret-
tet information til medierne. Mot-
toet var, “der er ingen problemer, 
vi har alt under kontrol”. 

I mellemtiden er der mere end 
700 videnskabelige studier, som 
har beskæftiget sig med et bredt 
spektrum at risici ved mobilstrå-
ling (læs mere på mobilfunk-stu-
dien.de).
Jens Wernicke: Ja, og i mellem-
tiden er der ikke blot kommet fle-
re mobiltelefoner end mennesker 
på kloden, og mobilindustrien er 
blevet til en af de mægtigste glo-
bale spillere.
klaus scheidsteger: Dette har 
også kun kunnet lade sig gøre, 
fordi sundhedsrisici er blevet sys-
tematisk underspillet. Fascinati-
onen af den nye teknologi, som 
hele tiden er i udvikling, er det 
eneste parameter, der har bevæ-
get markederne.
Jens Wernicke: Når vi altså nu 
om dage læser, at mobilteknolo-
gien er ufarlig, er det så ikke kor-
rekt?

klaus scheidsteger: Man skal 
læse de rigtige steder. Eksem-
pelvis “Diagnose Funk”, et af de 
bedste strukturerede forbruger-
beskyttelsesinitiativer i Tyskland, 
eller “Die Kompetenz-Initiative”. 
Her finder man flere videnskabs-
mænd fra hele verden, som både 
peger på de alvorlige risici og som 
giver anvisninger for forbruger-
ne, hvordan man kan minimere 
påvirkningen. Men i mainstream 
medierne finder man udelukken-
de informationer fra mobilindus-
triens lobby, eller med andre ord 
disinformation.
Jens Wernicke: Hvad er de vig-
tigste budskaber, som offentlig-
heden burde kende?
klaus scheidsteger: Den usik-
kerhed, der er i befolkningen, 
bygger ikke på videnskab, men 
derimod på indflydelse fra mobil-
industrien på politik, forskning og 
medier. Men informationerne er 
tilgængelige, også for offentlig-
heden. EMF-Portalen (tysk hjem-
meside), WHO og den tyske re-

gering offentliggjorde i midten 
af august 2016 i alt 23.499 fors-
kningspublikationer, hvoraf 5.753 
sammenfatninger blev produce-
ret. Ud af disse beskæftiger 1.269 
sig med mobilstråling, og her er 
der ca. 700 studier, som beviser 
biologiske effekter på mennesker.
Jens Wernicke: Hvilke effekter, 
hvilke sygdomme er der tale om?
klaus scheidsteger: I USA i maj 
2016 blev det første Delstudie un-
der National Toxicology Program 
færdigt, det hidtil største forsøg 
med rotter. Resultatet er: stråling 
fra mobiltelefoner kan medføre 
kræft. I den bestrålede gruppe af 
mandlige rotter fandt man tumo-
rer og celleforandringer, mens in-
tet skete i kontrolgruppen. Studiet 
beskæftiger sig også med strå-
lingens indflydelse på forplant-
ningsevnen, og resultatet er mildt 
sagt brisant: Der foreligger i alt 
130 studier på dette område, 57 
med mandlige kønsorganer og 73 
med kvindelige. Alle er enige om, 
at der er en stærkt forhøjet risiko.

Den seneste beretning fra Ot-
to-Hug-Strålingsinstituttet “Un-
dervurderede sundhedsfarer fra 
radioaktivitet ved radararbejde” 
beskæftiger sig også med veksel-
virkningen mellem radar- og mo-
bilstråling. Her hedder det:

“Eksponeringen overfor radar-
stråler er hidtil fra offentlig side 
kun blevet betragtet som sundhe-
dsskadelig, hvis der kan påvises 
en temperaturstigning i vævet. I 
mellemtiden foreligger imidler-
tid talrige undersøgelser om ef-
fekten af stråling fra mobilte-
lefoner, som også arbejder med 

Udsnit af dokumentaren „Thank you for Calling“

„Denne industri er
åbenlyst too rich to jail“
På rekordtid er mobiltelefoni blevet en uundværlig kommunikationskanal, og på verdensplan 
er der nu mere end 7 milliarder mobiltelefoner i drift. Som ved rygningen kan konsekvenserne 
dog først ses mange år senere, og videnskabsfolk advarer kraftigt mod den hæmningsløse 
udbredelse af mobiltelefoni og WI-FI. Sidste år lavede filmmager Klaus Scheidsteger filmen 
„THANK YOU FOR CALLING“, som fører tilskueren bag kulisserne i mobilindustrien. 
 interview af Jens Wernicke

Filmplakat for filmen „Thank you 
for Calling“
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højfrekvente mikrobølger. Disse 
viser, at længere tids eksponering, 
også uden påviselig temperaturs-
tigning i væv, fører til uhelbrede-
lige sygdomme og tilstande som 
f.eks. ufrugtbarhed. Vekselvirk-
ningen mellem radarstråling og 
mobilstråling kan være årsagen 
til det komplicerede sygdomsbil-
lede, man finder hos mange an-
satte på militæranlæg og radar-
stationer”.

Denne vekselvirkning er på 
vej til at blive dagligdag for alle, 
og ikke kun de, der bor i nærhe-
den af lufthavne og militæranlæg. 
Den selvkørende bil styres over en 
kombination af radar, LTE, WI-
FI, Bluetooth og GPS - en kons-
tant eksponering for et bredt spek-
trum af vekslende mikrobølger.

Den østrigske Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt of-
fentliggjorde i august 2016 deres 
ATHEM-Report II „Untersuchung 
athermischer Wirkungen elekt-
romagnetischer Felder im Mo-
bilfunkbereich„. Årsagen til un-
dersøgelsen var, at Italiens højeste 
retsinstans har fastslået, at et til-
fælde af hjernetumor hos en di-
rektør kom fra hyppig brug af 
mobiltelefoni. 

ATHEM-Report II fastslår, at 
eksponering overfor stråler giver 
ændringer i slimhindecellerne i 
munden, og hyppig brug af mo-
biltelefoner forøger denne proces. 
Altså, dette In-Vitro-projekt be-
kræfter risikoen.
Jens Wernicke: I Deres film har 
De også eksperter, som fortæl-
ler at de såkaldte SAR-værdier 
(grænseværdier, red) i realiteten 
er et bedrag, for dels beskytter 
disse grænseværdier os slet ikke, 
og dels ligger næsten alle mobil-
telefoner i dag langt over disse?
klaus scheidsteger: SAR-vær-
dien på 2 Watt pr. Kilogram kan 
måske beskytte os for termis-
ke påvirkninger, hvilket også er 
det, der postuleres fra industri-
ens side. Men de farlige effekter, 
de egentlige problemer, finder vi 
i områder langt under disse vær-
dier. Det er præcis som med die-
selskandalen: Industrien fortæl-
ler os, at vi er i gode hænder, men 
virkeligheden ser helt anderledes 
ud.

Jens Wernicke: Hvilken betyd-
ning har Motorola´s “War Game 
Memo”, som vi netop talte om?
klaus scheidsteger: Dokumen-
tet er fundamentalt og ikke of-
fentligt tilgængeligt. Det er kendt 
af insidere og er blevet fremlagt i 
en retssag som bevismateriale. En 
kendt ekspert på området, Lou-
is Slesin, som også selv er nævnt 
i papiret fra 1994, har også do-
kumentet. Han har regelmæssigt 
berettet om dette “krigsspil” fra 
industriens side - og mønstret er 
efterhånden tydeligt: Hver gang 
en forsker har fundet et problem 
i relation til mobilindustrien, får 
derefter selv sine egne problemer 
at kæmpe med.
Jens Wernicke: Hvordan spiller 
de tyske medier med i denne ud-
vikling?
klaus scheidsteger: Jeg har et 
godt eksempel med i filmen. Det 
handler om den såkaldte “Wie-
ner-skandale”, som blandt andet 
blev bragt til torvs af Der Spie-
gel. Under overskriften “Profes-
sorens favorit” blev det i en arti-
kel mere end antydet, at en labo-
ratorieassistent havde forfalsket 
forskningsresultater i en undersø-
gelse fra Kræftforskningsinstitut-
tet på Universitetet i Wien (Stu-
diet viste sammenhæng mellem 
brug af mobiltelefoner og kræft, 
red). I mellemtiden har to etiske 
kommissioner ryddet enhver på-
stand om forfalskninger af vejen, 
og industri-lobbyens repræsentant 
led et smerteligt nederlag i retten, 
men det har ikke fået medierne til 
at tage sagen op igen. Påstandene 
om forfalskede forskningsresulta-
ter hænger stadig i luften.
Jens Wernicke: Og WHO? De 
har dog også deres egne undersø-
gelser og videnskabsmænd, eller?
klaus scheidsteger: For mig har 
dette været en utrolig lang rejse, 
og jeg ser anderledes på WHO i 
dag. Her sidder en Dr. Mike Re-
pacholi, som præsenterer sig selv 
som videnskabsmand, i en nyop-
rettet stilling som EMF (stråling, 
red) specialist. Han rejser verden 
rundt og erklærer, at der styr på 
strålingsproblemerne - eller ret-
tere: No problem.

Manden har også optrådt som 
rådgiver for diverse regeringer i 

forbindelse med fastlæggelse og 
administrering af grænseværdier.

Jeg traf ham første gang ved en 
for-samtale, hvor jeg gav udtryk 
for stor fascination af ham og hans 
job. Efter ca. 30 minutter betroede 
han mig med et blink, at hans ar-
bejde blev 100 procent finansie-
ret af industrien, og at hans egne 
studier i WHO-sammenhæng ikke 
var videnskab men partsindlæg.
Jens Wernicke: Manden var 
altså købt? Findes der beviser 
på det?
klaus scheidsteger: I magasi-
net Microwave News er det godt-
gjort, at han blev betalt af indus-
trien med 200.000 dollar årligt, 
plus rejser og diæter. Efter at den-
ne artikel kom frem, tog han sit 
gode tøj og gik, og han er i dag 
officielt ansat som rådgiver for 
mobilindustrien.
Jens Wernicke: Har De ikke selv 
angst for at komme i industriens 
søgelys? De beskæftiger Dem jo 
med emner, som har givet andre 
mennesker problemer?
klaus scheidsteger: Med angst 
kommer man ingen vegne. Min 
film blev først vist i Østrig, og der 
kom naturligvis en masse smudsi-
ge kommentarer fra den forvente-
de kant. Industrien kom på banen 
med deres “egen” film, som både 
gentager den falske påstand om 
Wiener-skandalen og som dis-
krediterer min film. War Gamet 
er i gang.

Men denne film fra industri-
ens hånd udløser nu en ny retssag. 
Den tidligere tekniske assistent på 
Universitetet i Wien vil ikke have 
påstanden siddende på sig, og har 
nu anlagt sag mod filmmageren, 
der er en kendt mobil-lobbyist.
Jens Wernicke: Hvordan ser 
fremtiden ud, gør De Dem nogen 
forhåbninger?
klaus scheidsteger: Ja, jeg har 
håb for fremtiden, jeg tror på vi-
denskaben. Som en dommer i 
Washington D.C. siger i min film: 
“et ansvarligt samfund kan ikke 
længere sidde advarslerne fra vi-
denskaben overhørigt”. Vi står ef-
ter min mening overfor et para-
digmeveksel, og uanset hvad så 
diverse lobbyister kommer frem 
med, kan medierne ikke meget 
længere ignorere fakta.

Jens Wernicke: Er det med mo-
bilindustrien i mellemtiden det 
samme som med f.eks. tobaksin-
dustrien, bankerne og automobil-
industrien: de er “too big to fail”, 
et udtryk som dækker over, at le-
derne i disse industrier i realite-
ten er højkriminelle og så mægti-
ge, at ikke engang politikerne tør 
røre dem?
klaus scheidsteger: Det er et 
uendeligt kredsløb: Forbrugerne 
bliver for dårligt informeret om 
risici ved mobilteknologien, og en 
tvingende nødvendig kursændring 
bliver derfor ikke indført. Dertil 
kommer at staten ikke bare tje-
ner penge på licenserne (55 mia 
Euro indtil nu), men staten er i 
mellemtiden blevet afhængig af 
de overvågningsmuligheder, mo-
biltelefonien giver. Det samlede 
overvågningsapparat baserer sig 
på “smartphones”, som alle for-
brugere i dag har og tilmed glade-
ligt betaler anskaffelse og abon-
nement for. Så ja, mobilindustrien 
er “too big to fail” og måske end-
da også “too rich to jail”.
Jens Wernicke: Hvad kan vi un-
der disse omstændigheder gøre 
her og nu? 
klaus scheidsteger: Hver enes-
te af os kan undgå at føre lange 
samtaler, holde afstand mellem 
telefonen og kroppen - jo mind-
re stråling, desto bedre. Sluk for 
telefonen og for WI-FI, i hvert 
fald om natten. Prøv at overveje: 
Er det mig, der styrer min telefon, 
eller omvendt? 
Jens Wernicke: Jeg takker for 
samtalen

Denne tekst blev første gang offentliggjort 
den 10.10.2016 på <http://www.nachdenk-
seiten.de/?p=35341#more-35341> (Licens: 
ICQ, CC BY-SA 3.0). Oversat til dansk af 

Jan Eskildsen.

<http://
www.free21.
org/?p=28041>
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Med offentliggørelsen sidste 
år af de 28 stærkt redigerede 

sider fra 9/11 kommisionens rap-
port, blev det bevist, at højt place-
rede saudiarabiske embedsmænd 
og regeringsmedlemmer var dybt 
involveret i terrorangrebet den 11. 
september 2001. Det samme var 
den israelske efterretningstjene-
ste Mossad, og ikke overraskende: 
CIA. Alle har handlet på vegne af 
det militære-industrielle kompleks, 
som gennem krigen mod terror har 
fået tidligere tiders glorværdig-
hed tilbage. Denne krigsmaskine 
føder korrupte politikere, kontrol-
lerer og manipulerer journalister. 
Det er på tide at bryde tavsheden.

Terrorangrebet 11. september 
2001 blev planlagt i 1990’erne som 
en slags chockterapi, et nyt „Pearl 
Harbor“. En krig var tvingende 
nødvendig, hvis den stolte ameri-
kanske krigsindustri ikke skulle 
lide et uopretteligt knæk – Sovjetu-
nionen var opløst, og krigsindustri-
en var løbet tør for fjender. Værre 
endnu var, at USA med stormskridt 
mistede sin globale politiske fører-
rolle i takt med, at det nye verdens-
kort uden Sovjetunionen var ved at 
forme sig. Alt det, der havde gjort 
Amerika stort – og visse familier 
stenrige – stod for forfald.

Planen for, hvordan den ame-
rikanske krigsindustri igen skulle 
komme på benene, blev præsente-
ret i 2000 af den højreorienterede 
politiske tænketank „Project for a 
New American Century“ (PNAC). 
Den var grundlagt tre år tidligere af 
prominente neokonservative som 
Dick Cheney, Jeb Bush, Richard 
Perle, John Bolton, Scooter Libby, 
Paul Wolfowitz, Robert Kagan og 
William Kristol, og hele projektet 
havde to formål: 1) hvordan genrej-
ser vi den amerikanske krigsindu-
stri og 2) hvordan får vi igen USA 
til at spille den politiske førerrol-
le i verden.

PNAC-rapporten fra 2000 
beskriver i detaljer, hvilke op-
graderinger af det amerikanske 
forsvar der er brug for til at løse 
konflikter, som USA forudser i de 
kommende årtier. En stor del af 
Bush-administrationen blev formet 
af medlemmer fra PNAC, der såle-
des i praksis kunne videreføre de 
visioner, de selv havde formuleret.

Af PNAC-rapporten fremgår 
det ordret, at den nye fremtid for 
Amerikas krigsindustri kommer 
hurtigere, hvis USA oplever „et 
nyt Pearl Harbor“, hvilket netop 
11. september 2001 i dag af man-
ge iagttagere betragtes som.

Reaktionen på 11. september 
2001 kom lige så prompte som 
efter angrebet på Pearl Harbor i 
september 1941: USA gik i krig, 

og nærmest hele nationen bakke-
de op om det. Denne gang er der 
imidlertid ikke tale om en enkelt-
stående konflikt med en bestemt 
magthaver, krigen mod terror er en 
verdensomspændende og uendelig 
krig. Og enhver, der ikke er på US-
A’s side er pr. definition på terro-
risternes side, som George Bush 
sagde den 21. september 2001 på 
„Voice of America“.

Krigen mod terror er blevet 
en fødemaskine for den globale 
krigsindustri – USA, Tyskland, 
Frankrig, England og Danmark 
for blot at nævne nogle få aktører. 
Som følge af denne krig bombar-
derer og ødelægger vi byer og be-
boelser i Sudan, Jemen, Syrien, 
Afghanistan og Irak, hvor vores 
handlinger har forårsaget milli-
oner på flugt. Altsammen i jag-
ten på enkeltindivider, som af US-
A’s efterretningstjenester udpeges 
som „terrorister“. Et kredsløb uden 
ende, som automatisk skaber både 
flygtninge og terrorister – i næsten 

samtlige tilfælde de seneste 20 år 
med våben og sprængstoffer le-
veret fra Vesten.

På mindre end 20 år siden 11. 
september 2001 er alle vore respek-
terede institutioner og værdier øde-
lagt. Det formentlig mest men-
neskefjendske diktatur i verden, 
Saudi Arabien, er formand for FN’s 
Menneskerettighedskommission 
og tilsvarende leder af FNs Kvin-
derettigheder. Nobel fredsprismod-
tager Obama kastede alene i 2016 
mere end 25.000 bomber verden 
over, og siden 2002 har USA haft 
en lov, som siger at landet med 
militær magt vil befri enhver US-
statsborger, der bliver tilbageholdt 
af menneskerettighedsdomstolen i 
Haag (Hague Invasion Act).„

Det var med sikkerhed 
ikke Bin Laden, som stod bag 
aktiespekulationerne på Wall 
Street og andre internationale 
børser i dagene omkring 11. sep-
tember 2001. Det var formentlig 
heller ikke Bin Laden, der ringe-
de til den danske statsminister 

– hvem var det så

I de senere år har USA bygget 
op til krig med Rusland på europæ-
isk jord, og vi har i dag den største 
koncentration af kampklare tropper 
i Europa siden 2. Verdenskrig. En 
konventionel krig i Europa vil be-
tyde, at millioner af europæere vil 
dø, men det er en risiko, som USA 
er parat til at løbe, endda bakket 
op af krigsinteresserede europæ-
iske politikere. Der tales om trus-
len fra øst, men der er ingen sådan 
at spore – truslen fra vest er langt 
mere alvorlig for Europas fremtid.

Isbjerget smelter
At 11. september 2001 var et inside job, er den eneste plau-
sible konklusion, når man ser på såvel de officielle fakta som 
på øjenvidners beretninger og fagfolks analyser. I betragtning 
af angrebets konsekvenser for verdenssamfundet burde en 
ny undersøgelse forlængst have fundet sted. Offentliggørelsen 
af de hemmeligholdte 28 sider sidste år om Saudi Arabiens 
rolle er endnu et skridt, men sagen rækker langt videre og 
dybere og har rødder i de samme kredse, som foreløbig to 
amerikanske præsidenter hidtil uden held har forsøgt at 
advare os imod. 
� Af�Tommy�Hansen

De 28 sider fra 911-kommisionsrapporten, som blev offentliggjort i juli 2016, viser direkte forbindelser mellem 
Saudi Arabien og terrorangrebet den 11. september 2001

Bush erklærer „krigen mod terror” 
20. september 2001

9/11 – the final curtain:
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USA�er�afhængig�af�krig
Nordamerika er som nation dybt 
afhængig af krig og har været det 
i årtier, nærmere det seneste år-
hundrede. Politikerne anvender 
næsten to trediedele af de frie 
budgetmidler til „forsvar“, og 
uden den kørende krigsmaskine 
ville USA være fallit og færdig.

Ud af en samlet historie på 238 
år har USA været i krig i 222 år, 
for det meste langt væk hjemmefra 
og altid for at indføre „demokrati 
og frihed“. Denne nation betaler 
to tredjedele af omkostningerne 
ved NATO og benytter således 
forsvarsalliancen til at gennem-
føre krige, som passer med US-
A’s udenrigspolitiske mål. 

To præsidenter har advaret 
mod denne udvikling: Præsi-
dent Dwight Eisenhower i sin 
„afskedstale“ i 1961 og præsident 
John F. Kennedy tre måneder se-
nere (Secret societies speech). 
Begge har nævnt det militær-in-
dustrielle kompleks og begge tal-
te om „deep state“. Siden da har 
ingen præsident adresseret emnet 
– så enten har de dunkle kræfter 
måttet give op, eller også har de 
vundet og overtaget styringen af 
enhver præsident lige siden.

Det militær-industrielle kom-
pleks blev for alvor grundlagt un-
der 2. Verdenskrig og i den kol-
de krig. Her blev tjent formuer 
på krigsmateriel og leverancer 
til CIA og andre hemmelige tje-
nester. I praksis var der ingen li-
mit for bevillingerne til denne 
opbygning, det var politisk god 
tone at gøre alt for, at „kommu-
nisterne“ ikke skulle vinde ind-
flydelse, hverken i verden eller i 

USA. Med den kolde krigs af-
slutning, stod også denne æra for 
krigsfinansen foran en ende, og 
det var en katastrofe man for en-
hver pris ville undgå. Løsningen 
var den evige og globale krig mod 
terror, som præsident Bush kunne 
udråbe meget kort efter 11. sep-
tember 2001.

Kort herefter dukkede de før-
ste tegn op, på at Saudi Arabi-
en havde en finger med i spillet. 
Mere end 20 medlemmer af den 
saudiarabiske Bin Laden-familien 
blev i hast og hemmelighed flø-
jet ud af USA i dagene lige efter 
11. september 2001. 15 af de 19 
påståede flykaprere var saudia-
rabiske statsborgere, og de 11 af 
dem havde fået deres VISA-pa-
pirer på den amerikanske am-
bassade i Jeddah, Saudi Arabien 
– samme sted, hvor papirarbejdet 
for tusinder af Mujahedin-kæm-
pere (CIAs indsats i Afghani-
stan) foregik. 

Meget pegede på Saudi Arabi-
en, men verden jagtede en mand 
og hans terrororganisation i Afg-
hanistan. Alle spor mod Saudi 
Arabien blev afvist eller hem-
meligstemplet.

Saudiaraberne var imidlertid 
ikke alene om jobbet. Ifølge en 
61 siders rapport fra DEA (Drug 
Enforcement Administration) i 
2002 arbejdede en israelsk spio-
nagering aktivt i USA på dette 
tidspunkt. Flere researchere peger 
på, at 14 af disse agenter, i rollen 
som „kunststudenter“ havde auto-
riseret tilgang til konstruktionsde-
lene af tvillingetårnene. De havde 
overvåget regeringskontorer, for-
svarsministeriet og privatadres-
ser hos ansatte i DEA. Men ikke 
et ord om Israel heller, jagten på 
Osama Bin Laden var forlængst 
gået ind.

Senator Al Franken har i sin 
satiriske bog fra 2004 omtalt det 
forbudte begreb „Jødekaldet“. Et 
faktum er, at mange mennesker 
med jødisk oprindelse blev ad-
varet mod at flyve eller opholde 
sig i New York denne dag. Fran-
ken beskriver, at han således selv 
modtog „the jew call“ og derfor 
ikke som ellers forventet var på 
sit kontor i tvillingetårnene den 
11. september 2001.

At nogen på meget højt niveau 
har haft forhåndsviden om begi-
venhederne, bevises også af det 
høje antal tilfælde af konstateret 
insiderhandel på børserne 11. sep-
tember 2001 og i dagene før og 
efter. I dag har flere universite-
ter påvist massiv insiderhandel, 
ligesom den tyske finansjourna-
list Lars Schall har beskæftiget 
sig indgående med emnet. 

Den danske statsminister 
Poul Nyrup Rasmussen bekend-
te i 2009 åbent, at han var blevet 
ringet op nogle få minutter før, 
det første tårn kollapsede, og at 
nogen havde fortalt ham at der nu 
var „overhængende fare“ for et 
kollaps. Udtalelsen er i sandhed 
kryptisk, da et sådant kollaps al-
drig før i verdenshistorien havde 
fundet sted, og der var således in-
gen indikationer for en sammen-
styrtning, som man kunne henføre 

til tidligere erfaringer – hvordan 
kunne nogen så forudsige kata-
strofen? Også New Yorks borg-
mester Rudy Giuliani beretter 
tilsvarende, at han fik et opkald 
med advarsel om kollaps, før det 
første tårn styrtede sammen – en 
advarsel, som kun forbrydelsens 
gerningsmænd kunne stå bag.

En så omfattende operation 
med internationale forbindelser, 
falske identititer og rejser, plan-
lægning og forberedelse, er det i 
en moderne verden ikke muligt 
at holde skjult for de store efter-
retningstjenester. Og CIA havde 
da også i mange måneder brie-
fet præsident Bush om, at noget 
var under opsejling. Briefinger-
ne blev ignoreret af Bush og hans 
stab, selv den meget omtalte „For 
the President only“-briefing fra 6. 
august 2001 med titlen „Bin La-
din Determined To Strike in US“.

DEA-rapporten om de „israelske kunststudenter” er i dag svær at finde 
på internettet.

Udenrigsminister Hillary Clinton  hos 
CBS, 6. oktober 2009: „Vi skabte 
Al-Qaeda“

En milepæl i forståelsen af den aktuelle politiske situation er 
rapporten „Rebuilding Americas Defenses“ fra 2000. Den er skrevet af 
tænketanken „Project for a New American Century“, hvis medlemmer 
i stort tal kom ind i Bush-regering og administration i 2000. Den glor-
værdige fremtid for krigsindustrien vil komme hurtigere, hvis Amerika 
oplever et „nyt Pearl Harbor“, hedder det i rapporten – hvilket så 
faktisk skete med terrorangrebet den 11. september 2001.
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Om det så i realiteten var Bin 
Laden, der stod bag planerne, er 
en anden sag. Det var med sik-
kerhed ikke Bin Laden, som stod 
bag aktiespekulationerne på Wall 
Street og andre internationale bør-
ser i dagene omkring 11. septem-
ber 2001. Det var formentlig hel-
ler ikke Bin Laden, der ringede til 
den danske statsminister – hvem 
var det så?

En�bevidst�overtagelse�
af�magten
Sammenfattende tyder meget på, 
at hændelserne 11. september 2001 
var en del af en planlagt over-
tagelse af den politiske magt i 
USA og den militære magt på ver-
densplan, og historien har rødder 
i både USA og Saudi Arabien.

Den tidligere præsident Ge-
orge H. W. Bush var fra 1976 til 
1977 direktør for CIA, og ifølge 
bl.a. journalist Wayne Madsen 
benyttede han lejligheden til at 
„privatisere“ den saudiarabiske 
sikkerhedstjeneste, altså etable-
re „sit eget private CIA“, som han 
benyttede til hemmelige operatio-
ner, han ikke kunne eller ville fo-
relægge for kongressen – eller, om 
man vil: Et CIA hvor ting kunne 
gennemføres, som CIA ikke selv 
ville lægge navn til.

Bush-familien og Bin Laden 
familien har i mere end 20 år haft 
forretningssamarbejde, og den 
senere præsident George Bush 
grundlagde f.eks. sit første oliefir-
ma med penge fra bl.a. Bin Laden 
familien. Bin Laden familien var 
sågar officiel investor i det ame-
rikanske Carlyle Group – præ-
sidenternes firma, verdens stør-
ste krigsindustri – indtil efteråret 
2001, hvor det rent politisk blev 
for pinligt for eliten i USA, og fa-
milien trak sine investeringer ud.

Hvor stor en rolle, krigsførsel 
spiller for USA ser man bl.a. af den 
store energi, der i 1990’erne blev 
lagt for dagen i at påvirke skif-
tende præsidenter til at invadere 
Irak. Det ville sikre adgang til de 
enorme olieforekomster i landet 
og samtidig berede vejen for en 
ny, årtier lang og overskudsgiven-
de konflikt. Umiddelbart efter 11. 
september 2001 sendte PNAC så-

ledes (endnu) et brev til præsident 
Bush og bad ham fjerne Saddam 
Hussein eller i det mindste sørge 
for et regimeskift – „selv om der 
ikke findes beviser for sammen-
hæng mellem Irak og angrebene 
11. september 2001“.

Tilbage i 1998 skrev de sam-
me mennesker et enslydende brev 
til præsident Clinton:  „Vi forlan-
ger, at De og Deres administra-
tion gennemfører en strategi for 
at fjerne Saddam Husseins regi-
me fra magten, med diplomati-
ske, politiske og militære mid-
ler“. Brevet var underskrevet af 
Donald Rumsfeld og Paul Wol-
fowitz, senere forsvarsminister 
og viceforsvarsminister i Bus-
h-administrationen.

Tidligere sikkerhedsrådgiver 
for præsident Carter, Zbigniew 
Brzeziński, indrømmede i 1998 
i et interview i Le Nouvelle Ob-
servateur, at CIA startede under-
støttelsen af Taliban-modstands-
grupper mod den „pro-sovjetiske“ 
regering i Afghanistan i juli 1979, 
og at dette førte til den sovjetiske 
invasion af landet i december sam-
me år. Formålet med armeringen 
af Taliban var altså at provokere 
en sovjetisk invasion, en klassisk 
„stedfortræderkrig“.

I oktober 2009 fortalte tidlige-
re udenrigsminister Hillary Clin-
ton da også til CBS 60 minutes, at 
CIA havde fortsat denne finansie-
ring, armering og træning af dis-
se grupper og dermed selv havde 
„skabt“ Al-Qaeda.

Fællesfaktor er i hele forløbet 
CIA, som ikke mindst gennem sin 
saudiarabiske „lillesøster“ har haft 
midler og logistik til at gennem-
føre disse gigantiske operationer. 
Senator Bob Graham, som længe 
har kæmpet for frigivelsen af de 
„hemmelige“ 28 sider, siger at Sau-
di Arabien har en „lang og skræk-
kelig historie med finansiering af 
international terror“ og at finansi-
eringen af både Taliban og Al-Qa-
eda kommer fra Saudi Arabien.

Tankevækkende er det så, at 
netop krigen mod terror er det, der 
har givet den konservative elite i 
USA sin gamle politiske rolle til-
bage og genrejst krigsindustrien 
til nye usete dimensioner. Kunne 
der være en forbindelse?

Pentagon havde i oktober 2001 
færdige krigsplaner for syv speci-
fikke lande i de kommende fem år, 
en nærmest direkte fortsættelse 
af arbejdet i PNAC – og i vid ud-
strækning udarbejdet af den sam-
me personkreds. Ifølge tidligere 
øverstkommanderende for NA-
TO-styrkerne i Europa, general 
Wesley Clark, stod landene Syri-
en, Libanon, Libyen, Somalia, Su-
dan og Iran nu for tur – krig, ter-
ror og oprør hersker nu i seks ud 
af syv nævnte lande, hvor det er 
lykkedes CIA at opruste og ska-
be splid – eller hvor vi med bom-
ber systematisk har jagtet påståe-
de terrorister og dræbt tusinder og 
atter tusinder af uskyldige.

Et andet afgørende dokument 
er et Pentagon-strategipapir fra 

2012, offentliggjort i 2015 af Ju-
dicial Watch. Her beskrives, hvor-
ledes USA og andre vestlige lande 
aktivt støtter grupper som „Al-Qa-
eda, The Muslim Brotherhood and 
the Salafists“, fordi de nu kæm-
per mod præsident Assad i Syrien 
(som ønsket af CIA gentagne gan-
ge siden 1980’erne). Her forudsi-
ges, at den heftige oprustning vil 
føre til etableringen af en egent-
lig „Islamisk Stat“ (hvilket skete 
i 2014). Strategien var og er: Vå-
ben skaber konflikter, konflikter 
er big business – og situationen i 
det tidligere Irak er forlængst så 
kaotisk, at grupper, som er ble-
vet trænet og bevæbnet af Penta-
gon kæmper mod grupper, trænet 
og bevæbnet af CIA. De to parter 
har hver sit „hemmelige“ våben-
program, og koordineringen er 
ikke altid ideel. Den sikre vinder 
er i alle tilfælde våbenindustrien 
og dens globale finanskilder – præ-
cist som ønsket og forudsat i PNA-
C-rapporten „Rebuilding Ameri-
ca’s Defenses“.

Mediernes�rolle
Medierne bør i dag betragtes som 
part i denne udvikling snarere end 
som iagttagere. De vestlige medier 
kontrolleres på højeste niveau af 
CIA, og dermed er ringen sluttet, 
den frie presse er afskaffet. 

En tidligere redaktør på Frank-
furter Allgemeine, en af Tysklands 
største og mest respekterede aviser, 
udgav i 2015 bogen „Købte journa-
lister“, hvor han beskriver hvordan 
CIA’s styring af tyske journalister 
er „vidt udbredt, alment accepte-
ret“, og hvordan journalister, som 
ikke spiller med, vil opdage at 
deres karriere er slut. „Det ved en-
hver“, skriver Udo Ulfkotte.

Han bakkes op af f.eks. den tid-
ligere tyske finansminister Oskar 
Lafontaine, som i 2016 udtalte: 
„at nogen tyske journalister bliver 
fortalt af CIA hvad de skal skri-
ve, burde i dag være vidt og bredt 
bekendt“. Altså er der næppe sket 
nogen forbedring af situationen si-
den 1977, da Watergate-journali-
sten Carl Bernstein skrev sin bog 
„CIA and the Media“ hvor 400 
anerkendte amerikanske journa-
lister blev afsløret som CIA-med-
arbejdere.

Kongresmedlem Thomas Massie var en af de første til at læse de redig-
erede 28 sider fra kommisionsrapporten: “Det udfordrer dig til at nytænke 
alting. Jeg tror hele nationen må gå igennem den proces nu”, sagde han 
ved en pressekonference i 2014.
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CIA arbejder på vegne af den 
amerikanske – i dag nærmere glo-
bale – krigsmaskine og fungerer 
på alle niveauer: medier, politike-
re, tænketanke og ngo’ere, og så-
dan har det været gennem årtier. 
Præsident Kennedy sagde, at disse 
krigskræfter er „skyld i den kolde 
krig“, de samme krigskræfter er 
skyld i krigen mod terror, og det 
er på høje tid at gøre op med dem.

Gennem de CIA-kontrollerede 
medier har vi i årtier fået serveret, 
hvad der senere har vist sig som us-
andt, propaganda for at skabe op-
bakning til krige. At 11. september 
2001 skal føjes til rækken, må be-
tragtes som meget sandsynligt, og 
mønstret vil være præcis det sam-
me som Hitlers propagandamini-
ster anvendte overfor det tyske folk. 

I oktober 1990 stod en græ-
dende 16-årig pige frem for den 
amerikanske US Human Causus 
Rights og berettede, hvordan hun 
som sygeplejerske havde set Sad-
dam Husseins soldater trænge ind 
på et hospital i Kuwait og kaste ba-
byer fra kuvøserne på gulvet. En 
gribende historie, som blev gen-
taget af præsident Bush (Sr) mere 

end 300 gange i de efterfølgende 
uger. Han kaldte Saddam Hussein 
„slagteren fra Baghdad“ og sagde, 
at han var en „tyran værre end Hit-
ler“. Men hele historien var løgn, 
pure opspind, instrueret af et rek-
lamebureau, Hill & Knowlton, som 
tilhørte en af George H.W. Bush’s 
gamle venner. Betalt af den kuwai-
tiske ambassadør i Washington, og 
den 16-årige pige var hans datter.

Den 5. februar 2003 stod den 
daværende amerikanske udenrigs-
minister Colin Powell foran FNs 
Sikkerhedsråd og præsenterede 
sine „beviser“ på masseødelæg-
gelsesvåben i Irak. Vel vidende, 
at det var usandt, berettede han 
at Saddam Hussein ikke fulgte 
FN-resolutionerne om nedrust-
ning, og Powell præsenterede en 
lille tube med et hvidt pulver som 
bevis på biologiske våben i Irak. 
Det var altsammen løgn, ikke fejl 
eller misforståelser, men løgn – 
det ved man i dag fra det såkald-
te Downing Street Memo fra juli 
2002, altså næsten et år før Colin 
Powell stod foran FN. Alle vidste 
fra juli 2002, at præsident Bush 
ville invadere Irak, og at der vil-

le blive fabrikeret falske bevis-
materialer for at opnå målet. „The 
intelligence and facts were being 
fixed around the policy“, skrev en 
tydeligt oprevet engelsk embeds-
mand til Tony Blair og regerings-
staben efter et besøg hos kolleger-
ne i Washington. 

I begge disse tilfælde spillede 
mainstream medierne med, og de 
er derfor medansvarlige for den nu-
værende situation. Terrorangrebet 
11. september 2001 betragtes i dag 
af mange researchere og iagttage-
re som endnu en „falsk flag ope-
ration“ i rækken. Endnu en årsag 
til at indlede krigsoperationer, og 
denne gang uden udsigt til at kri-
gen nogen sinde vil ende.

Vi bliver i 2017 politisk, kultu-
relt, militært og økonomisk ledet 
af et land, der er dybt og inderligt 
afhængig af krig, og det i sig selv 
burde for længst have fået nogen 
til at råbe vagt i gevær. Men isb-
jerget smelter, sandheden kan al-
drig holdes tilbage. Det må være 
et spørgsmål om kort tid, før de 
sidste anstændige politikere i den 
vestlige verden træder i karakter 
og siger fra. 

<http://
www.free21.
org/?p=27978>

Quellen:
CBS�Evening�News�October�6,�2009,�8:54�PM�Hillary�
Clinton�Interview�Full�Transcript��<http://www.cbsnews.
com/news/hillary-clinton-interview-full-transcript/>
Global�Research�Video�Interview�with�General�Wesley�
Clark:�„We’re�going�to�take�out�7�countries�in�5�years:�
Iraq,�Syria,�Lebanon,�Libya,�Somalia,�Sudan�&�Iran..“�
<http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-
out-7-countries-in-5-years-iraq-syria-lebanon-libya-
somalia-sudan-iran/5166>
University�of�Arizona:�The�Brzezinski�Interview�with�
Le�Nouvel�Observateur�(1998)�<http://dgibbs.faculty.
arizona.edu/brzezinski_interview>
FloridaPolitics:�Why�Bob�Graham�demands�release�
of� the� ’28� pages’� <http://f loridapolitics.com/
archives/207519-bob-graham-demands-release-
28-pages>
Senator�Al�Franken:�Lies�and�the�Lying�Liars�Who�Tell�
Them,�2004:�< https://www.amazon.com/Lies-Lying-
Liars-Tell-Them/dp/0452285216> 
Global�Research:�US�Government�Releases�Redacted�
„28�Pages“�Missing�From�9/11�Report�<http://www.
globalresearch.ca/us-government-releases-redacted-
28-pages-missing-from-911-report/5536267>
The�Guardian:�9/11�report‘s�classified�‚28�pages‘�about�
potential�Saudi�Arabia�ties�released�<https://www.
theguardian.com/us-news/2016/jul/15/911-report-
saudi-arabia-28-pages-released>

Physics911:�The�DEA�Report�<http://physics911.net/
deareport/>
AsiaTimesonline:�Lars�Schall:�Insider�trading�9/11�...�
the�facts�laid�bare�< http://www.atimes.com/atimes/
Global_Economy/NC21Dj05.html> 
FloridaBulldog:�The�release�of�the�28�pages�isn’t�the�
last�word� in� the�search� for�who�was�behind�9/11�
<http://www.floridabulldog.org/2016/07/12845/>
Informationclearinghouse�–�FOX�News:�Israel�Is�Spying�
In�And�On�The�U.S.?�Part�1�<http://www.information-
clearinghouse.info/article7545.htm>
911blogger:�Rep.�Massie�on�shocking�9/11�docu-
ments:�„It�challenges�you�to�re-think�everything“�< 
http://911blogger.com/news/2014-07-16/rep-massie-
shocking-911-documents-it-challenges-you-re-think-
everything-joshua-cook-jul-16-2014>
The�New�York�Post:�Yes�the�Saudi�government�helped�
the�9/11�terrorists�<http://nypost.com/2016/07/15/yes-
the-saudi-government-helped-the-911-terrorists/?utm_
content=bufferac080&utm_medium=social&utm_
source=facebook.com&utm_campaign=buffer>
28pages.org:�Foreign�Government� Involvement� in�
9/11�Shouldn’t�Stay�Secret�<https://28pages.org/>
911hardfacts.com:�PNAC,�background�and�motive�< 
http://www.911hardfacts.com/report_04.htm>
YouTube:�Former�Prime�Minister�of�Denmark�knew�the�
first�tower�was�going�to�collapse!�Who�told�him?�< 
https://www.youtube.com/watch?v=b09NnCo_KIw>
Counterpunch.org:�The�1998�Origins�of�the�Bush�Iraq�
War�Drive�< http://www.counterpunch.org/2003/02/19/
the-1998-origins-of-the-bush-iraq-war-drive/>

Huffington�Post:�Lie�After�Lie�After�Lie:�What�Colin�
Powell�Knew�Ten�Years�Ago�Today�and�What�He�Said��
< http://www.huffingtonpost.com/jonathan-schwarz/
colin-powell-wmd-iraq-war_b_2624620.html>
GlobalResearch:�Interview�with�general�Wesley�You-
Tube:�Michael�Springman�on�Alex�Jones�Tv�1/4:�CIA�
Ordered�Visas�For�15�of�The�19�9/11�Hijackers�in�Jeddah�
< https://www.youtube.com/watch?v=LmjAg_-Vi9Y >
Clark:�Global�Warfare:�„We’re�going�to� take�out�7�
countries� in�5�years:� Iraq,�Syria,� Lebanon,�Libya,�
Somalia,�Sudan�&�Iran..�< http://www.globalresearch.
ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-5-years-
iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran/5166>
CIA-DOC,�released�2004:�Bin�Ladin�Determined�To�Strike�
in�US�< https://fas.org/irp/cia/product/pdb080601.pdf>
Antiwar.com:�How�the�War�Party�Sold�the�1991�Bombing�
of�Iraq�to�US�< https://www.antiwar.com/orig/cohen1.
html>
National�Security�Archive:�The�record�on�Curveball�
< http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB234/>
Wikipedia�‚The�Hague�Invasion�Act‘�(American�Service-
Members‘�Protection�Act)�< https://en.wikipedia.
org/wiki/American_Service-Members%27_Protec-
tion_Act>
Human�Rights�Watch�August�3,�2002:�U.S.:� ‚Hague�
Invasion�Act‘�Becomes�Law�< https://www.hrw.org/
news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-
law>
PR�Watch:�How�PR�Sold�the�War�in�the�Persian�Gulf�< 
http://www.prwatch.org/books/tsigfy10.html>

Forfatter:
Tommy Hansen
Sid en  19 85 
freelance jour-
na l i s t .  Ha r 
be skæ f t i ge t 
sig indgåen-
de med begi-
v e nhede rne 
11. september 2001 og de deraf 
følgende krige. Chefredaktør for 
Free21.org.



22 Publiziert auf Free21 am 09.06.2017, 01:54 Uhr. Von Daniele Ganser auf <https://www.rubikon.news>. Lizenz: Daniele Ganser.

Artikel

I Syrien i Khan Sheikhoun (i det 
nordvestlige Syrien, ikke langt 

fra grænsen til Tyrkiet) var der 
den 4. april 2017 et giftgasangreb, 
som krævede mere end 70 død-
sofre. Men hvem stod bag angre-
bet? Var det Assads modstande-
re? Udenlandske aktører? Eller 
det syriske militær? Da der var 
mange åbne spørgsmål, var til-
bageholdenhed og forsigtighed 
i analysen vigtig at holde sig for 
øje. – Men massemedierne i Tys-
kland og i Schweiz gjorde det 
modsatte:

Aviserne slog til lyd for 
krig
Aviserne „Blick“ og „Bild“ an-
klagede straks uden bevisførel-
se præsident Bashar al-Assad for 
giftgasangrebet, og retfærdiggjor-
de dermed den amerikanske præ-
sident Trumps bombning af   Sy-
rien den 7. april 2017. I Schweiz 
meddelte gratisavisen „Blick“ 
om aftenen den 7. april: „Trumps 
svar på de døde børn. Han straf-
fer Assads giftgas-angreb på us-
kyldige civile.“ I Tyskland var 
overskriften i „Bild“ den 8. ap-
ril: „Trump hævner Syriens gas-
sede børn.“ På forsiden af „Bild“ 
var der billeder af amerikanske 
missiler sammen med et billede 
af et syrisk barn med en iltmaske. 
Billedtekst: „Efter Assads gift-
gasangreb tirsdag: Et lille barn 
med iltmaske.“ 

Tonkin-løgnen
Journalisterne på „Bild“ og 
„Blick“ burde vide, at løgn og 
bedrag er en del af spillet i kri-
ge. Når journalister viderebringer 
uafprøvet politisk propaganda for 
krige i massemedierne, medvir-
ker de til en voldsspiral. Histori-
kere, som mig selv, kender mange 
fortilfælde af krigspropaganda i 
massemedierne, som har ført til 
store lidelser. Den 4. august 1964 
erklærede den amerikanske præ-
sident Lyndon Johnson på TV, at 
det amerikanske krigsskib Mad-
dox i Tonkin Bugten var blevet 
angrebet af vietnamesiske torpe-
doer. I dag ved vi, at det var en 
løgn. Maddox blev aldrig ramt 
af torpedoer.

 Johnson sagde på det tidspunkt 
„gentagne fjendtlige handlinger 
mod amerikanske skibe i Tonkin 
Bugten har i dag tvunget mig til 
at beordre det amerikanske mi-
litær til at reagere ... det kræver 
hårdhed at sikre freden.“ Johnson 
eskalerede dermed krigen i Viet-
nam, som først sluttede i 1975. 
Tonkin-løgnen havde fatale føl-
ger: Omkring tre millioner viet-
namesere blev dræbt i Vietnam-
krigen, mange af dem børn. USA 
mistede 58.000 soldater, det var 
mere end i nogen anden krig efter 
1945. USA brugte også det kemis-
ke afløvningsmiddel Agent Oran-
ge i Vietnamkrigen. Det førte til 
alvorlige misdannelser hos nyfød-
te børn. Ifølge skøn fra Røde Kors 
led omkring en million vietname-
sere i 2002 af eftervirkninger af 
Agent Orange, heraf var der om-
kring 100.000 børn med misdan-

nelser. Hvis der derfor nu propa-
ganderes for krig i Syrien med 
henvisning til hensyn til syriske 
børn virker dette yderst kynisk.

Trump og de smukke 
børn
Præsident Trump begrundede 
sit angreb på Syrien den 7. april 
med henvisning til giftgas. Assad 
beskyldtes for at have stået bag „et 
forfærdeligt giftgas angreb på us-
kyldige civile ... Selv vidunderli-
ge babyer var brutalt myrdet i det-
te barbariske angreb. Intet Guds 
barn skulle nogensinde opleve en 
sådan rædsel ... Vi beder for de så-
redes liv og for de afdødes sjæle. 
Og vi håber, at så længe Amerika 
står for retfærdighed, så vil fred 
og harmoni sejre til sidst.“ Men 
flere og flere mennesker stiller 
nu spørgsmålet, om USA står for 

retfærdighed: Det er efterhånden 
kendt af mange, at USA træner og 
bevæbner modstandere af Assad. 
Dette er klart illegalt. Forsigtig-
hed er nødvendig. Især når mas-
sernes følelser er vakt med hen-
visninger til døde børn. Allerede 
i Golfkrigen i 1990 søgtes folks 
følelser målrettet rystet af kuvø-
se-løgnen.

Kuvøse-løgnen
Den 10. okt. 1990: En 15-årig pige, 
som var præsenteret som Nayirah, 
fortalte tårevædet i Menneske-
retsudvalget i Den Amerikanske 
Kongres, at hun under den ira-
kiske invasion af   Kuwait havde 
arbejdet på et kuwaitisk hospital, 
hvor hun havde set, hvordan ira-
kiske soldater havde taget babyer 
ud af kuvøserne, for at kaste dem 
på gulvet, hvor de så døde. Det 
var en løgn. Men præsident Bush 

Hvem brugte egentlig 
giftgas i Syrien?
Selv i krig er der love og regler. Brugen af   giftgas og kemiske våben er strengt forbudt i krige i 
hele verden. Brug af   giftgas klassificeres af Den Internationale Domstol i Haag som en alvorlig 
krænkelse af folkeretten – en krigsforbrydelse.

af Daniele Ganser

Det seneste „giftgasangreb“ i Syrien, som i de store medier straks blev tilskrevet Assad, bestod af en granat, der 
blev bragt til sprængning på jorden (Foto fra  Prof. e. Theodore A. Postol, Massachusetts Institute of Technology)
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den ældre tog denne brutale his-
torie op og gentog den i talrige 
taler og hævdede, at 312 nyfød-
te var døde på denne måde. Først 
efter krigen viste det sig, at kuvø-
se-historien var en infam løgn, og 
at Nayirah aldrig havde arbejdet 
på et hospital i Kuwait, men hed 
Nijirah al-Sabah og var datter af 
den kuwaitiske ambassadør i USA. 
Bush-administrationen og det ku-
waitiske kongehus bedrog på den-
ne måde offentligheden i USA og 
i resten af verden.

Ingen empati med bør-
nene i Irak
Efter sejren over Irak i Golfkrigen 
i 1991 indførte USA handelsem-
bargo imod landet, hvilket koste-
de mange irakere livet, herunder 
mange børn. „Vi har hørt, at en 
halv million børn er døde“ såle-
des beskrev den amerikanske tv-
journalist Lesley Stahl følgerne af 
den amerikanske handelsembargo 
mod civile i Irak i 1996: Hun fo-
relagde Madeleine Albright, der 
fra 1993 var Clinton-administra-
tionens amerikanske FN-ambas-
sadør, spørgsmålet, om handels-
embargoen kunne anskues som 
berettiget. Stahl: „Jeg vurderer, 
der er flere døde irakiske børn end 
børn, der døde i Hiroshima. Er em-
bargoen den pris værd?“ FN-am-
bassadør Albright tænkte sig om 
et øjeblik, så svarede hun koldt:

 Heraf fremgår det, at US-im-
periet ikke umiddelbart kan for-
modes at have medfølelse med 
døde børn i Mellemøsten. Hvis 
der i forbindelse med den ame-
rikanske regerings skildring af 
krigen i Syrien er delt billeder af 
døde børn, kan det antages, set i 
dette historiske perspektiv, at det 
er sket helt uden empati.

Giftgas-angreb i Khan 
al Assal den 19. marts 
2013

Den syriske borgerkrig er en 
beskidt krig. USA, Frankrig, Stor-
britannien, Saudi Arabien, Qatar 
og Tyrkiet forsøger at vælte Assad 
ved at rekruttere, træne og bevæb-
ne oprørere og terrorister. Rusland, 
Iran og Kina forsøger at forhindre 
dette, de støtter den valgte syriske 
præsident og den syriske nationa-
le hær. Det kan være svært for det 
internationale samfund at overs-
kue, hvorvidt, hvor, hvornår og af 
hvem der i denne proces er brugt 
giftgas? Den første anvendelse af 
giftgas forekom den 19. marts 2013 
i Khan al-Assal nær Aleppo. Me-

dierne hævdede straks, at den sy-
riske regering ledet af præsident 
Assad havde været ansvarlig for 
angrebet. Men det var ikke sandt: 
„Vi har vidneudsagn – fra læger 
og flygtninge i nabolandene – og 
fra hospitalspersonale – at kemis-
ke våben blev brugt – ikke af re-
geringen, men af   oppositionen,“ 
sagde den schweiziske Carla Del 
Ponte, tidligere chefanklager ved 
Den Internationale Krigsforbry-
derdomstol for Krigsforbrydel-
ser i det tidligere Jugoslavien. Den 
schweiziske læge Franco Cavalli 
bekræftede i foråret 2013: „Det 
eneste sikre tilfælde af brug af 
giftgas i Syrien (Aleppo) har klart 
kunnet tilskrives jihadister.“ Oprø-
rere søgte tilsyneladende ved en 
False Flag Operation at miskre-
ditere regeringshæren og Assad. 
Men dette mislykkedes. „Ved brug 
af kemiske våben i Khan al-As-
sal nær Aleppo, hvor 29 mennes-
ker døde, var jihadisterne blandt 
oprørerne de ansvarlige.“ Også den 
velinformerede Günter Meyer (di-
rektør for Center for Forskning i 
Den Arabiske Verden (ZEFAW) 
på Johannes Gutenberg Universi-
tetet i  Mainz) bekræftede dette. 

Giftgas-angreb i Ghouta 
den 21. august 2013
FN’s Sikkerhedsråd tog sagen op 
og besluttede at sende eksperter til 
Syrien for at undersøge Khan al-

Assal giftgasangrebet. Hvis det-
te arbejde var blevet udført, vil-
le False Flag Operationen i Khan 
Al Assal sandsynligvis være gen-
nemskuet. FN’s kemiske våbenin-
spektører ankom den 19. august 
2013 til Damaskus; men før de 
kunne begynde deres arbejde i 
Khan al-Assal, kom der den 21. 
august 2013 i Ghouta ved Damas-
kus et andet og endnu større gift-
gas-angreb med mellem 300 og 
1500 dødsofre.

 Den amerikanske regering 
beskyldte straks Assad for forb-
rydelsen. „Vi er klar til at angribe, 
når vi vil,“ sagde præsident Barack 
Obama på tv. „Hvilket budskab 
sender vi, når en diktator kan gasse 
hundreder af børn uden straf?“ Om 
Assad eller om oprørere med støt-
te fra USA, Tyrkiet og Saudi-Ara-
bien var ansvarlige for Ghouta an-
grebet, var i første omgang uklart. 
Den amerikanske undersøgende 
journalist Seymour Hersh stille-
de et afgørende spørgsmål: „Hvis 
Sarin?“ Han klarlagde, at jihadis-
ter stod bag angrebet. Allerede i 
maj 2013 „havde CIA informeret 
Obama-administrationen om, at 
den syriske oprørsgruppe al-Nus-
ra arbejdede med sarin; CIA hav-
de ligeledes advarende rapporte-
ret om, at en endnu mere radikal 
sunni-gruppe i Syrien krigen, al-
Qaeda fra Irak (AQI), ligeledes 
vidste, hvordan man producere-
de sarin,“ afslørede Hersh. Dette 

USA’s præsident Johnson ved meddelelsen om bombningen af Nord 
Vietnam den 4. august 1964 (wikipedia / Foto af Cecil W. Stoughton – US 
National Archives and Records Administration)„

Jeg mener,   det er en me-
get vanskelig beslutning, men 
prisen – vi tror,   det er denne 

pris værd.“

Air Force Boeing B-52 (kaldenavnet „Casper The Friendly Ghost“), kaster 
bomber (à 340 kg) over Vietnam. Der gennemførtes 50.000 „Arc Light“ 
bombetogter i Vietnam. (Wikipedia / U.S. Air Force Photo / Public Domain)
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var jf. Hersh eksplosive nyheder, 
idet al-Nusra var kendt for at have 
udført et utal af selvmordsangreb 
mod kristne og mod ikke-sunni-
tiske muslimer i Syrien; al-Nusra 
ønskede ifølge Hersh at vælte As-
sad og indføre Sharia-love i Syrien.

 David Shedd fra American De-
fense Intelligence Agency (DIA) 
havde allerede i Juni 2013 delt in-
formation om, at „al-Nusra havde 
evnen til at anskaffe og anvende 
sarin,“ og det var videre lykkedes 
den israelske efterretningstjenes-
te at fremskaffe prøver af sarin 
afprøvet af al-Nusra, fandt Hersh 
ud af. Men præsident Obama „ig-
norerede data om al-Nusras evne 
til at anskaffe og bruge sarin og 
hævdede, at kun Assads regering 
rådede over kemiske våben i Sy-
rien,“ forklarede Hersh.

Tyrkiets rolle i Ghouta-
angrebet i 2013
Modige medlemmer af Det Tyrkis-
ke Parlament fulgte op på resultat-
erne af Hersh’s dokumentation af 
giftgas affæren i Ghouta og fandt 
dokumentation i en anklagers un-
dersøgelse i Adana (i det sydøstli-
ge Tyrkiet, nær grænsen til Syrien), 
om pågreb af en sarin-forhandler, 
som støttede syriske oprørere: „Der 
er telefon-registreringer, der viser: 
Oprørere har modtaget alle nød-
vendige materialer til at kunne 
producere dødbringende saringas 
fra Tyrkiet,“ fortalte den tyrkiske 
parlamentariker Eren Erdem fra 
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) 
i oktober 2015. „Vesten er hykle-
risk, når det kommer til denne sag,“ 
forklarede Erdem. Dette kemiske 
terrorangreb skulle jf. Erdem ikke 
opklares, fordi det ikke var Assad, 
men Assads modstandere, støttet 
af USA og Tyrkiet, som var ans-
varlige for giftangrebet i Ghouta. 
Den tyrkiske præsident Erdogan 
ønskede ikke at høre om det og 
anklagede Erdem for højforræderi. 
„Jeg får dødstrusler,“ fortalte Er-
dem. „Men jeg er patriot mod den-
ne sag (med giftgas), fordi sagen 
ødelægger mit lands omdømme.“ 
Han fortalte om dokumenter „med 
detaljer om produktion af sarin og 
om leverance af sarin fra Tyrkiet 
til terrorister i Syrien.“

Michael Lüders hos 
Markus Lanz
Efter giftgas-angrebet i Khan 
Sheikhoun den 4. april 2017 blev 
brugen af   giftgas i Ghouta op-
dateret i medierne endnu en gang. 
Men selv om fakta (jf. Hersh’s do-
kumentation) viste, at Assad ikke 
var ansvarlig, men syriske oprøre-
re, skildrede Süddeutsche Zeitung 
fortsat Assad som ansvarlig: Un-
der overskriften „Giftgas, løgne, 
skyld“ forklarede avisen den 5. ap-
ril 2017 de forvirrede læsere: „En-
heder af den syriske hær dræbte i 
august 2013 ved et sarin-angreb på 
Damaskus-forstaden Ghouta mere 
end 1.400 mennesker.“ En præcis 
analyse af Ghouta giftgas-angre-
bet i august 2013 præsenteredes af 
Mellemøst-eksperten, Michael Lü-
ders, i ZDF i Markus Lanz’ Talk-
show den 5. april 2017: Lüders for-
klarede, at giftgas brugt i Ghouta 
i 2013 var leveret hemmeligt gen-
nem Tyrkiet til al-Nusra fronten, 
som er al-Qaedas offshoot i Syri-
en. Lüders sagde: „I mellemtiden 
har vi fundet ud af, at det med stor 
sandsynlighed ikke var den syris-
ke regering regering, der stod bag 
giftgas-angrebet i Ghouta.“

Hvem gavner det?
For at opklare krigens løgne må 
forskere og vågne mediebrugere 
altid spørge sig selv: Hvem gavner 

det? Prof. Günter Meyer stillede 
dette centrale spørgsmål i WDR 5 
Morgenradio den 6. april, da jour-
nalisten talte med ham om giftgas-
angrebet i Khan Sheikhoun (den 
4. april 2017). Meyer analyserede: 
„Angrebet gavner ikke regimet,“ 
for Assad er „på alle fronter på 
fremmarch. Rebellerne lider over-
alt nederlag. I denne situation kan 
dette giftgas-angreb være et sids-
te desperat forsøg fra jihadister-
ne på at vende udviklingen.“ Det 
er sandsynligt jf. Meyer „at det 
handler om et False Flag Angreb 
udført rebeller i Syrien for at på-
virke USA til at gribe ind.“

Avisernes oplag er faldende
Vi er midt i en medierevolution. 

Flere og flere mennesker resear-
cher på internettet og danner sig 
deres eget billede af verden. Boule-
vard-aviser som „Blick“ og „Bild“ 
spiller på mediebrugernes følel-
ser med overskrifter som „Trump 
hævner Syriens gassede børn“. 
Men deres oplag falder. „Bild“ 
udgivet af Axel-Springer-Verlag 
er stadig avisen med det største 
oplag i Tyskland, men avisens op-
lag er faldende. Ganske Forståe-
ligt ønsker færre og færre men-
nesker at læse „Bild“: I 2000 var 
oplaget på over 4 millioner aviser. 
I 2010 var oplaget faldet til under 
3 millioner. Og i øjeblikket øns-
ker kun 1,6 millioner mennesker 
at betale for avisen „Bild“. Også 

oplaget af den schweiziske bou-
levard-avis „Blick“ fra Ringier-
Verlag falder. Engang var „Blick“ 
en betalingsavis med et oplag på 
300.000 eksemplarer. Men opla-
get af den betalte avis er faldet til 
150.000. Fordi „Blick“ fra Ringier-
Verlag nu tilbydes gratis hver af-
ten i Schweiz har avisen stadig et 
oplag på 280.000 stk.

 Håbet er, at flere og flere men-
nesker vil vende ryggen til krigs-
propagandaen i mainstream me-
dierne og ikke længere betale 
herfor. Med adgang til et flow af 
frie uafhængige stemmer i freds-
bevægelsen og i medier som Ru-
bikon, NachDenkSeiten, Infos-
perber, Hintergrund og KenFM 
kan en grundlæggende ændring 
finde sted.
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Council on Foreign Relations 
opstod i kølvandet på første 

verdenskrig, det såkaldte „Trau-
ma fra 1920“. USA havde efter 
første verdenskrig muligheden 
for at overtage den „globale fører-
rolle“,  men både Senatet og det 
amerikanske folk var træt af krig 
og valgte „fredspræsident“ War-
ren Harding, der gik til valg på et 
„return to normality“ og først og 
fremmest adresserede de mange 
problemer Amerika og amerika-
nerne havde indenlands. „

Vi er nu et imperium, 
og når vi agerer, former vi  

vores egen realitet“  
Karl Rove, tidligere chef for Bureau of 

Strategic Initiatives, USA.

Denne afslutning på en spirende 
krigsindustri var for en gruppe af 
internationalt orienterede banki-
ers, industrimagnater og politi-
kere et nederlag, og for at „væk-
ke Amerika til at leve op til sine 
globale forpligtelser“ grundlagde 
denne gruppe meget velhavende 
og magtfulde mennesker året ef-
ter Council on Foreign Relations, 
i datidens finans- og handelsme-
tropol New York.

Gennem medvirken fra førende 
akademikere og publicister, bl.a. 
Arcibald Coolidge (The United 
States as a World Power, 1908) og 
Walter Lippmann (Public Opini-
on, 1922), skulle deres ideer for 
en mere „aktiv udenrigspolitik“ 
udvikles og gøres populære i of-
fentligheden.

Gennembruddet for CFR kom 
under anden verdenskrig, da CFR-
medlemmer i rammerne af War 
and Peace Studies [1] ikke bare ud-
færdigede den amerikanske krigs-
strategi og grundprincipperne for 
efterkrigstiden - men også statut-
terne for FN, Verdensbanken og 
den Internationale Valutafond.[5]. 
Dermed fulgte de i fodsporene på 
CFR-grundlægger Isaiah Bow-
man, som mente at USA havde 
ansvaret for den fremtidige glo-
bale sikkerhed, i den forbindelse 
dog måtte „afstå fra konventionel-
le former for imperialisme“ og i 
stedet forklæde „udøvelsen af den 
amerikanske magt i en internatio-

nal karakter“ (Shoup & Minter, 
1977:169ff).

På denne måde opstod således, 
kun 170 år efter uafhængighedser-
klæringen, et globalt American 
Empire [6], hvis nøglepositioner 
siden da uafbrudt er blevet besat 
af medlemmer af den i mellemti-

den knap 5.000 medlemmer sto-
re Council of Foreign Relations. 
[7]). Det tyske magasin Der Spie-
gel betegnede [2] CFR som „en af 
de mest indflydelsesrige private 
institutioner i USA og den vest-
lige verden“ og som et „politbu-
reau for kapitalisme“.

Med den anden verdenskrig 
udvidedes territoriet for USAs ak-
tiviteter til i første omgang Vesteu-
ropa og Østasien, især Japan. For 
at opbygge samme elitære struk-
tur i disse regioner måtte CFR 
udvide sit netværk: For Europa 
lancerede CFR-medlem Charles 
D. Jackson, Eisenhowers assistent 
for psykologisk krigsførsel, i 1954 
den såkaldte Bilderberg-Gruppe, 
mens CFR-præsident David Rock-
efeller og CFR-direktør Zbigniew 
Brzezinski i 1972 grundlagde den 
Trilaterale Kommission.

Begge organisationer har til 
formål at diskutere centrale geo-
strategiske udfordringer og etab-
lere en lande- og partiuafhængig 
konsensus. Den tidligere franske 
premierminister og tidligere Bil-
derberg-medlem François Fillon 
sagde da også i 2013 i et interview 
ligeud [3] : „Det er Bilderberger-
ne der regerer os“.

Den offentlige mening
Denne succesfulde omsætning af 
en vedtaget geopolitisk strategi vil-
le både i freds- og i krigstid være 
utænkelig uden at have „den of-
fentlige mening“ med. Mens au-
toritære stater normalt må nøjes 
med deres egne propagandame-
dier, som ikke har nogen bred tro-
værdighed i befolkningerne, greb 
CFR det mere intelligent an:  Med 
sine knap 5.000 medlemmer stra-
tegisk fordelt i toppen af alle me-
dier, opbyggede CFR et ved første 
øjekast uafhængigt informations-
system, hvor alle deltagere og rele-
vante kilder dog blev kontrolleret 
af CFR og deres partnerorgani-
sationer. Herved opstod et histo-
risk „propaganda-matrix“ som si-
den har formet den „frie verden“.

CFR og medierne
Aviser, magasiner, tv og radio el-
ler internet: CFR er altid med, ofte 
som medlemmer af bestyrelsen, og 
altid sørger de for, at de „rigtige“ 
chefredaktører og topjournalister 
beklæder stillingerne i medierne. 
I USA er stort set alle kendte me-
dier grundlagt af medlemmer af 
CFR, eller er siden blevet opkøbt 
af disse. Dette har været muligt, 
fordi kapitalkravene til at drive 
medier i USA er enorme, og med-

Det store Pro-
paganda-matrix

Council on Foreign Relations (CFR) er uden sammenlig-
ning den mægtigste organisation i den vestlige verden. 
Grundlagt i kølvandet på anden verdenskrig med det 
formål at „vække USA til sine globale forpligtelser“ har 
CFR-medlemmer siden sat sig på stort set alle indfly-
delsesrige poster i den vestlige verden. De kontrollerer 
et netværk, som omfatter både politik og medier, og de 
har formet den offentlige mening i den vestlige verden 
gennem generationer. CFR har dannet tilsvarende orga-
nisationer som Bilderberg-Gruppen og den Trilaterale 
Kommission, og hermed er medie-matrixet komplet. Til 
gengæld er det også synligt, hvilket et omfattende studie 
fra schweiziske Swiss Propaganda Research beviser.
 af Tommy Hansen

Hvordan Council on Foreign  Relations 
(CFR) styrer den geostrategiske  

informationsstrøm
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lemmerne af CFR har adgang til 
kapital som næppe nogen anden 
gruppering. Selv moderne inter-
netfirmaer som Google und Face-
book er på højeste niveau forbun-
det med CFR, og de medvirker 
jævnligt i CFR ś internationale 
operationer. [4]  

Alle traditionelle medier i 
(Vest)-Tyskland blev efter kri-
gen grundlagt med en licens [5]  
, udfærdiget af de allierede. I den 
forbindelse udvalgte man med 
omhu de „rigtige“ udgivere og 
chefredaktører - strukturer, der 
både gennem familiemønstre og 
forretningsinteresser er bevaret 
den dag i dag. Styringen af de ty-
ske medier foregår i dag ikke blot 
gennem Bilderberg-Gruppen og 
den Trilaterale Kommission, men 
siden 1952 især gennem organisa-
tionen Atlantik-Brücke [6] , grund-
lagt af CFR-direktør og præsident 
for Verdensbanken (også allieret 

højkommissær for Tyskland), John 
J. McCloy - sammen med CFR-
medlem og bankier Eric Warburg, 
barnebarn af CFR-medlem og ini-
tiativtager til USA Federal Reser-
ve System Paul Warburg.

CFR og nyhedsbureau-
erne
En helt særlig rolle spiller de inter-
national nyhedsbureauer. I reali-
teten stammer næsten alle tekster 
og billeder om internationale for-
hold fra ét af tre nyhedsbureau-
er: det amerikanske Associated 
Press (AP), det britisk-canadiske 
Thomson-Reuters og det franske 
Agence France-Presse (AFP). Selv 
internationale korrespondenter må 
for det meste bero sig på materi-
alet fra disse tre agenturer - de er 
„det usynlige nervesystem, som 
får helt matrixet til at fungere“, 
sagde f.eks. den tidligere leder af 

det østriske nyhedsbureau APA 
(Segbers 2007, S.10).„

Således kan CFR dirigere 
et komplet begivenhedsforløb 
fra hemmelige operationer til 
nyhedsformidlingen om disse. 
Eller, om man vil: man fremav-
ler en kunstig realitet, som of-
fentligheden og politikerne så 

kan beskæftige sig med

Denne absolutte dominans i de 
tre globale agenturer medfører, at 
man systematisk finder de samme 
informationer overalt i medierne i 
den vestlige verden, og de samme 
informationer er overalt udeladt.

Mens Reuters og AP hører di-
rekte under strukturen i CFR, ejes 
AFP af den franske stat - denne 
er til gengæld integreret i netvær-
ket via Bilderberg-Gruppen og 

NATO. Sluteffekten er, at de tre 
store globale agenturer på denne 
måde fungerer som en slags „pro-
paganda-multiplikatorer“; føde-
maskiner for resten af den vestli-
ge verdens medier.

Den tidligere Reuters-krigskor-
respondent Fred Brigdland sagde 
i et bemærkelsesværdigt interview 
om sit arbejde [7]  med britiske 
Channel 4: „Vi baserede vore be-
retninger på de officielle meldin-
ger. Først år senere erfarede jeg, 
at en CIA-ekspert i disinforma-
tion var placeret i den amerikan-
ske ambassade, og at han fodre-
de os med falske meldinger. Vi 
videregav dem, og de blev jo øje-
blikkeligt overtaget af resten af 
medierne i den vestlige verden“.

CFR og NGO’erne
En anden vigtig funktion for CFR-
matrixet er de såkaldte tænketan-
ke. Disse forsyner medierne og 

Et omfattende arbejde fra Swiss Propaganda Research har kortlagt CFR-medienetværket. Illustrationen kan hentes på https://swprs.files.word-
press.com/2017/08/cfr-media-network-hdv-spr.png
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offentligheden med angiveligt vel-
funderede og objektive vurderin-
ger og analyser, men i realiteten er 
stort set alle eksperter, som kom-
mer til orde i medierne, i forvej-
en integreret i CFR-netværket. 
I USA gælder det f.eks. RAND 
Corporation, Atlantic Council, 
The Aspen Institute og Center for 
Strategic and International Studi-
es (CSIS). Selv grundlæggeren af 
det såkaldte „undersøgende kol-
lektiv af journalister“ Bellingcat, 
Eliot Higgins, er Senior Non-Resi-
dent Fellow ved Atlantic Council.

Forbindelserne går videre: rent 
faktisk har direktørerne for Am-
nesty International, Human Rights 
Watch og mange af de store huma-
nitære organisationer gennem år-
tier alle været forbundet med CFR 
[8] , mens talrige andre finansie-
res af CFR-medlemmer direkte 
- i denne sektor især milliardæ-
ren George Soros, som på denne 
måde understøtter de internatio-
nale operationer fra CFR ved at 
have fokus på mere eller mindre 
farverige revolutioner verden over.

[9] . Disse NGO ér fungerer i 
dagligdagen med i vid udstræk-
ning meningsfyldte og nødven-
dige hjælpeaktioner, og deres ge-
opolitiske funktioner bringes så til 
indsats, når et regime change skal 
forberedes eller en militær inter-
vention skal legitimeres.

Således „verificerede“ [10]  Am-
nesty International allerede i 1991 
den såkaldte „kuvøseløgn“ [11] , 
som man i dag ved var fabrikeret 
af et amerikansk PR-firma - histo-
rien om, at Saddam Husseins sol-
dater skulle have trængt ind på et 
hospital i Kuwait og kastet baby-
erne fra kuvøserne ud på stengul-
vene. Også på Balkan, i Afghani-
stan, i Irak og i Libyen har Amnesty 
International og Human Rights 
Watch krævet „humanitære mi-
litærinterventioner“ på et meget 
tvivlsomt grundlag.

I Syrienkrigen havde Human 
Rights Watch efter giftgasangre-
bet i sommeren 2013 meget hurtigt 
fremskaffet en ekspertanalyse [12] 
, som bekræftede at den syriske re-
gering stod bag, og dermed kunne 
man begrunde en NATO-interven-
tion. I en senere analyse viste do-
kumentet sig at være falsk [13] .

I Eritrea blev både Amnesty og 
Human Rights Watch i 2011 taget 
på fersk gerning som medvirken-
de i en regime-change-operation: 
[14] : I en hemmelig mission infil-
trerede man, til dels forklædt som 
nonner, landet for at opbygge et 
netværk, der senere på komman-
do kunne udløse landsomfatten-
de protester. Amnesty-direktøren 
for „Specialprogrammer i Afrika“ 
fik lækket et brev, hvor hun skrev: 
„vores mål er at Issayas Afewer-

kys regime kan styrtes inden ud-
gangen af året“.

Ud over at kontrollere disse sto-
re, permanente NGO’er, etablerer 
og finansierer [15]  CFR en ræk-
ke institutioner som f.eks. USAID, 
som fokuserer på enkeltkonflikter 
og lader sig perfekt indpasse i me-
die-matrixet. På denne måde er 
f.eks. det „Syriske Observations-
center for Menneskerettigheder“ 
opstået, Media Center Aleppo og 
de højt besungne White Helmets, 
som massivt har forsynet vestens 
medier med dramatiske og nog-
le gange højst tvivlsomme bille-
der fra Aleppo. I det hele taget er 
det tvivlsomt, om White Helmets 
er andet end en propagandastunt, 
udført og iscenesat af netværket og 
viderebragt af netværkets medier.

CFR og militæret
Også inden for militær og NATO 
er CFR massivt tilstede. Gennem 
årtier har CFR afholdt sit eget træ-
ningsprogram for amerikanske of-
ficerer, og det skønnes at 75% [16]   
af alle højere rangerende amerikan-
ske officerer er uddannet hos CFR. 
Det gælder også for næsten samt-
lige generalstabschefer, NATO-ø-
verstbefalende og admiralitetsmed-
lemmer siden 2. verdenskrig. [17] 
. Hermed har CFR i realiteten op-
bygget en ideologisk skolet og inter-
nationalt opererende „militærstyr-

ke“, en ensretning, som man ellers 
kun kender fra totalitære regimer.

Den tidligere chef for Associ-
ated Press, Tom Curley, sagde i et 
foredrag i 2009, at alene Pentagon 
dengang havde 27.000 PR-specia-
lister [18]  på lønningslisten og et 
budget på knap 5 milliarder dollar 
årligt. Hermed producerer Penta-
gon både propaganda og disinfor-
mation, sagde Tom Curley. Han 
forklarede, hvordan amerikanske 
generaler havde truet ham, at AP 
ville blive ruineret, hvis de rap-
porterede for kritisk om det ame-
rikanske militær og amerikanske 
operationer. 

CFR og CIA
Siden 2. verdenskrig har stort set 
alle CIA-direktører været med-
lemmer af CFR. Det gælder også 
for forgænger-organisationen, 
OSS, som blev grundlagt og le-

det af CFR-medlem Allen Dulles 
og William J. Donovan. Man kan 
med rette stille spørgsmålet, om 
CIA handler på vegne af CFR el-
ler er underlagt den amerikanske 
præsident.

Tilsvarende kan man også se 
den velkendte Operation Mock-
ingbird i et andet lys. I midten af 
70’erne blev det offentligt kendt, 
at CIA i næsten alle amerikanske 
medier havde agenter ansat, som 
udbredte disinformation og sørge-
de for at visse ting ikke blev skre-
vet. Cheferne for alle disse medier 
var i forvejen medlemmer af CFR, 
ligesom direktørerne for CIA var 
det. Operation Mockingbird var 
altså næppe en „isoleret“ CIA-for-
brydelse, den var en del af opfyl-
delse af formålet med selve CFR; 
at forme den offentlige mening, så 
USA blev „vækket“ til at opfylde 
sine internationale forpligtelser. 
Det var i øvrigt CIA-direktør og 
CFR-direktør George H. W. Bush, 
som officielt bragte Operation Mo-
ckingbird til en ende.

CFR og terror
Det særlige ved CIA som efterret-
ningstjeneste betragtet, er at CIA 
ikke blot indsamler og bearbejder 
information, men også gennem-
fører aktive, hemmelige operatio-
ner i den såkaldte Operation Gladio. 
Eksempelvis organiserede britiske 

Styringen af medierne i Tyskland i en grafisk oversigt
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og amerikanske efterretningstjene-
ster (CIA og MI6) sammen med 
NATO dusinvis af bombeanslag 
i Vesteuropa, som man så kunne 
tilskrive kommunistiske og arabi-
ske grupperinger. Medierne blev 
brugt til at viderebringe disse øn-
skede påstande, og der blev ikke 
stillet kritiske spørgsmål. I CIA 
roste man endda det gode samar-
bejde, hvilket et nyligt deklassifi-
ceret dossier beviser. [19] : „Pak-
ken leveret. Topartikel i aviserne 
efter vore anvisninger“. Den itali-
enske premierminister Andreot-
ti anklagede i 1992 offentligt en 
„vestlig efterretningstjeneste“ for 
at stå bag terrorbombningen i Bo-

logna i 1980, og EU-Parlamentet 
har i en resolution samme år for-
dømt hele Operation Gladio.

Således kan CFR dirigere et 
komplet begivenhedsforløb fra 
hemmelige operationer til nyheds-
formidlingen om disse. Eller, om 
man vil: man fremavler en kunstig 
realitet, som offentligheden og po-
litikerne så kan beskæftige sig med. 
Med terroranslag bringes befolk-
ningerne i angst og usikkerhed, og 
de enkelte landes politikere tvin-
ges til at indføre stadigt strengere 
lovgivning i retning mod den totale 
overvågning - der igen muliggør, 
at systemkritikere og anderledes 
tænkende er nemme at plotte og 

forholde sig til. Den tidligere CIA-
direktør og CFR-medlem William 
Casey er berømt for sætningen: [20] 
: „Vores disinformationsprogram 
standser først, når alt hvad offent-
ligheden tror, er forkert“.

CFR og Hollywood
Ved siden af de traditionelle me-
dier er filmindustrien i Hollywood 
en fast bestanddel i CFR-matrix’et. 
Alle chefer for alle kendte filmstu-
dier gennem tiderne har været med-
lemmer af CFR, fra Disney til Uni-
versal og 20th Century Fox. Derfor 
kan det ikke undre, at Hollywood 
producerer den ene efter den an-
den af krigsfilm - American Sni-

per, Rambo, Zero Dark Thirty o.s.v. 
- som bygger på det amerikanske 
verdensbillede som „os“ som de 
gode, og et klart fjendebillede, som 
passer til aktuel politik.

Nyligt offentliggjorte dokumen-
ter [21]  viser, at Pentagon og CIA 
i mindst 800 biograffilm og mere 
end 1.000 TV-produktioner har ind-
ført passager og dialoger, der „for-
bedrede“ manuskripterne. 

Filmindustrien mødes så en 
gang om året og udvælger det bed-
ste af det bedste, og her oplever man 
så som f.eks. senest at en „doku-
mentarfilm“ [22]  om Syriens Whi-
te Helmets får en Oscar.
Men ikke kun filmstudier er med i 

Siden etableringen i 1920‘erne har Council on Foreign Relations leveret direktører og ledere til hele det amerikanske samfund, fra stat til de store 
private sektorer. CFR-medlemmer sidder i dag overalt, massivt i den amerikanske statsadministration, CIA, diverse tænketanke og frem for alt 
samtlige store medier. Med skabelsen af tilsvarende strukturer for Europa (Bilderberg-gruppen) og for Asien (Trilateral Commission) har CFR fået 
etableret et globalt netværk, som er et effektivt styringsværktøj til at opnå CFR‘s erklærede mål: „At vække USA til at efterleve sine internatio-
nale forpligtelser“
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com/docs/US/OSS-motionpicturesas-
weapons.pdf>
[24]   Reuters: Exclusive: Angelina 
Jolie visits Libya to show solidarity 
<https://www.reuters.com/article/
us-libya-jolie/exclusive-angelina-
jolie-visits-libya-to-show-solidarity-
idUSTRE79A3S820111011>
[25] Reuters: Angelina Jolie praises 
Libya‘s revolutionaries <https://www.
reuters.com/article/us-libya-jolie/
angelina-jolie-praises-libyas-revolu-
tionaries-idUSTRE79A3S820111012>
[26]  Blauer Bote Magazin: Bana Alabed 
ist Klientin der Londoner PR-Agentur 
The Blair Partnership

http://blauerbote.com/2017/04/23/
bana-alabed-ist-klientin-der-londoner-
pr-agentur-the-blair-partnership/

apparatet, også hollywoodstjerner 
er medlemmer i CFR og engage-
rer sig internationalt. Når Angeli-
na Jolie f.eks. flyver til Libyen for 
at vise solidaritet med de „revo-
lutionære“ [24]   og rose dem for 
deres indsats [25] , eller når Ge-
orge Clooney på grund af sulten-
de børn taler varmt for opdeling 
af det (olierige og Kina-venlige) 

Sudan, så beretter alle CFR-medi-
er udførligt om det. Blot fortæller 
de ikke, at disse skuespillere selv 
er medlemmer i CFR.

En af de større skandaler i den-
ne sammenhæng stod Harry Pot-
ter-forfatteren J.K. Rowling for, da 
hun gik ind i sagen om den 7-åri-
ge meget berømte „Twitter-pige“ 
fra Syrien, Bana Alabed, som talte 
om massemord fra russisk side i 
Aleppo. Begge, både J.K. Rowling 
og den lille pige, viste sig siden at 
være ansat af det engelske PR-bu-
reau,  The Blair Partnership, 
[26] drevet af tidligere minister-
præsident Tony Blair og en del af 
matrix’et.

Denne tekst blev første gang i september 
2017 offentliggjort på swprs.org <https://
swprs.org/die-propaganda-matrix/> . Over-
sat og bearbejdet til dansk af Tommy 

Hansen. Licens: swprs.org /Swiss Propaganda Research

<http://
www.free21.
org/?p=28026>

„
Biograffilmen er et af de 

mægtigste propagandaværktøjer, 
der står til rådighed for USA“  
Citat fra „Filmen som våben i den psy-
kologiske krigsførsel“, memo fra det 

amerikanske OSS. [23] 

Research af:
Swiss Propaganda 
Research
er e t  fo r s -
k n i n g s -  o g 
informations-
projekt, som 
fokuserer på 
g e o p o l i t i s k 
propaganda, ikke kun i schwei-
ziske medier. Studierne bliver af 
politisk og økonomisk uafhæn-
gige forskere stillet til rådighed. 
Swiss Propaganda er et privat 
initiativ.

https://swprs.org



31Publiceret på Free21 11.10.2016, 13:20, af Robert F. Kennedy, Jr. på www.nachdenkseiten.de, Lizenz: CC-BY-SA

Artikel

Blandt andet fordi min far blev 
myrdet af en araber, har jeg 

sat mig for at forstå virkningen af 
den amerikanske politik i Melle-
møsten og ikke mindst de faktorer, 
der somme tider udløser blodtørsti-
ge reaktioner fra den islamiske 
verden mod vores land.

Hvor vi fokuserer på fremkom-
sten af Islamisk Stat og leder efter 
kilden til den vildskab, der kostede 
så mange liv i Paris og San Ber-
nadino, kunne vi måske med for-
del se ud over de bekvemme for-
klaringer, der peger på religion og 
ideologi. I stedet burde vi under-
søge de mere komplekse årsags-
sammenhænge bag historien om 
olien – og hvordan de ofte peger 
en anklagende finger tilbage mod 
vore egne kyster.

USAs forstemmende katalog 
over voldelige interventioner i Sy-
rien – som måske nok er mindre 
kendt for en amerikansk offentlig-
hed, men kun alt for velkendt for 
syrerne – har skabt frodige vækst-
betingelser for den voldelige, isla-
miske jihadisme, der nu besvær-
liggør ethvert effektivt svar på at 
imødegå udfordringen fra IS. Så 
længe den amerikanske offentlig-
hed og de amerikanske politikere 
er uvidende om denne fortid, vil 

yderligere indgreb sandsynligvis 
kun forværre krisen yderligere.

Udenrigsminister John Kerry 

bekendtgjorde for nylig en „pro-
visorisk“ våbenhvile i Syrien. Men 
da USAs indflydelse og prestige 
er minimal i Syrien, og da våben-
hvilen desuden ikke omfatter nøg-
leaktører såsom Islamisk Stat og 
Al-Nusra Fronten, vil der forment-
ligt i bedste fald blive tale om en 
skrøbelig våbenstilstand. På sam-
me måde vil præsident Obamas 
optrappede militære intervention i 
Libyen – amerikanske luftangreb 
rettet mod Islamisk Stats trænings-
lejre i sidste måned – sandsynlig-
vis styrke snarere end svække de 
radikale grupperinger.

Som The New York Times 
kunne berette på forsiden den 
8. december sidste år, arbejder 
de politiske ledere og strategiske 
planlæggere inden for Islamisk 
Stat bevidst for at fremprovokere 
en amerikanske militær interven-
tion. De ved af erfaring, at det vil 
fylde deres geledder med frivilli-
ge, overdøve eventuelle moderate 

stemmer og forene den islamiske 
verden imod USA.

For at forstå denne dynamik 

er vi nødt til at betragte historien 
fra et syrisk perspektiv og særligt 
have øje for årsagerne til den nu-
værende konflikt. Længe inden den 
amerikanske besættelse af Irak i 
2003 udløste det sunnimuslimske 
oprør, som nu er muteret til Isla-
misk Stat, havde CIA næret den 
voldelige jihadisme som et våben 
i Den Kolde Krig og forgiftet for-
holdet mellem USA og Syrien.

Det skete ikke uden sværdslag 
på hjemmefronten. Efter et fejl-
slagent kup i Syrien, som var is-
cenesat af CIA, udløste min onkel, 
John F. Kennedy, i juli 1957 vrede 
i Eisenhower-regeringen, blandt 
lederne af begge partier og vores 
europæiske allierede med en skel-
sættende tale, der slog til lyd for 
retten til selvbestemmelse i den 
arabiske verden og en afslutning 
på USAs imperialistiske indblan-
ding i de arabiske lande. Gennem 
hele mit liv og ikke mindst under 
mine hyppige rejser i Mellemøsten 

har talløse arabere med veneration 
genkaldt sig den tale som det kla-
reste udtryk for den idealisme, de 
netop havde forventet fra USA.

Kennedys tale var en opfor-
dring til at vende tilbage til de 
høje idealer, vores land havde gjort 
gældende i Det Atlantiske Char-
ter: Det formelle løfte om, at alle 
de tidligere europæiske kolonier 
efter afslutningen på Anden Ver-
denskrig ville få ret til selvbe-
stemmelse. Franklin D. Roosevelt 
havde vredet armen om på Win-
ston Churchill og de andre allie-
rede ledere for at få dem til at un-
derskrive Det Atlantiske Charter 
i 1941 som en forudsætning for 
et amerikansk engagement i den 
europæiske krig mod fascismen.

Bruce-Lovett Rapporten
Ikke mindst på grund af Allen 
Dulles og CIA, hvis udenlandske 
intriger ofte stod i direkte mod-
sætning til landets erklærede poli-
tik, endte den idealistiske kurs fra 
Det Atlantiske Charter imidlertid 
som den vej, der ikke blev valgt. I 
1957 sad min bedstefar, ambassa-
dør Joseph P. Kennedy, i en hem-
melig komité, der skulle udrede 
CIAs hemmelige tøjeri i Melle-
møsten. Den såkaldte Bruce-Lo-
vett Rapport, han var medforfat-
ter på, beskrev CIAs kupplaner i 
Jordan, Syrien, Iran og Egypten – 
alt sammen dengang velkendt vi-
den i de arabiske samfund, men 
stort set ukendt for den amerikan-
ske offentlighed, der troede på re-
geringens benægtelser.

Rapporten konstaterede en ud-
bredt anti-amerikanisme, som den-
gang var i færd med at brede sig 

Hvorfor araberne ikke 
ønsker USA i Syrien
Lad os se det i øjnene: Det vi kalder „krigen mod terror“, er i virkeligheden blot endnu 
en oliekrig. Vi har spildt seks billioner dollar på tre krige uden for landets grænser og på 
oprettelsen af et nationalt sikkerhedsberedskab herhjemme, siden oliemanden Dick Cheney 
erklærede „Den Lange Krig“ i 2001.

af Robert F. Kennedy, Jr.

Kuwait, 1991 (Foto: Renee L. Sitler/U.S. Army)

Robert F. Kennedy, Jr. (CC BY-SA 4.0)

„
De hader os ikke på 

grund af vores „frihed“. De 
hader, at vi har forbrudt os 
mod vore egne idealer i deres 
lande – til gengæld for olie.“  
Robert F. Kennedy, Jr. 23.02.2016 i „po-

litico.eu“
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„til mange lande i verden i dag“, 
og man lagde skylden for dette på 
CIA. Bruce-Lovett Rapporten på-
pegede, at den type interventioner 
stod i modsætning til amerikanske 
værdier, og at de havde kompro-
mitteret USAs internationale le-
derskab og moralske autoritet uden 
det amerikanske folks kendskab.

Rapporten godtgjorde også, 
at CIA aldrig havde overvejet, 
hvordan vi ville svare på den type 
interventioner, hvis en fremmed 
regering skulle finde på at isce-
nesætte dem i vores land.

Det er denne blodige historie, 
moderne interventionister som Ge-
orge W. Bush, Ted Cruz og Marco 
Rubio går fejl af, når de gentager 
den narcissistiske vending om, at 
Mellemøstens nationalister „hader 
os på grund af vores frihedsvær-
dier“. Det er sjældent tilfældet; til 
gengæld hader de os for den måde, 
vi har forrådt de selvsamme fri-
hedsværdier – vore egne idealer – 
inden for deres grænser.

Militærhjælp til tyranner
Hvis man som amerikaner virke-
lig skal forstå, hvad der foregår, er 
det vigtigt at genkalde sig nogle 
detaljer om denne beskidte, men 
stort set glemte historie.

I 1950erne afviste præsident 
Eisenhower og Dulles-brødrene 
– CIA-direktør Allen Dulles og 
udenrigsminister John Foster Dul-
les – sovjetiske traktatforslag, der 
kunne have udlagt Mellemøsten 
som en neutral zone i Den Kol-
de Krig og ladet araberne rege-
re Arabien. I stedet iværksatte de 
en hemmelig krig mod den arabi-
ske nationalisme, som Allen Dul-
les anså for at være identisk med 
kommunisme. Især i de tilfælde 
hvor arabisk selvstyre truede olie-
koncessioner.

De ydede i hemmelighed ame-
rikansk militærhjælp til tyranner 
i Saudi-Arabien, Jordan, Irak og 
Libanon, og alle steder foretrak 
de marionetter med konservative, 
jihadistiske synspunkter, som de 
anså for en effektiv modgift mod 
sovjetisk marxisme.

På et møde i Det Hvide Hus 
mellem CIAs strategidirektør, 
Frank Wisner, og John Foster 
Dulles, som fandt sted i septem-

ber 1957, gav Eisenhower efter-
retningstjenesten det råd, at „vi 
bør gøre alt, hvad der står i vores 
magt for at understrege aspektet 
om ’Hellig Krig’“. Det kan man 
læse af et notat fra præsidentens 
stabssekretær, general Andrew J. 
Goodpaster.

CIA indledte sin aktive ind-
blanding i Syrien i 1949 kun knapt 
et år efter efterretningstjenestens 
grundlæggelse. Syriske patrioter 
havde erklæret krig mod nazister-
ne, jaget deres franske Vichy-her-
rer på porten og banet vejen for et 
skrøbeligt, sekulært demokrati 
baseret på den amerikanske mo-
del. Men i marts 1949 tøvede Sy-
riens demokratisk valgte præsi-
dent, Shukri al-Quwatli, med at 
godkende et amerikansk projekt, 
som via Syrien skulle forbinde 
Saudi-Arabiens oliefelter med hav-
nene i Libanon.

I sin bog „Legacy of Ashes“ 
skriver CIA-historikeren Tim 
Weiner, at som gengældelse for 
al-Quwatlis manglende begejstring 
for den amerikanske rørledning 
iværksatte CIA et kup, som erstat-
tede al-Qawatli med CIAs hånd-
plukkede diktator, en dømt svind-
ler ved navn Husni al-Za’im.

Al-Za’im nåede kun akkurat at 
opløse parlamentet og godkende 
den amerikanske rørledning, før 
hans landsmænd afsatte ham fire 
en halv måned senere.

Efter adskillige kup og modkup 
i det således destabiliserede land 
forsøgte syrerne sig igen med de-
mokrati i 1955, idet de genvalgte 

al-Qawatli og hans Nationale Par-
ti. Al-Qawatli var stadig neutral 
i Den Kolde Krig, men i lyset af 
den amerikanske rolle i hans af-
sættelse hældte han nu mere mod 
den sovjetiske lejr. Den indstilling 
fik CIA-direktør Dulles til at er-
klære, at „Syrien er modent til et 
kup“. Han sendte derpå sine to ku-
peksperter, Kim Roosevelt og Ro-
cky Stone, til Damaskus.

„Operation Ajax“
To år tidligere havde Roosevelt 
og Stone orkestreret et kup i Iran 
mod den demokratisk valgte præ-
sident Mohammed Mosaddegh, 
efter at Mosaddegh havde forsøgt 
at få genforhandlet betingelserne 
for Irans alt andet end favorable 
kontrakter med den britiske olie-
gigant Anglo-Iranian Oil Compa-
ny (i dag: BP).

Mosaddegh var den første valg-
te leder i Irans 4.000 år lange hi-
storie og en populær fortaler for 
demokrati i hele den fattige del 
af verden.

Mosaddegh udviste alle britiske 
diplomater efter at have afsløret et 
kupforsøg, hvor britiske efterret-
ningsofficerer arbejdede tæt sam-
men med BP. Mosaddegh begik 
imidlertid den fatale fejl at mod-
sætte sig sine rådgiveres bønner 
om også at udvise CIA, som de – 
helt korrekt – anså for at være in-
volveret i det britiske rænkespil.

Mosaddegh nærede imidlertid 
høje tanker om USA som rollemo-
del for Irans nye demokrati, og han 
troede det ude af stand til at begå 

den slags nedrigheder. Til trods for 
Dulles’ appeller havde præsident 
Harry S. Truman forbudt CIA ak-
tivt at deltage i det britiske forsøg 
på at vælte Mosaddegh.

Dwight D. Eisenhower kom til 
magten i januar 1953, og han slap 
øjeblikkeligt tøjlerne på Dulles.

Da Mosaddegh var blevet af-
sat i „Operation Ajax“, erstattede 
Roosevelt og Stone ham med Shah 
Reza Pahlavi, der favoriserede de 
amerikanske olieselskaber. Men 
efter to årtier med CIA-finansie-
ret brutalitet mod sit eget folk blev 
shahen væltet fra Påfugletronen 
under den islamiske revolution i 
1979, og denne revolution har lige 
siden været en torn i kødet på vo-
res udenrigspolitik.

Tilståelse i TV
Oven på „succesen“ med Opera-
tion Ajax rejste Rocky Stone direk-
te til Damaskus i april 1957. Med 
sig havde han tre millioner dollar, 
som skulle bruges til at bevæbne 
og opildne militante islamister og 
bestikke syriske militærperson-
nel og politikere med henblik på 
at vælte al-Quwatlis demokratisk 
valgte, sekulære styre. Det frem-
går af bogen „Safe for Democra-
cy: The Secret Wars of the CIA“ 
af John Prados.

Rocky Stone samarbejdede 
med Det Muslimske Broderskab 
og plantede millioner af dollar 
med det formål at snigmyrde Sy-
riens efterretningschef, chefen for 
landets generalstab og lederen af 
kommunistpartiet. Desuden skul-
le han fremprovokere „nationale 
sammensværgelser og forskelli-
ge hårdhændede provokationer“ 
i Irak, Libanon og Jordan, som 
man så siden kunne give det syri-
ske Baath-parti skylden for.

Tim Weiner beskriver i „Le-
gacy of Ashes“, hvordan det var 
CIAs plan at destabilisere den sy-
riske regering og skabe et påskud 
for en invasion fra Irak og Jordan, 
hvis regeringer allerede var under 
CIAs kontrol.

Kim Roosevelt forudså, at CIAs 
nyindsatte marionetregering først 
og fremmest ville gribe til „re-
pressive foranstaltninger og vilkår-
lig magtudøvelse“, som det hedder 
i deklassificerede CIA-dokumen-

To hovedfigurer i kuppet i 1953, som var styret af CIA, Michel Aflaq und 
Salah Jadid (Foto: The Online Museum of Syrian History, Public Domain)
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ter, der har været gengivet i avisen 
The Guardian.

Men alle CIAs penge kunne 
ikke korrumpere de syriske mili-
tærofficerer. Soldaterne rapporte-
rede CIAs bestikkelsesforsøg til 
Baath-partiet. Som svar indtog 
den syriske hær den amerikanske 
ambassade og tog Stone til fange. 
Efter en barsk afhøring aflagde 
Stone en TV-transmitteret tilstå-
else af sin rolle i det iranske kup 
og CIAs mislykkede forsøg på at 
vælte Syriens legitime regering.

Syrerne udviste Stone og to an-
dre medarbejdere på USAs ambas-
sade i det første eksempel på, at 
amerikanske diplomater blev ud-
vist fra et arabisk land.

Lokkede Tyrkiet til at in-
vadere Syrien
Eisenhower-regeringen afviste 
uden videre Stones tilståelse som 
„opspind“ og „bagvaskelse“ – en 
afvisning, som blev taget for gode 
varer af den amerikanske presse 
anført af The New York Times 
og troet af den amerikanske of-
fentlighed, der delte Mosaddeg-
hs idealistiske forestillinger om 
deres regering.

Syrien udrensede alle de poli-
tikere, der var sympatisk indstil-
let over for USA, og henrettede 
alle officerer for landsforræderi, 
som på nogen måde kunne sættes 
i forbindelse med kuppet.

Som gengældelse overflyttede 
USA Den Sjette Flåde til Middel-
havet, truede med krig og lokke-
de tyrkerne til at invadere Syrien. 
Tyrkiet samlede 50.000 mand på 
grænsen til Syrien og trak dem 
først tilbage igen, da de mødte en 
samlet opposition fra alle med-
lemmerne af Den Arabiske Liga, 
hvis ledere var rasende over den 
amerikanske indblanding.

Men selv efter udvisningerne 
fortsatte CIA sine hemmelige be-
stræbelser på at vælte Syriens de-
mokratisk valgte Baath-regering. 
CIA planlagde i forening med det 
britiske MI6 at oprette en „Ko-
mité til Befrielse af Syrien“ og 
bevæbnede Det Muslimske Bro-
derskab med henblik på at dræbe 
tre syriske politikere, der havde 
været centrale for afsløringen af 

det amerikanske plot. Det frem-
går af Matthew Jones’ „The ’Pre-
ferred Plan’: The Anglo-American 
Working Group Report on Covert 
Action in Syria, 1957“.

CIAs rænkespil bidrog til at 
skubbe Syrien endnu længere væk 
fra USA og ind i en vedholden-
de alliance med Sovjetunionen 
og Egypten.

Efter det andet amerikanske 
kupforsøg i Syrien blev hele Mel-
lemøsten fra Libanon til Algeriet 
gennemrystet af anti-amerikanske 
optøjer. Blandt følgevirkningerne 
var kuppet den 14. juli 1958, da en 
ny bølge af anti-amerikanske of-
ficerer væltede Iraks pro-ameri-
kanske premierminister under det 
kortvarige monarki, Nuri al-Said. 
Kuppets ledere offentliggjorde en 
række hemmelige regeringsdoku-
menter, der afslørede Nuri al-Said 
som en højt betalt CIA-marionet.

Som modtræk mod det ameri-
kanske forræderi inviterede den 
nye irakiske regering sovjetiske 
diplomater og økonomiske råd-
givere til Irak og vendte Vesten 
ryggen.

En morder ved navn 
Saddam Hussein bliver 
til

Efter således at have fået Irak og 
Syrien på nakken flygtede Kim 
Roosevelt fra Mellemøsten og gav 
sig i stedet til at arbejde som di-
rektør i den olieindustri, han hav-
de tjent så beredvilligt gennem sin 
karriere i CIA. Roosevelts afløser 

som områdechef, James Critchfi-
eld, forsøgte sig ifølge Weiner med 
et fejlslagent drabsforsøg på den 
nye irakiske præsident ved hjælp 
af et forgiftet lommetørklæde.

Fem år senere havde CIA omsi-
der held til at afsætte den irakiske 
præsident og overdrage magten i 
Irak til Baath-partiet. En karisma-
tisk, ung morder ved navn Saddam 
Hussein var en af de distingverede 
ledere på CIAs Baath-hold. Parti-
sekretæren i Baath, Ali Saleh Saa-
di, der steg til tops sammen med 
Saddam Hussein, skulle senere 
sige, at „vi kom til magten på et 
tog kørt af CIA“, som han citeres 
i „A Brutal Friendship: The West 
and the Arab Elite“ af journali-
sten og forfatteren Said Aburish.

Aburish kan fortælle, hvordan 
CIA forsynede Saddam Hussein 
og hans kumpaner med en liste 
over folk, der „måtte elimineres 
øjeblikkeligt, hvis succesen skal 
sikres“.

Tim Weiner skriver, at Critch-
field senere anerkendte, hvordan 
CIA reelt set „havde skabt Sad-
dam Hussein“.

I Reagan-årene forsynede CIA 
Saddam Hussein med milliarder 
af dollar i form af militærtræning, 
støtte fra specialstyrker, våben 
og efterretninger fra slagmarken, 
selv om man var klar over, at han 
anvendte giftgas og nervegas samt 
en række biologiske våben – her-
under anthrax, som han havde fået 
fra den amerikanske regering – 
i den langvarige krig mod Iran.

Reagan og hans CIA-direk-
tør, Bill Casey, anså Saddam for 

at være en potentiel ven for den 
amerikanske olieindustri og et so-
lidt bolværk mod spredningen af 
Irans islamiske revolution. Deres 
udsending, Donald Rumsfeld, gav 
under sit besøg i Bagdad i 1983 
Saddam et sæt guldsporer i bed-
ste cowboystil foruden en palet 
af kemiske, biologiske og kon-
ventionelle våben. Samtidig var 
CIA illegalt i færd med at forsyne 
Saddams iranske fjender med tu-
sindvis af panserbrydende missi-
ler til kampen mod Irak – en for-
brydelse, som blev berømt under 
den såkaldte Iran-Contra-affæren. 
Jihadister på begge sider vendte 
senere mange af disse CIA-våben 
mod det amerikanske folk.

Amerikanere uvidende
Selv nu, da USA overvejer endnu 
en voldelig intervention i Melle-
møsten, er de fleste amerikanere 
uvidende om de mange eksemp-
ler på, at tidligere CIA-fadæser 
har givet bagslag og bidraget til 
at fremme den nuværende krise.

Efterklangen fra årtier med 
CIAs bølleoptræden giver fort-
sat ekko gennem Mellemøsten i 
dag fra de respektive hovedstader 
til moskéer og madrasa-skoler hele 
vejen gennem de ødelagte demo-
kratier og den moderate islam, som 
CIA bidrog til at udslette.

En parade af iranske og syriske 
diktatorer, herunder Bashar al-As-
had og hans far, har påberåbt sig 
historierne om CIAs blodige kup 
som et påskud for deres autoritæ-
re styre, undertrykkende taktik og 
behov for en stærk alliance med 
Moskva. Det er derfor velkendt 
for folk i Syrien og Iran, der helt 
naturligt ser enhver tale om en 
amerikansk intervention i lyset 
af denne historie.

Mens den følgagtige ameri-
kanske presse bevidstløst gengi-
ver den fortælling, at vores mili-
tære støtte til det syriske oprør 
alene er af humanitær karakter, 
ser mange arabere den nuværen-
de krise som blot endnu en sted-
fortræderkrig om rørledninger og 
geopolitik. Inden vi kaster mere 
benzin på bålet, ville det derfor 
være klogt at overveje de kun alt 
for rigelige kendsgerninger, der 
støtter en sådan tolkning.

Bank: GLS Bank, IBAN: DE54 4306 0967 1168 5797 01,  
Kontoindehaver: Tommy Hansen, 
BIC: GENODEM1GLS,  
Emne: FREE21
eller Paypal-konto: tommy.hansen@free21.org
Vi takker for enhver støtte i det videre arbejde!

Støt
og hjælp os med 
at blive bedre!



34 Publiceret på Free21 11.10.2016, 13:20, af Robert F. Kennedy, Jr. på www.nachdenkseiten.de, Lizenz: CC-BY-SA

Artikel

Fra et arabisk synspunkt be-
gyndte vores krig mod Bashar 
al-Assad ikke med de fredelige, 
civile demonstrationer under Det 
Arabiske Forår i 2011. Den be-
gyndte derimod tilbage i 2000, 
da Qatar foreslog at anlægge en 
ti milliarder dollar dyr og 1.500 
kilometer lang rørledning gen-
nem Saudi-Arabien, Jordan, Sy-
rien og Tyrkiet.

Qatar deles med iranerne om 
South Pars/North Dome-gasfeltet, 
som er verdens rigeste forekomst af 
naturgas. Den internationale han-
delsembargo forhindrede indtil for 
nylig iranerne i at sælge deres na-
turgas til udlandet. På den anden 
side kan Qatars gas kun nå mar-
kederne i Europa, hvis den ned-
køles til flydende form og sendes 
med skib – en trafik som alvorligt 
begrænser volumen og hæver om-
kostningerne.

Den foreslåede rørledning ville 
have forbundet Qatar direkte med 
det europæiske energimarked via 
distributionsterminaler i Tyrkiet, 
som så på sin side kunne se frem 
til nogle fede transitafgifter.

Qatar/Tyrkiet-rørledningen vil-
le have givet de sunnimuslimske 
kongeriger i Den Persiske Golf 
en betydelig dominans på ver-
dens gasmarked og samtidig styr-
ket Qatar, som er USAs nærmeste 
allierede i den arabiske verden. 
Qatar lægger jord til to enorme 
amerikanske militærbaser samt 
hovedkvarteret for U.S. Central 
Command Mideast.

Den Europæiske Union, som 
får 30 procent af sin naturgas fra 
Rusland, var lige så ivrig efter 
rørledningen, der ville have givet 
medlemslandene billig energi plus 
en undvigemulighed i forhold til 
Vladimir Putins økonomiske og 
politiske brydergreb.

Tyrkiet, der er Ruslands næst-
største gaskunde, var særligt for-
hippet på at gøre en ende på den-
ne afhængighed af den gamle rival 
og i stedet bringe sig selv i stil-
ling som selve drejeskiven for den 
asiatiske energistrøm til Europa. 
Qatars rørledning ville også have 
gavnet Saudi-Arabiens konserva-
tive sunni-monarki ved at give det 
fodfæste i det shiamuslimsk do-
minerede Syrien. Saudi-Arabiens 

geopolitiske mål er at begræn-
se den økonomiske og politiske 
indflydelse for kongerigets pri-
mære rival, nemlig det shiamus-
limske Iran.

Saudi-Arabiens kongefamilie 
betragtede den amerikansk støt-
tede, shiamuslimske magtover-
tagelse i Irak (og senest: afslut-
ningen på handelsembargoen over 
for Iran) som regulære tilbageslag 
for landets egen status som regio-
nal magt, og Riyadh var allerede 
engageret i en stedfortræderkrig 
mod Teheran i Yemen, som kun 
blev understreget af det saudia-
rabiske folkemord på den iransk 
støttede Houthi-stamme.

Rørledning en trusel 
mod Rusland

Naturligvis anså russerne, der 
sælger 70 procent af deres gas 
til Europa, den planlagte rørled-
ning fra Qatar til Tyrkiet som en 
eksistentiel trussel. I Putins optik 
var rørledningen et NATO-plot 
udtænkt for at ændre status quo, 
berøve Rusland dets eneste fod-
fæste i Mellemøsten, strangulere 
den russiske økonomi og gøre en 
ende på Ruslands magtposition 
på det europæiske energimarked.

I 2009 bekendtgjorde Assad, 
at han ville nægte at underskrive 
den aftale, der tillod rørlednin-
gen at løbe gennem Syrien „for 
at beskytte vore russiske alliere-
des interesser“.

Assad udløste så yderligere vre-
de i de sunnimuslimske monarki-
er omkring Den Persiske Golf ved 
at støtte et russisk forslag om en 
„islamisk rørledning“ fra Irans 
side af gasfeltet gennem Syrien 
til havne i Libanon. Den islami-
ske rørledning ville gøre det shi-
amuslimske Iran, ikke det sunni-
muslimske Qatar, til den vigtigste 
leverandør til det europæiske ener-
gimarked og således drastisk øge 
Teherans indflydelse i Mellemø-
sten og verden. Israel var af samme 
grund fast besluttet på at afspore 
planerne om en „islamisk rørled-
ning“, der kun kunne berige Iran 
og Syrien og sandsynligvis også 
styrke deres forbundsfæller i Hiz-
bollah og Hamas.

Hemmelige telegrammer og 
rapporter fra de amerikanske, is-
raelske og saudiarabiske efterret-
ningstjenester tyder på, at i samme 
øjeblik Assad afviste rørledningen 
fra Qatar, nåede strateger i mili-
tær og efterretningstjenester frem 
til en konsensus om at anspore til 
en sunnimuslimsk opstand i Sy-
rien med henblik på at vælte den 
usamarbejdsvillige Bashar al-As-
sad; det ville være en farbar vej til 
at opnå det fælles mål om at fær-
diggøre gasrørledningen fra Qa-
tar til Tyrkiet.

Kort efter, at Bashar al-Assad i 
2009 afviste rørledningen fra Qa-
tar i 2009, begyndte CIA ifølge 
WikiLeaks at støtte oppositions-
grupper i Syrien. Det er vigtigt 
at notere sig, at dette var et godt 
stykke tid før, Det Arabiske For-
år endte med at udløse et oprør 
mod Assad.

Bashar al-Assads familie er 
alawitter; en islamisk sekt, der 
som regel anses for en afart af 
shia-islam.

„Det var aldrig meningen, at 
Bashar al-Assad skulle have væ-
ret præsident,“ fortalte journalisten 
Seymour Hersh mig i et interview. 
„Hans far hentede ham tilbage fra 
et medicinsk fakultet i London, da 
hans ældre bror, tronfølgeren, var 
blevet dræbt i en trafikulykke.“

Og Assad var ifølge Hersh i 
færd med at liberalisere landet 
før krigen.

„De havde internet, aviser og 
bankautomater, og Assad ønske-
de at nærme sig Vesten. Efter 9/11 
forsynede han CIA med tusindvis 
af værdifulde filer om radikale ji-
hadister, som han anså for fælles 
fjender.“

Assads regime var bevidst se-
kulært, og Syrien var bemær-
kelsesværdigt mangfoldigt. For 
eksempel var både den syriske 
regering og den militære ledelse 
for 80 procents vedkommende 
sunnimuslimsk. Assad fastholdt 
en fredelig sameksistens mellem 
de forskellige folkeslag og trosret-
ninger takket være en stærk og di-
sciplineret hær, der var loyal over 
for Assad-familien – en alliance, 
der blev næret af en højt anset og 
vellønnet officerskorps, et køligt 
og effektivt efterretningsapparat 

samt en forkærlighed for brutalitet, 
der før krigen var ganske moderat 
set i forhold til andre af Mellemø-
stens ledere, herunder vore nuvæ-
rende allierede.

„Han huggede i hvert fald ikke 
hovedet af folk hver onsdag, som 
saudiaraberne gør i Mekka,“ siger 
Seymour Hersh.

Amerikanere som lejesoldater
En anden rutineret journalist, 

Bob Parry, giver en lignende vur-
dering: „Ingen i den region har 
rene hænder, men når det gæl-
der tortur, massemyrderier, un-
dertrykkelse af borgerrettigheder 
og støtte til terrorisme, er Assad 
langt at foretrække frem for sau-
diaraberne.“

Ingen troede, at regimet var 
sårbart over for den type anarki, 
der havde hjemsøgt Egypten, Li-
byen, Yemen og Tunesien. I for-
året 2011 var der dog små, frede-
lige demonstrationer i Damaskus 
vendt mod Assads repressive styre. 
Der var hovedsageligt tale om po-
llen fra Det Arabiske Forår, som 
spredte sig viralt over alle med-
lemslandene i Den Arabiske Liga. 
Men telegrammer, offentliggjort 
af WikiLeaks, antyder, at CIA al-
lerede var på plads i Syrien.

Millioner i Petrodollar 
på spil
De sunnimuslimske monarkier 
havde imidlertid enorme beløb i 
petrodollar på spil, og de ønskede 
et langt mere vidtgående engage-
ment fra USA. Den 4. septem-
ber 2013 fortalte udenrigsminister 
John Kerry under en kongreshø-
ring, at de sunnimuslimske mo-
narkier havde tilbudt at betale for 
en amerikansk invasion af Syri-
en med det formål at afsætte Bas-
har al-Assad:

„Faktisk har nogle af dem sagt, 
at hvis USA var indstillet på at gå 
hele vejen, som vi tidligere har 
gjort andre steder (Irak,red.), så 
vil de dække omkostningerne.“

Kerry gentog tilbudet over for 
medlem af Repræsentanternes Hus 
republikaneren Ileana Ros-Leh-
tinen:

„Hvad angår arabiske lande, 
som skal have tilbudt at finansie-
re en [amerikansk invasion,red.] 
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med henblik på at styrte Assad, så 
er svaret helt klart, at ja, det har 
de. Tilbuddet er på bordet.“

På trods af pres fra republika-
nerne afviste præsident Obama at 
leje unge amerikanere ud, så de 
kunne dø som lejesoldater for et 
rørledningssyndikat. Obama ig-
norerede klogt de republikanske 
krav om „støvler på jorden“ i Sy-
rien eller flere penge til „modera-
te oprørsgrupper“.

Men i slutningen af 2011 var 
det lykkedes for Republikanerne 
og vores sunnimuslimske alliere-
de at skubbe den amerikanske re-
gering ud i moradset.

CIA har trænet til kup 
siden 2012
I 2011 dannede USA sammen med 
Frankrig, Qatar, Saudi-Arabien, 
Tyrkiet og Storbritannien „Koali-
tionen Syriens Venner“, der lagde 
ud med at kræve Assads afgang. 
CIA skaffede seks millioner dol-
lar til Barada, en britisk TV-sta-
tion, som fik til opgave at produce-
re indslag, der kunne underbygge 
og motivere dette krav. Saudiarabi-
ske efterretningsdokumenter, som 
er offentliggjort af WikiLeaks, vi-
ser, at Tyrkiet, Qatar og Saudi-A-
rabien i 2012 var i fuld gang med 
at bevæbne, træne og finansiere 
radikale jihadist-grupper i Syri-
en, Irak og andre steder med hen-
blik på at vælte Assads shiamus-
limsk orienterede regime. Qatar, 
der havde mest at vinde ved det, 
investerede tre milliarder dollar 
i at styrke oprøret, og herfra bad 
man samtidig Pentagon om at træ-
ne oprørsstyrkerne på amerikan-
ske baser i Qatar.

Ifølge en artikel af Seymour 
Hersh fra april 2014 blev våbenle-
verancerne fra CIA finansieret af 
Tyrkiet, Saudi-Arabien og Qatar.

Forestillingen om at opildne til 
en krig mellem shia- og sunnimus-
limer for at svække de syriske og 
iranske regimer og dermed fast-
holde kontrollen over regionens 
petrokemiske værdier, var ikke 
en ny tanke i Pentagon. En be-
lastende rapport fra 2008, finan-
sieret af Pentagon og forfattet af 
Rand Corporation, udgør en præ-
cis køreplan for, hvad der nu var 

i færd med at blive ført ud i livet. 
Rapporten gør gældende, at kon-
trollen over Den Persiske Golf og 
gasfelterne for USA fortsat er „en 
strategisk prioritet“, som vil „hæn-
ge uløseligt sammen med forløbet 
af den langsigtede krig“.

Rand anbefaler at anvende 
„hemmelige aktioner, informa-
tionsoperationer, ukonventionel 
krigsførelse“ for at fremme en „del 
og hersk“-strategi.

„USA og dets lokale allierede 
kan anvende de nationale jihadist-
grupper til at iværksætte en sted-
fortræderkrig“, og „amerikanske 
ledere kan også vælge at kapita-
lisere på den vedholdende shia/
sunni-konflikt ved at vælge side 
til fordel for de konservative sun-
niregimer imod shiamusliske op-
rørsgrupper i den muslimske ver-
den … eksempelvis ved at støtte 
autoritative sunniregeringer imod 
et fortsat fjendtligt indstillet Iran.“

En „humanitær“ krig
Som forudset polariserede Assads 
overreaktion på den udenlandsk 
skabte krise – hans tøndebomber 
mod civile områder – forholdet 
mellem Syriens shia- og sunni-
muslimer. Derved satte han de 
amerikanske beslutningstagere i 
stand til at sælge den forestilling 
til den amerikanske offentlighed, 
at kampen om rørledningen var en 
humanitær krig.

Da sunnimuslimske soldater 
fra den syriske hær begyndte at 
desertere i 2013, bevæbnede den 

vestlige koalition Den Frie Syri-
ske Hær for yderligere at destabili-
sere Syrien. Pressens skildring af 
Den Frie Syriske Hær som sam-
menhængende bataljoner af mo-
derate syrere var et røgslør. De 
spredte enheder regrupperede i 
hundredvis af uafhængige milit-
ser, hvoraf hovedparten enten selv 
var eller også var allieret med mi-
litante jihadister, som var de mest 
effektive og beslutsomme krige-
re. På det tidspunkt var al-Qaedas 
sunnimuslimske styrker i Irak al-
lerede i gang med at krydse græn-
sen til Syrien for at slutte sig til 
spredte bataljoner af desertører 
fra Den Frie Syriske Hær, der i 
mange tilfælde var trænet og be-
væbnet af USA.

På trods af det fremherskende 
billede i medierne, der skildre-
de en moderat arabisk opstand 
mod tyrannen Assad, vidste be-
slutningstagerne i Washington fra 
begyndelsen, at deres håndlan-
gere var radikale jihadister, der 
sandsynligvis ville skabe et isla-
misk kalifat ud af Syriens og Iraks 
sunnimuslimske regioner. To år 
inden IS’ bødler meldte sig i ver-
dens bevidsthed med deres hals-
hugningsvideoer, advarede et syv 
sider langt notat fra U.S. Defence 
Intelligence Agency – dateret den 
12. august 2012 og offentliggjort 
af den konservative gruppe Juri-
dical Watch – om, at takket være 
støtten fra USA og den sunnimus-
limske koalition er „salafister, Det 
Muslimske Broderskab og AQI 

(nu IS,red.) de drivende styrker 
bag oprøret i Syrien“.

Ved hjælp af støtten fra USA og 
Golf-staterne havde disse gruppe-
ringer forvandlet de fredelige de-
monstrationer mod Bashar al-As-
sad „i en klart sekterisk – dvs. shia 
mod sunni – retning“.

I dokumentet hedder det videre, 
at konflikten er blevet en sekterisk 
borgerkrig støttet af sunnimuslim-
ske „religiøse og politiske magter“.

Rapporten udmaler den syri-
ske konflikt som en global krig 
om kontrollen med regionens 
ressourcer med „Vesten, Golfsta-
terne og Tyrkiet bag oppositionen, 
og Rusland, Kina og Iran på regi-
mets side“.

Forfatterne bag Pentagons syv 
sider lange rapport synes at støt-
te den forudsete tilsynekomst af 
IS’ kalifat:

„Hvis situationen går i op-
løsning, er der mulighed for at 
oprette en erklæret eller uerklæret 
salafistisk enklave i det østlige Sy-
rien (Hasaka og Der Zor,red.), og 
det er netop, hvad kræfterne bag 
oppositionen ønsker, fordi det vil 
isolere det syriske regime.“

Pentagon-rapporten advarer 
dog om, at en sådan enklave kan 
forcere grænsen til Irak i retning 
af Mosul og Ramadi og „erklære 
en islamisk stat for oprettet gen-
nem foreningen med andre terr-
ororganisationer i Irak og Syrien“.

Og det er naturligvis præcis, 
hvad der skete. Ikke ved et tilfæl-
de, for de områder af Syrien, som 
Islamisk Stat siden har besat, om-
fatter præcist den foreslåede rute 
for rørledningen fra Qatar.

Frankensteins uhyre
Men i 2014 skabte vores sunni-
muslimske håndlangere rædsel i 
det amerikanske folk ved at skæ-
re hoveder af og fordrive en milli-
on mennesker i retning af Europa.

„Strategier, som tager udgangs-
punkt i, at ’min fjendes fjende er 
min ven’ har det med at give bag-
slag,“ siger Tim Clemente, der sad 
for bordenden i FBIs Joint Terr-
orism Task Force i årene 2004-
2008 og i øvrigt også gjorde tjene-
ste som forbindelsesofficer i Irak 
mellem FBI, det irakiske politi og 
det amerikanske militær.

Fra et arabisk synspunkt begyndte vores krig mod Bashar al-Assad ikke 
med de fredelige, civile demonstrationer under Det Arabiske Forår i 2011. 
Den begyndte derimod tilbage i 2000, da Qatar foreslog at anlægge en ti 
milliarder dollar dyr og 1.500 kilometer lang rørledning gennem Saudi-
Arabien, Jordan, Syrien og Tyrkiet.
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„Vi begik den samme fejl-
tagelse, da vi trænede Mujahe-
deen i Afghanistan. I samme øje-
blik russerne rejste ud af landet, 
begyndte vores formodede venner 
at smadre oldtidslevn, trælbinde 
kvinder, save kropsdele af og sky-
de på os,“ konstaterede Clemente 
i et interview.

Da Islamisk Stats „Jihadi John“ 
begyndte at myrde fanger på TV, 
vendte Det Hvide Hus på en tal-
lerken; nu talte man mindre om at 
afsætte Assad og mere om den re-
gionale stabilitet. Obama-regerin-
gen begyndte at lægge afstand til 
det oprør, vi havde finansieret. Det 
Hvide Hus pegede anklagende på 
vore allierede:

Den 3. oktober 2014 sagde vi-
cepræsident Joe Biden til en grup-
pe studerende på John F. Kennedy 
Jr. Forum på Harvard Universitys 
Institute of Politics, at „vore alli-
erede i regionen er vores største 
problem i Syrien“.

Han forklarede, at Tyrkiet, Sau-
di-Arabien og De Forenede Ara-
biske Emirater var „så fast beslut-
tet på at vælte Assad, at de havde 
indledt denne stedfortræderkrig 
mellem shia- og sunnimuslimer 
ved at „kanalisere hundredvis af 
millioner dollar og titusindvis af 
ton våben ind til hvem som helst, 
der erklærede sig rede til at kæm-
pe mod Assad. Men de menne-
sker, der tog imod hjælpen, tilhør-
te al-Nusra og al-Qaeda“ – de to 
grupper, som fusionerede i 2014 
og dermed dannede Islamisk Stat.

Biden virkede fortørnet over, 
at man tilsyneladende ikke kunne 
stole på, at vores betroede „ven-
ner“ ville holde sig til den ame-
rikanske dagsorden.

Dannelsen af Islamisk 
Stat
Overalt i Mellemøsten beskyl-
der arabiske ledere rutinemæssigt 
USA for at have skabt Islamisk 
Stat. For de fleste amerikanere 
virker den slags påstande helt 
vanvittige. Men for mange ara-
bere er beviserne på den ameri-
kanske hånd i spillet så mange, at 
de konkluderer, vores rolle i ska-
belsen af islamisk Stat må have 
været bevidst.

Og faktisk er mange af kriger-
ne i Islamisk Stat og deres kom-
mandanter da også ideologiske og 
organisatoriske arvtagere af de ji-
hadister, CIA har passet og plejet 
i mere end 30 år – fra Syrien over 
Egypten til Afghanistan og Irak.

Forud for den amerikanske in-
vasion fandtes al-Qaeda ikke i 
Saddam Husseins Irak. Præsident 
George W. Bush ødelagde Sad-
dams sekulære bevægelse, og hans 
vicekonge, Paul Bremer, skabte i 
et himmelråbende eksempel på 
dårlig ledelse den sunnimuslim-
ske hær, der nu går under navnet 
Islamisk Stat.

Bremer overdrog magten til 
shiamuslimerne og forbød Sad-
dams Baath-parti. Det betød af-
skedigelse af omkring 700.000 
overvejende sunnimuslimske po-
litikere og embedsmænd fra mini-
stre til skolelærere. Derpå opløste 
han den 380.000 mand store hær, 
der for 80 procents vedkommende 
bestod af sunnimuslimer.

Bremers handlinger fratog en 
million irakiske sunnimuslimer 
rang, ejendom og magt og efter-
lod en desperat underklasse af vre-
de, veluddannede, veltrænede og 
svært bevæbnede sunnimuslimer, 
som ikke havde ret meget at tabe.

Det sunnimuslimske oprør 
kaldte sig al-Qaeda i Irak. Det 
tog fart i 2011, og vore allierede 
finansierede siden al-Qaeda-kri-
gernes invasion i Syrien.

Efter denne invasion tog al-Qa-
eda i april 2013 navneforandring 
til ISIL, ISIS, IS …

Ifølge Dexter Filkins fra The 
New Yorker „styres ISIS af et råd 
af tidligere irakiske generaler … 
Mange af dem var medlemmer af 
Saddam Husseins sekulære Baath-
parti, der konverterede til radikal 
islam i de amerikanske fængsler.“

De 500 millioner dollar i mi-
litærhjælp, som Obama sendte til 
Syrien, gik med stor sandsynlig-
hed til at bevæbne netop disse mi-
litante jihadister.

Tim Clemente, den tidligere 
formand for FBIs Task Force, har 
fortalt mig, at forskellen mellem 
konflikterne i Irak og Syrien er de 
millioner af mænd i den kampdyg-
tige alder, der nu flygter fra krigs-
skuepladsen og søger mod Euro-

pa i stedet for at blive og kæmpe 
for deres samfund. Den oplagte 
forklaring på dette er, at landets 
moderate kræfter flygter fra en 
konflikt, som ikke er deres. De 
ønsker ganske enkelt at undgå at 
blive knust mellem den ambolt, 
som er Assads russisk støttede 
tyranni, og den ondsindede jiha-
dist-hammer, vi har haft en hånd 
med i skabelsen af som følge af 
den globale kamp om konkurren-
de rørledninger.

Man kan ikke bebrejde det sy-
riske folk, at det ikke omfavner en 
generalplan for deres land, som er 
udtænkt i enten Washington eller 
Moskva. Supermagterne har ikke 
levnet plads til nogen form for 
idealistisk fremtid, som modera-
te syrere ville overveje at kæmpe 
for. Og ingen ønsker at dø for en 
rørledning.

Terrorkrig – en krig om 
en rørledning
Hvad er så svaret? Hvis vores mål 
er en langsigtet fred i Mellemø-
sten, de arabiske nationers selv-
styre og national sikkerhed her-
hjemme, så må vi før enhver mulig 
intervention i regionen erindre os 
den historiske baggrund og sam-
tidig nære et intenst ønske om at 
lære af den.

Først når vi amerikanere forstår 
den historiske og politiske kontekst 
bag denne konflikt, vil vi kunne 

vurdere vore lederes beslutninger 
på et passende grundlag.

Ved at gribe til de samme fo-
restillinger og det samme sprog-
brug, som i 2003 styrede vores 
krig mod Saddam Hussein, har 
vore politikere forledt os til at tro, 
at vores intervention i Syrien er en 
idealistisk krig mod tyranni, ter-
ror og religiøs fanatisme. Vi yn-
der gerne at katalogisere det som 
blot og bar kynisme, hvis arabere 
i stedet ser den nuværende krise 
som en gentagelse af de samme 
trætte gamle historier om rørled-
ninger og geopolitik.

Men hvis vi skal have en ef-
fektiv udenrigspolitik, må vi an-
erkende, at den syriske konflikt er 
en krig om kontrol over ressourcer 
og derfor umulig at skelne fra det 
utal af hemmelige og uerklære-
de oliekrige, vi har ført i Melle-
møsten gennem de seneste 65 år.

Først når vi ser denne konflikt 
som en stedfortræderkrig om en 
rørledning, begynder tingene at 
falde på plads. Det er det eneste 
paradigme, der kan forklare, hvor-
for republikanerne i Kongressen 
og Obama-regeringen stadig er så 
forhippede på regimeskifte i Sy-
rien frem for regional stabilitet, 
hvorfor Obama-regeringen ikke 
kan finde nogle moderate syrere 
til at udkæmpe krigen, hvorfor 
IS sprængte et russisk passager-
fly i luften, hvorfor saudiaraber-
ne for nylig henrettede en indfly-
delsesrig shiamuslimsk præst (og 

To år før de „halshuggende“ ISIS-videoer dukkede op, havde et syv siders 
memorandum fra Pentagon forudset dannelsen og styrkelsen af de rabiate 
jihadister, som intet har med Islam at gøre.
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måtte se sin ambassade i Teheran 
brændt ned til grunden), hvorfor 
russerne bomber grupper i Syri-
en, som ikke tilhører IS, og en-
delig hvorfor Tyrkiet gjorde sig 
så store anstrengelser for at sky-
de et russisk kampfly ned.

De millioner af flygtninge, der 
nu strømmer ind i Europa, er ofre 
for en krig om en rørledning og 
CIAs adskillige fadæser.

„IS er som et oliekartel“
Clemente sammenligner IS med 
Colombias FARC; et narkokar-
tel med en revolutionær ideologi, 
der kan inspirere fodsoldaterne.

„Man bliver nødt til at se IS 
som et oliekartel,“ siger han. „Til 
syvende og sidst er penge det sty-
rende princip. Den religiøse ideo-
logi er et redskab, der kan inspire-
re soldaterne til at give deres liv 
for et oliekartel.“

Når først vi har fjernet den hu-
manitære patina og ser den syriske 
konflikt som en oliekrig, bliver 
vores udenrigspolitiske strategi 
klar. I lighed med de syrere, der 
nu flygter til Europa, ønsker ingen 
amerikaner at sende deres børn af 
sted for at dø for en rørledning.

Derfor bør vores første prio-
ritet være den, som ingen næv-
ner: Vi må gøre os fri af vores 
afhængighed af Mellemøstens 
olie, og det virker i dag som et 
muligt projekt, idet USA i sta-
dig højere grad bliver selvforsy-
nende med energi.

Dernæst bør vi drastisk redu-
cere vores militære tilstedevæ-
relse i Mellemøsten og lade ara-
berne styre Arabien.

Ud over humanitær bistand og 
en garanti for Israels grænser har 
USA ingen legitim rolle at spille 
i denne konflikt. Og hvor kends-
gerningerne viser, at vi spillede 
en rolle i skabelsen af konflikten, 
viser historien desværre, at vi kun 
har ganske lidt magt til at gøre en 
ende på den.

Hvis vi betragter historien, er 
det nærmest svimlende at konsta-
tere, med hvilken forbløffende 
vedholdenhed praktisk taget alle 
vore interventioner i Mellemøsten 
siden Anden Verdenskrig er endt i 
en sørgelig fiasko og næsten ufat-
teligt kostbare tilbageslag.

Ifølge en rapport fra 1997 for-
fattet i det amerikanske forsvars-
ministerium „viser data en stærk 
sammenhæng mellem amerikansk 
engagement i udlandet og en stig-
ning i terrorangreb mod USA“.

Lad os se det i øjnene: Det vi 
kalder „krigen mod terror“, er i 
virkeligheden blot endnu en olie-
krig. Vi har spildt seks billioner 
dollar på tre krige uden for lan-
dets grænser og på oprettelsen 
af et nationalt sikkerhedsbered-
skab herhjemme, siden olieman-
den Dick Cheney erklærede „Den 
Lange Krig“ i 2001.

De eneste vindere har været 
våbenindustrien og olieselskaber-
ne, der har kunnet stikke histo-
riske profitter i lommerne. Der-
til efterretningsverdenen, der er 
vokset eksponentielt i magt og 
indflydelse til skade for vores 
frihedsrettigheder, og endelig 
de jihadister, der hver gang har 
kunnet anvende vores interven-
tioner som deres mest effektive 
rekrutteringsvåben. Vi har kom-
promitteret vores værdier, slag-
tet vores egen ungdom, dræbt 
i hundredtusindvis af uskyldi-
ge mennesker, forvansket vores 
idealisme og forspildt vores na-
tionale værdier i et frugtesløst 
og kostbart eventyr langt hjem-
mefra. Og undervejs har vi hjul-
pet vore værste fjender og gjort 
USA, der engang var et fyrtårn 
af frihed, til en overvågnings-
stat og en moralsk paria på ver-
densscenen.

Afsked med afhængig-
heden
USAs forfatningsfædre advare-
de amerikanerne imod at have 
stående hære, at kaste sig ud i 
internationale forviklinger og – 
med John Quincy Adams’ ord – 
„at rejse udenlands i søgen efter 
uhyrer at besejre“.

Disse kloge mænd forstod, at 
imperialisme udadtil er uforene-
ligt med demokrati og borger-
rettigheder indadtil.

Det Atlantiske Charter gen-
lød af deres skelsættende ameri-
kanske ideal, der byder, at enhver 
nation bør have retten til selvbe-
stemmelse.

Gennem de seneste syv årtier 
har Dulles-brødrene, Cheney-ban-
den, de neokonservative og deres 
ligesindede kapret de fundamen-
tale principper bag den amerikan-
ske idealisme og sendt vores mi-
litær og efterretningstjeneste ud 
for at tjene merkantile interes-
ser for store virksomheder, ikke 
mindst olieselskaber og militæ-
rindustri, der har tjent styrtende 
på disse konflikter.

Det er tid for Amerika at dreje 
landet væk fra denne nye form for 
imperialisme og vende tilbage til 
idealismens og demokratiets vej. 
Vi bør lade araberne styre Ara-
bien og i stedet rette vores ener-
gi mod den store opgave, det er 
at opbygge en nation herhjemme. 
Og vi bør indlede denne proces, 
ikke med at invadere Syrien, men 
derimod med at gøre en ende på 
den ødelæggende afhængighed 
af olie, der har forkrøblet ameri-
kansk udenrigspolitik i et halvt 
århundrede.
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Antallet af terroranslag er i de 
senere år steget markant, og i 

alle lande er myndigheder og be-
redskabsstyrker beskæftiget med 
øvelser, som skal gøre beredska-
bet i stand til at håndtere sådan-
ne situationer, skulle de blive til 
virkelighed. Hvad de færreste ved 
er, at i mindst fem tilfælde de se-
nere år, er der blevet afholdt sto-
re terrorøvelser som „optakt“ til 
de virkelige begivenheder, ofte 
er træningsscenariet til mindste 
detalje lig det, som i virkelighe-
den så sker.

Det var tilfældet 13. november 
2015 i Paris, 11. september 2001 i 
New York, 7. juli 2005 i London, 
22. juli 2011 i Norge og endelig ved 
Boston Marathon 18. april 2013. 

Paris, 13. november 
2015
Allerede dagen efter forklarede 
den kendte franske anæstesilæge 
Patrick Pelloux, som havde be-
handlet ofrene efter anslaget, til 
Radio France Info, at hans afdeling 
hele dagen havde været beskæfti-
get med en øvelse, som handlede 
om fiktive terroranslag på forskel-
lige steder i Paris. Også politi og 
brandvæsen havde været involveret 
i øvelsen, forklarede han:

„Umiddelbart efter, at jeg hav-
de hørt om anslagene, skyndte jeg 
mig tilbage til modtagelsen, og på 
grund af dagens øvelser i samme 
scenario, var vi godt forberedte, 
sagde Pelloux. Udtalelsen blev ci-
teret om søndagen i The Guardi-
an, men ellers er den blevet bredt 
ignoreret.

En anden anæstesilæge, Tho-
mas Loeb, var også med til øvelsen 
og de efterfølgende redningsak-
tioner. Han fortalte, at scenariet 
fredag morgen havde handlet om 
en „bevæbnet gruppe“ som ville 
udføre anslag på flere forskellige 
adresser i Paris – præcis det, som 
senere på dagen skete.

Norge, 22. juli 2011
Terroranslaget på Utøya hvor et 
stort antal unge omkom efter at 
være blevet skudt, var en direkte 
forlængelse af en officiel øvelse 
med nærmest identisk indhold.  

I fire dage forud, såvel som på den 
skæbnesvangre fredag den 22. juli, 
var de norske sikkerhedskræfter 
beskæftiget med en øvelse. Man 
trænede et „mobilt terroranslag“, 
hvor „en eller flere terrorister hav-
de til sinds at skyde så mange civi-
le som muligt og derefter angribe 
politiet ved dets ankomst“. Øvel-
sen blev afsluttet kl. 15.00 og trop-
perne – inklusive mandskabet til 
politiets indsatshelikoptre – blev 
sendt hjem på weekend.

Klokken 15.26 eksploderede 
en bombe i Regeringskvartalet i 
Oslo. Helikopterne stod på Gar-
dermoen, men mandskabet var 
sendt hjem, og derfor – samt på 
grund af en række administra-
tive fejl og misforståelser – blev 
politihelikopteren stående på lan-
dingsbanen.

En time forinden, klokken 
17.30, fik politiet den første mel-
ding om skyderi på Utøya, 30 km 
fra Oslo. Under normale omstæn-
digheder ville beredskabet være 
klar til at rykke ud i løbet af få 
minutter, men igen skete en række 

Den 13. november i Paris var der samme morgen en terrorøvelse med 
deltagelse af redningskræfter, politi og brandvæsen, hvor myndighederne 
trænede beredskabet i tilfælde af „flere terrorangreb på forskellige loka-
tioner i Paris“ (Billedet er fra dagens senere terroranslag)

„
Faktisk holdt bereds-

kabet i Paris samme mor-
gen en øvelse, hvor vi hånd-
terede terroranslag, så vi var 
godt forberedte på den dag“ 
 
Patrick Pelloux, Anæstesilæge, Paris 

Radio France Info 14.11.2015

Den norske avis Aftenposten beret-
tede om øvelserne en enkelt gang, 
her artiklen fra 26. august 2011: 
„Trænede på Utøya-scenario 22. juli“

Fem anti-terrorøvelser,  
der blev til virkelighed 
Siden år 2000 har fem betydende terroranslag alle haft én ting til fælles: på samme dag 
blev der afviklet officielle antiterrorøvelser, som til mindste detalje afspejlede præcis det, 
som skete i virkeligheden, så øvelserne gik direkte fra træning til „real-life“. Der fore-
ligger ingen officielle forklaringer på fænomenet, der ikke diskuteres i de traditionelle 
medier.  af Tommy Hansen
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fejl, og først kl. ca. 18.30 var anti-
terrorgruppen parat. En time sene-
re, da alt var forbi, nåede en mili-
tærhelikopter frem, mens politiets 
„strandede“ helikopter på Garder-
moen først kom i luften kl. 21.08, 
hvor der intet mere var at gøre.

De norske myndigheder kend-
te til Anders Behring Breivik og 
hans aktiviteter i måneder forin-
den. FN, Interpol og mere end 70 
lande var med i „Operation Global 
Shield“, som allerede i december 
2010 blev opmærksom på Breivik, 
på grund af hans store indkøb af 
aluminiumspulver og aluminium-
snitrat fra polske mellemhandle-
re. I marts 2011 blev disse indkøb 
så massive, at toldmyndigheder-
ne alarmerede det norske Politiets 
Efterretningstjeneste, som beslut-
tede at Breivik ikke var „farlig“ 
og „ikke tidligere var registreret 
som mistænkelig“. Tilsvarende 
blev det norske civilforsvarsdirek-
torat og justitsministerium orien-
teret, heller ikke herfra kom no-
gen reaktion.

Den norske undersøgelseskom-
mission sagde efterfølgende, at 
„bombeanslaget mod Regerings-
kvartalet kunne have været forhin-
dret, hvis de netop afholdte sik-
kerhedsmanøvrer var blevet omsat 
til virkelighed“, og med „en hur-
tigere reaktion fra politiets side 
kunne Anders Bering være blevet 
anholdt på Utøya meget tidligere“. 

London, 7. juli 2005

Et par timer efter terroranslaget 
i London, optrådte ex-Scotland 
Yard Anti-Terroragent og nuvæ-
rende direktør for et af Englands 
største krise-træningsfirmaer, Pe-
ter Power, i BBC Radio 5. Her er 
et transkript af, hvad han sagde:

„Klokken halv ni i morges var 
vi egentlig i gang med en øvelse 
på vegne af et London-firma, mere 
end 1.000 mennesker var involve-
ret. Øvelsen gik ud på, at der vil-
le blive placeret sprængladninger 
i undergrundsbanen, og det var 
præcis de steder, hvor bomber-
ne så sprang. Mine nakkehår har 
ikke lagt sig endnu“.

„Vi havde et rum fyldt med kri-
se-managere, som havde mødt hin-
anden for første gang, og vi var i 
fuld gang med øvelsen. Derfor 
kunne vi i løbet af fem minutter 
træffe beslutningen, at denne her 
var ægte, og vi kunne lynhurtigt 
omsætte vores øvelse til real-life“.

Efterfølgende har Peter Powers 
dog offentligt erklæret, at han ikke 
finder forløbet mistænkeligt.

„Det er ikke overraskende, at 
vi udvalgte netop disse lokationer 
til vores terrorøvelse og at der så 
også finder terroranslag sted. Vi 

vælger naturligvis de mest plau-
sible lokationer til vores øvelser, 
men jeg vil indrømme, at timin-
gen i dette tilfælde er lidt foruro-
ligende“, sagde Peter Power, som 
dog senere på firmaets hjemme-
side også har trukket denne udta-
lelse tilbage.

Tilbage står spørgsmålet, hvor-
dan kunne – ifølge CBS News, As-
sociated Press og The Guardian 
– Scotland Yard minutter før den 
første bombe eksploderede, adva-

re den israelske ambassade i Lon-
don om et umiddelbart forestående 

„
Det er ikke overrasken-

de at vi valgte de samme lo-
kationer til vores øvelser, men 
timingen er en smule foruro-
ligende, må jeg indrømme“   
Peter Power, Director, Visor 

Consultants 

Peter Power, direktør for et af Englands største krisetræningsfirmaer, 
fortalte samme aften, hvordan mere end 1.000 mennesker havde været 
involveret i en computerbaseret anti-terrorøvelse, som havde planlagt 
bombesprængninger i netop de undergrundsstationer, hvor det samme 
dag skete i virkeligheden.

Manchester Evening News 8. Juli 
2005: „Vi var i gang med en øvelse. 
Da meldingerne kom om et ægte 
anslag, fandt alle det meget reali-
stisk og troede stadig, det var en 
del af øvelsen.“ 

Antiterrorøvelser finder sted næsten overalt i den vestlige verden, og offentligheden informeres altid tydeligt. 
Siden 2000 er flere antiterrorøvelser endt med et rigtigt terroranslag, og oftest meget nøje lig de trænings-
scenarier, man i øvelserne arbejdede med.
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bombeanslag? Den israelske For-
svarsminister Meir Dagan har se-
nere distanceret sig fra disse be-
retninger og siger, at ambassaden 
aldrig blev advaret. 

Boston, 15. april 2013
Da Boston Marathon skulle af-
vikles den 15.4.2013, holdt myn-
dighederne samtidig en storstilet 
terrorøvelse. Der var masser af 
militær, politi og specialstyrker, 
og løberne blev fra starten via 
højttalervogne fortalt, at de ikke 
skulle være bekymrede – det var 
blot en øvelse.

- Der var mennesker på tage-
ne med kikkerter, politihunde der 
gik rundt med deres førere. Poli-
tikommisær Ed Davis fra Boston 
Police sagde efter pågribelsen af 
de to angivne gerningsmænd til 
Fox News følgende:

„Jeg er overbevist om, at dem vi 
har fanget, var de to skuespillere 
... de to individer, som stod bag“.

The two actors, var ordene fra 
politikommisæren. Forvirringen 
kan skyldes, at det for myndighe-
derne er helt normalt at anvende 
skuespillere som et led i diverse 
terror- og katastrofeøvelser. I USA 
findes flere firmaer, som har spe-
cialiseret sig i at levere disse „cri-
sis actors“, hvoraf nogle er krigs-
veteraner med f.eks. amputerede 
lemmer og derfor nemt kan smin-
kes til at agere skadet offer. Hy-
per-realistisk træning, kaldes det 
officielt.

I Boston var myndighederne i 
hvert fald på plads med hele ap-
paratet, da terrorbegivenheden 
fandt sted. Inden for få minutter 
var byen erklæret i undtagelsestil-
stand, militæret patruljerede ga-
derne og gennemførte husunder-
søgelser uden dommerkendelse. 
Hundreder af mennesker blev be-
ordret ud af deres huse og så sig 
omgivet af militære styrker.

Journalist og forfatter Jim Fet-
zer kalder Boston-begivenheden 
for den dummest opsatte Falsk 
Flag-operation i nyere tid og peger 
blandt andet på, at der øjensynligt 
ikke var mennesker til stede der, 
hvor bomben sprang. 

Fotos taget et sekund efter de-
tonationen indikerer, at publikum 
til løbet var blevet delt af et 5-8 
meter bredt bælte, hvor der ingen 

mennesker stod. Det var her, den 
første bombe sprang. 

Læger og fagfolk undrer sig 
over „helten fra Boston“, som an-
giveligt fik sprængt begge ben af 
men som flere minutter senere er 
afbildet ved fuld bevidsthed i en 
serie dramatiske billeder, der er 
gået verden rundt. Fagfolkene si-
ger, at et menneske under disse 
omstændigheder ville dø af blod-
mangel på få minutter.

Velkendt er i USA organisati-
onen „Amputees in Hollywood“, 
som leverer skuespillere til netop 
sådanne dramatiske øvelser, og i 
tilfældet Boston er senest også den 
kendte radiovært Glenn Beck stå-
et frem og har krævet at man of-
ficielt tager ansvaret for aktionen 
som en Falsk flag operation.

New York, 11. septem-
ber 2001

USA’s luftforsvar var som bekendt 
optaget den 11. september 2001 
med en storstilet øvelse over ca-
nadisk luftrum, hvor man bl.a. te-
stede beredskabet ved kapringer 
af civile passagerfly. Hvad færre 
ved, er at CIA samme morgen, 
knapt 40 kilometer fra Pentagon, 
også testede beredskabet i tilfæl-
de af, at et fly crashede ind i en 
bygning. Begge dele skete samme 
dag, og øvelserne var kun få mi-
nutter fra real-time.

I Canada foregik øvelsen „Glo-
bal Guardian“, hvor man bl..a. te-
stede beredskabet ved kapring af 
civile passagerfly, og i det nærmest 

militære CIA-anlæg i Washingt-
on, CIA Chantilly Virginia Nati-
onal Reconnaissance Office, var 
scenen sat til, at en LearJet med 
to piloter og fire passagerer skulle 
crashe ind i bygningen. Planlagt 

Antiterror- og katastrofeøvelser 
bliver i dag udført med medvirken 
af „kriseskuespillere“, som udstyret 
med teatersminke og kunstigt blod 
får øvelserne til at virke realistiske, 
så redningsfolkene ikke går i chock 
den dag, katastrofen virkelig sker. 
Her et billede fra Boston Bombings 
- øvelse eller virkelighed?

Et af de mest udbredte billeder fra Boston er denne mand, som angi-
veligt 3-5 minutter forinden havde fået begge ben sprængt af. Læger og 
fagfolk konstaterer, at et menneske under disse omstændigheder ville 
forbløde og dø på stedet i løbet af få minutter, her sidder manden ved 
fuld bevidsthed, og der er ikke det fjerneste spor af blod på asfalten. 
Øvelse eller virkelighed? „

Man testede beredskabet 
i tilfælde af, at et kapret passa-
gerfly skulle ramme ind i World 
Trade Center, i øvelsen planlagt 
til at skulle kapres omkring kl. 
09:40. Alle sad derfor i kont-
rolrummet i EADS (Eastern Air 
Defence Center) på den tidlige-
re Griffiss Air Force Base i New 
York og ventede på det første 
fingerede opkald med melding 

om en kapring.“

„
Journalist og forfatter Jim 

Fetzer kalder Boston-begivenhe-
den for den dummest opsatte 
Falsk Flag-operation i nyere tid 
og peger blandt andet på, at 
der øjensynligt ikke var men-
nesker til stede der, hvor bom-

ben sprang.“



41Af Tommy Hansen, publiceret på Free21 19.11.2015 (12:15) - Updated: 01.10.2017

Artikel

tidspunkt for dette øvelsesanslag 
var kl. 09:32, fem minutter før Pen-
tagon blev ramt i virkeligheden.

NORAD havde denne dag og i 
flere dage forinden været travlt op-
taget med øvelsen „Vigilant Guar-
dian“, en computersimuleret bered-
skabsøvelse ved kapring af civilt 
passagerfly. Man testede beredska-
bet i tilfælde af, at et kapret passa-
gerfly skulle ramme ind i World 
Trade Center, i øvelsen planlagt til 
at skulle kapres omkring kl. 09:40. 
Alle sad derfor i kontrolrummet i 
EADS (Eastern Air Defence Cen-
ter) på den tidligere Griffiss Air 
Force Base i New York og vente-
de på det første fingerede opkald 
med melding om en kapring. Op-
kaldet kom allerede kl. 08:38, da 
traffic controller Joseph Cooper 
fra FAA Boston Center indtelefo-
nerede den kendte melding: „We 
have a hijacked aircraft headed to-
wards New York, and … we need 
someone to scramble some F-16s 
or something up there, help us out.“

På National Reconnaissan-
ce Office i Virginia, 39 kilome-
ter fra Pentagon, gjorde man sig 
klar til en anden katastrofeøvel-
se, som med kun fem minutters 
afvigelse nærmest til forveksling 
lignede det, der så godt som sam-
tidigt skete ved Pentagon – dog 
uden en flykapring. Øvelsessce-
nariet var følgende: „En LearJet 
med to piloter og fire passage-
rer ville få minutter efter take-
off få problemer, tabe højde og 
kl. 09:32 ramme ind i tårn 2 på 
NRO-anlægget i Virginia. En 
røggenerator skulle da startes 
for at simulere selve styrtet, og 
09:37 skulle Fairfax-brandvæ-
senet ankomme. Enkelte vrag-
dele skulle spredes på græsplæ-
nen foran bygningen, der skulle 
sprøjtes med jetbrændstof, som 
skulle antændes. Massive vrag-
dele ville ligge ved bygningens 
indgang mellem Tårn1 og Tårn2, 
og der ville være et større antal 
døde og sårede.“

Endelig var byen New Yorks 
Office of Emergency Management, 
som havde til huse i Bygning 7, 
i fuld gang med at lægge sidste 
hånd på en terrorøvelse, der skul-
le være startet dagen efter. Mere 
end 1.000 politifolk var indkaldt 
og skulle spille civile ofre efter 
et gennemført angreb mod byen 
med biologisk krigsførelse. Opera-
tion Tripod, som den officielt blev 
kaldt, blev aflyst på grund af begi-
venhederne 11. september og i ste-
det gennemført 22. maj året efter.

Hele dette virvar af øvelser un-
der NORAD, militæret FEMA 
og CIA blev koordineret af det 
nyetablerede Office of National 
Preparedness under FEMA, hvor 
vicepræsident Dick Cheney var 
blevet øverste ansvarlig den 8. maj 
2001 og som havde til formål bl.a 
at „koordinere alle regeringspro-
grammer omkring masseødelæg-
gelsesberedskab“. <http://

www.free21.
org/?p=17202>
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Jeg har lavet film på Marshal-
løerne, der ligger nord for Au-

stralien, midt i Stillehavet. Hver 
gang jeg fortæller folk, hvor jeg 
var, spørger de: „Hvor ligger det?“ 
Når jeg så giver dem hintet „Biki-
ni“, spørger de: „Mener du bade-
tøj?“ Få synes at være vidende om, 
at badetøjet blev kaldt „bikini“ for 
at fejre de atombombe eksplosio-
ner, som ødelagde Bikini-atollen. 
USA lod 66 nukleare enheder eks-
plodere på Marshall Øerne, mel-
lem 1946 og 1958. Det svarer til 
1,6 Hiroshima bombe, hver ene-
ste dag, i 12 år. „

Bikini er stille i dag, mu-
teret og bestrålet. Palmerne vok-
ser deformerede. Intet bevæger 
sig. Der findes ingen fugle. Grav-
stenene på den gamle kirkegård 
stråler. På mine sko registrerer 
geigermåleren, at der er usikkert 

at være her“ 

Stående på stranden, betragtede 
jeg det smaragdgrønne Stillehav, 
forsvinde ind i et stort, sort hul. 
Dette var krateret efter brintbom-
ben, som de kaldte „Bravo“. Dis-
se eksplosioner forgiftede men-
nesker og deres omgivelser i flere 
hundredevis af kilometer, mulig-
vis for evigt.

På min rejse tilbage mellem-
landede jeg i Honolulus lufthavn. 
Jeg så et amerikansk magasin med 
navnet „Kvinders Sundhed“. På 
forsiden så man en smilende dame 
i en bikini, og nedenunder stod der: 
„Du kan også få en bikinikrop“

Et par dage tidligere havde jeg 
interviewet kvinder på Marshall 

Øerne, som havde meget ander-
ledes „bikini-kroppe“. Alle hav-
de lidt af skjoldbruskkirtelkræft 
og andre livstruende former for 
knuder/tumorer.

Modsat damen på forsiden af 
magasinet var disse kvinder forar-
mede: Ofre og laboratorierotter for 
en grådig supermagt, der i dag er 
farligere end nogensinde.

Jeg opfatter disse erfaringer 
som en advarsel og en „forstyr-
relse“ i den „afledning“, der æder 
så mange af os op. Opfinderen af 
den moderne propaganda, Edward 
Bernays, beskrev dette fænomen 
som „ den bevidste og intelligen-
te manipulation af vaner og me-
ninger“ i demokratiske samfund. 
Han kaldte det „usynlig ledelse“.

Hvor mange mennesker er be-
vidste om, at en verdenskrig er 
startet? Lige nu er en propagan-
dakrig med løgne og aflednings-
manøvrer i gang, men det kan 
hurtigt ændre sig med en for-
kert overleveret ordre, vedrøren-
de en raket.

I 2009 stod præsident Obama 
foran en tilbedende menneske-
mængde i centrum af Prag, i Eu-
ropas hjerte. Han forpligtede sig 
til, „at befri verden for atomvå-
ben“. Mennesker jublede og fle-
re begyndte at græde. Medierne 
flød over med floskler. Derefter 
fik Obama Nobels fredpris.

Alt er falsk. Han løj.
Obama-administrationen har 
bygget flere atomvåben, flere 
nukleare sprænghoveder og fle-
re nukleare fabrikker. Alene ud-
gifterne til nukleare sprængho-
veder, steg højere under Obama, 
end under nogen anden præsi-
dent. Udgifterne løb op i mere 
end 1 billion dollars på 30 år.

En atom-minibombe er nu 
planlagt. Den er kendt som B61 
Model 12. Den finder ikke sin 
lige. General James Cartwright, 
tidligere vicechef for den fore-
nede generalstab, sagde: „  – At 
den er mindre, gør brugen af det-
te atomvåben mere tænkeligt.“

I de sidste 18 måneder (art. 
Skrevet i marts 2016), har der 
langs Ruslands grænse mod ve-
sten været den største oprustning 
af militære kræfter siden 2. Ver-
dens krig – anført af USA. Siden 
Hitler marcherede ind i Soviet 
unionen, har ingen udenlandske 
tropper så indlysende stillet sig 
så truende an overfor Rusland.

En verdenskrig er begyndt, 
bryd tavsheden!
Obama-administrationen udvidede med flere atomvåben, flere nukleare anordninger og endnu 
flere atomkraftværker. Udgifterne til nukleare våben blev under Obamas regeringstid højere 
end under nogen anden præsident. Udgifterne over en 30 årig periode er steget til mere end 
en billion dollars. Det provokerer militærkritikere voldsomt i både ind- og udland. 
 AF JoHn Pilger Journalist John Pilger

Bikini-Atollen, 1. Juli 1946 (Foto US Library of Congress, Gemeinfrei)
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Ukraine – engang en del af 
Soviet unionen – er nu blevet en 
fritidspark for CIA. Siden kuppet 
i Kiew kontrollerer Washington i 
grunden et regime, som Rusland 
hader og som deler grænse med 
Rusland. Et regime der rent ud 
sagt er af nedrige nazister. Pro-
minente politikere i Ukraine er 
politiske opkomlinge af fascister 
af de berygtede OUN og UPA. 
De hylder åbent Hitler og opfor-
drer til forfølgelse og udvisning 
af det russisk talende mindretal.

Det er i Vesten sjældent næv-
nt i medierne, og sandheden bli-
ver i stedet fordrejet.

I Letland, Lithauen og Estland 
– lige op ad Rusland – udstatio-
nerer USA kamptropper, tanks 
og tungt artilleri.  Disse ekstre-
me udfordringer imod den 2.stør-
ste atommagt kommenteres i Ve-
sten med tavshed.

Det, der gør udsigten til en 
atomkrig endda mere tænke-
ligt,  er den samtidige skræm-
mekampagne mod Kina.

Frihed til at navigere
Der går ikke en dag uden at Kina 
rangerer som en „trussel“. Ad-
miral Harry Harris, US Stille-
havs-kommandant, „Kina byg-
ger i det sydkinesiske hav en stor 
mur af sand“. 

Han taler om de landingsba-
ner Kina bygger på Spratly Øerne. 
Disse er der konflikt om, mellem 

Kina og Filippinerne – en strid 
uden deadline? Indtil Washington 
pressede og bestak regeringen af 
Manila og Pentagon begyndte en 
propaganda kampagne med nav-
net „frihed til at navigere“.

Hvad betyder det virkeligt? Det 
betyder frihed for at de amerikan-
ske krigsskibe, i Kinas kystvand 
kan patruljere og dominere. Fo-
restil jer den amerikanske reak-
tion, hvis kinesiske krigsskibe 
gjorde det samme foran den Ca-
liforniske kyst.

Jeg har lavet en film med tit-
len „Krigen man ikke ser. I den 
har jeg interviewet berømte jour-
nalister fra Amerika og England. 
Reportere som Dan Rather fra 
CBS, Raegh Omar fra BBC , 
David Rose fra „Observatøren“.

Alle sagde: „Havde journali-
sterne og tv-kanalerne gjort deres 
job og betvivlet propagandaen 
mod Saddam Husseins masseøde-
læggelsesvåben, og havde man 
hverken forstærket eller plagieret 
George W. Bush og Tony Blairs 
løgne gennem journalisterne. Så 
var Invasionen i Irak muligvis 
ikke sket, og hundredetusindvis 
af mænd, kvinder og børn ville i 
dag have været i live.

Den propaganda, der er grund-
laget for en krig mod Rusland og/
eller Kina er i grunden den sam-
me. Med min viden er der ingen 
vestlig „mainstream“ journalist, – 
ud over Dan Rather – der spørger, 

hvorfor Kina bygger landingsba-
ner i det sydkinesiske hav.

Svaret er krystalklart: De for-
enede stater omkranser Kina med 
et net af militærbaser, med balli-
stiske raketter, kampunioner og 
atombomber.

Denne dødelige bue strækker 
sig fra Australien over Stillehav-
søerne, Marianerne? Og Marshall 
Øerne og Guam og over til Phi-
lippinerne, Thailand, Okinawa, 
Korea og over til Eurasia til Af-
ganistan og Indien. Amerika har 
lagt en løkke om Kinas hals. Det 
er der ingen, der skriver hjem om. 
Tavshed igennem medierne – krig 
gennem medierne.

I 2015 gennemførte USA og 
Australien med største hemmelig-
hed den største luft-hav-manøvre i 
nyere tid, med kodenavnet „Talis-
man Sabre“. Målet med manøvren 
var at øve en luft-hav-slagsplan, 
en søvejsblokade, ligesom  ved 
gaderne i Malakka og Lombok. 
Det ville blive Kinas adgang til 
jordolie, gas og andre livsvigti-
ge råstoffer der blev afskåret fra 
mellemøsten og Afrika.

For os er det ikke Trump, der 
er faren, men derimod Hillary 
Clinton.

Som i det velkendte ameri-
kanske præsidentvalgkamps cir-
kusshow bliver Donald Trump 
fremstillet som en tosse, en fa-
scist. Naturligvis er han forfær-
delig; men han bliver også hadet 

af medierne. Alene det burde gøre 
os skeptiske.

Trumps holdninger til migra-
tion er groteske, men heller ikke 
mere groteske end de, som David 
Cameron har. Det er ikke Trump, 
der er den store motor i de for-
enede stater, men derimod No-
bel fredsprismodtageren Bara-
ck Obama.

I et land, hvor mindreårige sky-
der deres mødre og politiet fører 
en dødelig krig mod sorte ame-
rikanere. Dette land har angrebet 
mere end 50 lande og forsøgt, at 
vælte deres regeringer, mange af 
dem demokratier. Fra Asien til 
mellemøsten har det bombarderet 
og slået ihjel og sendt millioner 
af mennesker på flugt.

Denne systematiske voldsre-
kord er der intet andet land der kan 
slå. De fleste amerikanske krige 
(stort set alle mod sagesløse lande) 
blev ikke gennemført af republi-
kanske præsidenter, men i stedet 
af liberaldemokraterne. Truman, 
Kennedy, Johnson, Carter, Clin-
ton, Obama og „Er-du-ikke-med 
-os-så-er-du-imod-Bush“?

En række retningslinier fra 
det nationale sikkerhedsråd fra 
år 1947, beskriver det primære mål 
for den amerikanske udenrigspo-
litik“ en verden der ud fra vores 
(Amerikas) eget portræt opbyg-
ges. Messiansk amerikansk krig 
var ideologien. Vi var amerikane-
re. Og var dig – hvis ikke!...An-
derledes tænkende blev konver-
teret, væltet, bestukket, bagtalt 
eller banket.

Donald Trump er et udtryk af 
disse ideologier. Men han er også 
en egenrådig „ud af boksen tæn-
ker?“ Han siger, at invasionen af 
Irak var en forbrydelse. Han vil 
ikke gå i krig mod Rusland og 
Kina. For os er faren ikke Trump 
men Hillary Clinton. 

Dagen for præsidentvalget 
kommer tættere på, Clinton bli-
ver som den første kvindelige 
præsident tiljublet, uagtet hen-
des forbrydelser og løgne – lige-
som Barack Obama blev prist, 
som den første mørke præsident. 
Og de liberale har slukket håbet 
med deres dumhed. Barnlig glæde.

Guardian-klummeskribenten 
Owen Jones beskrev Obama som 

B61-12 Nuclear Bomb Design (Foto: Federation of American Scientists)
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morsom, charmør med en kølig-
hed, der praktisk talt stiller alle 
andre præsidenter i sin skygge. 
Næste dag slipper Obama en dro-
ne løs og slagter 150 mennesker i 
Somalia. Normalt slår han men-
nesker ihjel om tirsdagen, sådan 
beretter New York Times, hver 
dag har han en liste med kandi-
dater til dronemord. Supercool.

I sin valgkampagne 2008 true-
de Hillary Clinton Iran med „total 
ødelæggelse“ med nuklear våben. 
Som udenrigsminister under Oba-
ma, tog hun aktivt del i at vælte 
Honduras demokratiske regering. 
Hendes andel i at ødelægge Libyen 
i 2011 var nærmest skadesfryd. Da 
den libyske leder Oberst Gadaffi 
offentligt med en kniv blev gen-
nemskåret – et mord der pga. ame-
rikansk logistik blev muliggjort – 
da godtede Clinton sig over hans 
død: „Vi kom, vi så, han døde“.

En af Clintons nærmeste er 
Madeleine Albright, den tidlige-
re udenrigsminister. Hun havde 
anbefalet unge kvinder, ikke at 
stemme på „Hillary“. Det er den 
samme Madeleine Albright, der 
foran live kamera godkendte en 
halv million irakiske børns død 
med et: „det var det værd.“

Til Clintons største støtter hø-
rer Israel-lobbyister og våbenindu-
strien, som opildner volden i mel-
lemøsten. Hun og hendes mand 
har fået en formue fra Wallstreet. 
Derudover er hun kvindernes kan-
didat, som har besluttet at slukke 
for den slemme Trump, den offi-
cielle dæmon. Hendes tilhænge-
re tæller også prominente femini-
ster: såsom Gloria Steinem i USA 
og Anne Summers i Australien.

En generation tidligere havde 
en postmoderne Kult med navn 
„Identitetspolitik“ forhindret man-
ge intelligente, liberalt tænkende 
mennesker i, at undersøge moti-
verne og menneskerne som de 
støttede – så som Obama og Clin-
ton ś falskhed, så som bedrageri-
ske, progressive bevægelser som  
Syriza i Grækenland. De bedrog 
deres folk og gik over på fjen-
dens hold.

En selvoptagethed, en slags 
„mig-isme“, blev i priviligere-
de vestlige samfund til den nye 
tidsånd. Det betød en afvigelse 

fra den store sammenslutning mod 
krig, social uretfærdighed, ulig-
hed, racisme og sexisme.

Måske er denne lange søvn i 
dag slut. De unge rører på sig igen. 
Langsomt. De tusinder i England, 
som Jeremy Corbyn som Labour-
Lederen støtter, er en del af dette 
opbrud. Ligesom de der samler sig 
og støtter senator Bernie Sanders.

I sidste uge (marts 2016) hav-
de Jeremy Corbyns nærmeste 
allierede, hans kandidat til Fi-
nansministeriet, John McDonnell,  
forpligtet sig til, at en Labour-re-
gering skulle overtage de røveri-
ske bankers gæld og i grunden 
skulle fortsætte med en nøjsom-
hed/ydmyghed.

I Australien hersker en slags 
begravelses-politik, i medierne 
serveres nervepirrende parlamen-
tariske spil, mens flygtninge og det 
oprindelige folk forfølges og ulig-
heden vokser, samtidigt med faren 
for krig. Regeringen for Malcom 
Turnbull har netop fremlagt et 
såkaldt forsvarsbudget over 195 
milliarder dollars, det er vejen 
ind i den krig. Der var ingen de-
bat. Kun tavshed.

Hvad er der blevet af de store 
traditioner for populære protest-
bevægelser? Som kommer uden 
partibevægelserne? Hvor er mo-
det, fantasien og beredskabet som 
er nødvendigt, for at begynde den 
lange rejse mod en bedre, retfær-

digere og fredeligere verden? Hvor 
er dissidenterne i kunsten, i film, 
i teater eller i litteratur?

Hvor er de, der bryder tavs-
heden? Eller venter vi, indtil den 
første atomraket er sendt afsted?

US-Øvelsen med kodenavnet „Talisman Sabre (Foto: RT.com)
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kOMMeNtAr

Mødet i Jackson Hole Econo-
mic Policy Symposium fo-

regik imidlertid på baggrund af en 
mildt sagt „ikke-dynamisk“ global 
økonomi - en økonomi, som overho-
vedet ikke fungerer, på trods af nu 
ti års intensiv indsats. Årsagen er, 
at den globale realøkonomi bliver 
udbyttet og udsuget af den finan-
sielle sektor, der i dag domineres 
af centralbankerne og som frit ma-
nipulerer med økonomi og tal, i 
en historisk helt ukendt målestok. 

Siden krisen i 2007 har verdens 
største centralbanker pumpet mere 
end 18 milliarder dollars i syste-
met („skabt likviditet“) og sænket 
renten mere end 670 gange („skabt 
billige penge“). 

Det blev sagt, at dissee billige 
penge skulle styrke økonomien, 
men størstedelen af pengene gik di-
rekte ind i det globale finanskasino, 
hvor de har løftet aktier, obligatio-
ner og fast ejendom til svimlende 
højder, skabte et stort gældsbjerg 
og forårsaget den største ubalance 
mellem realøkonomien og den fi-
nansielle sektor i historien.

Selv om politikere i enhver farve 
og i alle lande havde lovet at tage 
de nødvendige konsekvenser efter 
finanskrisen 2007-2008 og stoppe 
international spekulation, er præcis 
det modsatte sket: Finanssektoren 
er endnu mindre reguleret i dag, de 
investerede beløb er endnu større 
og risikoen stadig højere end før 
nær-sammenbruddet i 2007/2008.

I mellemtiden presser central-
bankerne denne proces fremad. 
Alene i de første fem måneder af 
2017 rejste de for 1,5 milliarder 
dollars „nye penge“, som blev sendt 
i omløb. Ydermere har de så købt 
stats- og virksomhedsobligationer 
i stor skala.

Den Europæiske Centralbank 
(ECB) holder således live i stater 
(og dermed deres regeringer), som 
ellers ville have store problemer. 
Parallelt hermed er Bank of Ja-
pan (BoJ) i dag blandt de 10 stør-
ste aktionærer i 800 børsnoterede 
japanske firmaer, og den schweizi-
ske nationalbank er på verdensplan 
engageret i mere end 6.500 firma-
er, heraf 20 procent i aktier. Disse 
firmaer benytter så de billige pen-
ge fra bankerne til at genopkøbe 
deres egne aktier, drive priserne (og 
de tilhørende bonuser til ledelsen) 
op - en mekanisme der forlængst 
har medført, at aktiekursen hos et 
firma intet siger om firmaets vær-
di eller succes.

To muligheder, der  
begge fører til ruin
At denne globale pengeudskriv-
ning „ud af den blå luft“ ikke ef-
terfølgende har ført til mærkbare 
prisstigninger i hverdagen, skyl-
des dels, at næsten ingen penge 
er strømmet ind i realøkonomien. 

Dog er der positiv prisinflation og 
dermed prisstigninger, og når man 
kombinerer det med, at lønninger-
ne er stagneret eller faldet, med-
fører det at købekraften falder for 
mange mennesker.

Men hvor vi i dagligdagen næp-
pe mærker inflationen, er der op-
stået gigantiske „bobler“, der hvor 
pengene er flydt hen, nemlig i ak-
tie-, obligations og finanssektoren 
samt i ejendomsmarkedet. Denne 
forførende låntagning med billi-
ge penge har genereret en enorm 
gæld, som i mange tilfælde umu-
ligt kan betales tilbage på grund 
af den stagnerende realøkonomi.

Begge spørgsmål - boblerne i 
markederne og det historiske høje 
niveau af gæld og dårlige lån – sæt-
ter de centrale bankfolk i verden 
over for et uløseligt problem, da 
der kun er to muligheder, og beg-
ge fører til ruin: Vil man reducere 
„boblerne“ eller blot forhindre dem 
i at stige, må den konstante frem-
stilling af „nye“ penge stoppe og 
renten sættes op. Vil man gøre det 
muligt at tilbagebetale de giganti-

ske gældsbjerge og forhindre sam-
menbrud, skal renten holdes nede 
og forsyningen af billige „luftpen-
ge“ skal fortsætte.

Så uanset hvordan man vender 
og drejer det:  Det nuværende fi-
nansielle system er i en håbløs si-
tuation. Enten brister boblerne eller 
gældsbjerget bryder sammen. Beg-
ge dele vil føre til langvarig mas-
searbejdsløshed i hele den vestlige 
verden, konkurs for uendeligt man-
ge mellemstore virksomheder og 
drastiske permanente nedskærin-
ger i sociale ydelser og pensioner.

Der er kun én vej ud af den nu-
værende situation: Politikerne skal 
lukke det tag-selv-bord, man har til-
ladt for den internationale finanse-
lite. Stop det globale finanskasino 
og fjern en gang for alle spekulan-
ternes kontrol med denne verden.

(Foto: Flickr, CC0)

Jackson Hole: Centralbankerne 
sidder i fælden
Fra 24. til 26. august 2017 mødtes den internationale finanselite i Jackson Hole, Wyoming, til den årlige pengepolitiske 
konference hos Federal Reserve Bank of Kansas. Under mottoet „Fremme af en dynamisk global økonomi” diskuterede 
ledende repræsentanter for internationale centralbanker med økonomer og topchefer fra hele verden de nuværende 
problemer i den finansielle sektor. af Ernst Wolff
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Mit navn er Klaus Hanten, 
født i 1958 og opvokset i 

Flensborg. Min mor var dansker, 
min far tysker og de lærte hinan-
den at kende under krigen, hvor 
min far var soldat i Aarhus. Det-
te førte til, som også hos så man-
ge andre kvinder efter krigen, at 
min mor blev klippet og spyttet 
på, og andre menneskeforagten-
de uhyrligheder, af hendes venner 
og bekendte. Kærligheden var dog 
stærkere og mine forældre flyt-
tede efter krigen til noget fjer-
nt familie i en lille landsby tæt 
ved den schweiziske grænse, da 
min far, som menig tysk soldat, 
ikke kunne få opholdstilladelse i 
Danmark. Min fars hjem, Düssel-
dorf, var sønderbombet den 12.juni 
1943 af krigsforbryder Churchill ś 
225.000 brandbomber med utal-
lige civile ofre til følge.

Churchill var krigsforbryder og 
massemorder, da han også i de sid-
ste måneder i anden verdenskrig 
bombede civile i militærstrategisk 
uvigtige byer for at knække den ty-
ske moral en gang for alle. I 1939 
udtalte han, at det tyske folk skal 
udraderes. Forsvarsløse Dresden 
f.eks. blev den 13./14./15. februar 
udsat for brandbombning, der ko-
stede flere hundredtusinde børn, 
kvinder og gamle livet.   

Tragedierne i min familie fra 
den tid fik mig til at hade krig, 
vold og våben og 1976 blev jeg 
anerkendt som tysk militærnæg-
ter på et plejehjem i Flensborg. I 
denne tid begyndte jeg faktisk at 
være lidt stolt af mit daværende 
fædreland med den grumme for-
tid, stolt, fordi Tyskland har for-
ankret i § 26 i den tyske grund-
lov, at der aldrig mere må føres 
angrebskrige fra tysk jord og at 

Tyskland heller ikke må deltage 
i angrebskrige planlagt af andre 
lande. Ifølge Tysklands Strafge-
setzbuch § 80 vil en person der 
bryder denne lov blive fængslet 
for livstid. NATO og FN ønske-
de dog efterhånden mere og mere 
hjælp fra tyskernes side og lige så 
stille blev tyske soldater indlem-
met i udenlandske konflikter, hvor 
de optrådte med fredsbevarende 
styrker. Men i 1999 blev Tyskland 
involveret i den illegale (uden FN-
mandat) Kosovo-krig med 500 
indsatse af den tyske Luftwaffe. 
Indsatsen blev voldsomt diskute-
ret i det tyske parlament, men ef-
ter 9/11 blev tyske soldater sendt 
til Afghanistan og Irak uden større 
debatter. Den 1.1.2017 blev loven 
i omtalte Strafgesetzbuch sløjfet 
og tyske soldater medvirker fra i 
år på lige fod som de andre NA-
TO-lande. Min stolthed for Tys-
kland er dermed forsvundet.

Min store bekymring er nu 
den aldrig, siden 1945, set stør-
re optrapning af militær og mili-
tærgrej langs den russiske grænse. 
Tusindvis af kampvogne er sendt 
til NATO-“øvelse“ til Polen for 
derefter at blive sendt permanent 
til de baltiske lande og fortrinsvis 
Ukraine. Danmarks Forsvarsmini-
ster Claus Hjort Frederiksen (V) 
sagde til Berlingske, at Danmark 
er nødt til at opruste kraftigt, så 
man sammen med forsvarsallian-
cen NATO kan imødegå præsident 
Putins russiske aggressioner, der 
også retter sig „direkte mod Dan-
mark“. Hvad er det for trusler fra 
Putins side? Hvornår er de blevet 
ytret? Hvad interesse skulle rus-
serne have i at angribe Danmark? 
Hvad har Danmark som kunne 
være interessant for Rusland?

I et interview med Politiken i 
maj 2016 sagde den russiske am-
bassadør Mikhail Vanin: „Dan-

mark fører hele tiden an i enhver 
antirussisk kampagne. Når der er 
sanktioner mod Rusland, er Dan-
mark blandt de første. Hvis det 
gælder at sende styrker til Ruslands 
grænse, er Danmark foran. Hvis 
det gælder om at strides med 
Rusland i multinationale organi-
sationer, er Danmark igen med i 
klubben af ... jeg vil ikke sige ’fjen-
der’, men ... lande, som er meget 
fjendtlige“, siger Mikhail Vanin. „

I denne tid begyndte 
jeg faktisk at være lidt stolt af 
mit daværende fædreland med 
den grumme fortid, stolt, fordi 
Tyskland har forankret i § 26 i 
den tyske grundlov, at der aldrig 
mere må føres angrebskrige fra 
tysk jord og at Tyskland heller 
ikke må deltage i angrebskrige 
planlagt af andre lande. Ifølge 
Tysklands Strafgesetzbuch § 80 
vil en person der bryder denne 
lov blive fængslet for livstid.

Den kolde krig sluttede for godt 
25 år siden og den gamle trussel 
var fuldstændig glemt. Danmark 
og andre europæiske lande kun-
ne ånde lettet op. Danske og rus-
siske virksomheder fandt hurtig 
sammen for at begynde et for alle 
parter lovende samarbejde. Af-
slutningen på den kolde krig og 
opløsningen af Warszawa-pagten 
i 1991 fjernede NATO’s primæ-
re modstander. Dette gav dog an-
ledning til at udvide NATO ś ak-
tiviteter i Østeuropa. Den første 
udvidelse af NATO efter den kol-
de krig skete med genforeningen 

Vil Danmark virkelig den 
3. verdenskrig?
I en tid, hvor Danmarks stemmekvæg vælger at have tillid til en folkeskolelærer som justits-
minister, bankassistent som udenrigsminister, elektriker som forsvarsminister mm., må det 
være mig tilladt som vinduessælger og tækkemand at ytre min bekymring for mine børns og 
børnebørns fremtid. AF KlAus HAnten

Dresden, 1945
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af Tyskland 3. oktober 1990 ef-
ter Berlinmurens fald. Det tidli-
gere Østtyskland (sovjetisk sektor) 
blev indlemmet til Vest-Tyskland 
og dermed også af NATO-allian-
cen. For at sikre en sovjetisk god-
kendelse af et forenet Tyskland, der 
fortsat var en del af NATO, blev 
det aftalt, at udenlandske trop-
per og atomvåben ikke måtte ud-
stationeres i Østtyskland, og at 
NATO aldrig ville blive udvidet 
længere østpå. Dette løfte blev 
brudt på behørig vis af NATO og 
Rusland kunne selvfølgelig ikke 
stole på NATO’s udsagn og kon-
trakter længere. 

Hvad er det der har gjort, at 
danskerne har den negative me-
ning om Rusland? Der bliver hur-
tigt svaret, at Ruslands krige i Tje-
tjenien, Georgien, Krim og for 
nylig Syrien har givet udslaget. 
Krige, som fik stor opmærksom-
hed i de danske medier. Men når 
man prøver at undgå vestlig pres-
se- og TV-omtaler finder man ret 
hurtig ud af, at det i virkeligheden 
er vesten selv med CIA i spidsen, 
som er ophavsmænd til de huma-
nitære tragedier der har fundet 
sted i de ovenstående konflikter.   

Modsat USA har Rusland al-
drig ført angrebskrige uden at ble-
vet bedt om hjælp fra partnerlan-
de. I USÁs 240-årige historie har 
USA ført 220 angrebskrige rundt 
omkring i verden. Angrebskrige, 
fordi USA aldrig er blevet angre-
bet af et andet land. USA er det 
eneste land i verden, der nogen-
sinde har smidt atombomber og de 
vil formodentlig være klare til det 
igen. USA er nu ved at optrappe 
en krig i Europa, som man sagtens 
allerede nu kan kalde begyndelsen 
til 3. verdenskrig.

USA/NATO fører en slags „po-
king-the-bear-taktik, hvor man bli-
ver ved med at provokere Rusland 
indtil Putin bliver rasende nok til at 
reagere på angrebene. På det tids-
punkt vil USA så kunne vise re-
sten af verden, hvor farlig Rusland 
er og vil få accept til at sende de 
første bomber over russisk områ-
de. Skulle der f.eks. ved en „fejl-
tagelse“ blive sendt et missil over 
grænsen fra Ukraine har Rusland 
udtalt, at de ikke vil sende bomber 
mod Ukraine, hvor 1/5 af befolk-

ningen er russiske, men vil svare 
igen ved at sende et angreb til et 
af NATO-landene. 

Kigger man på NATO-trakta-
ten fra 1949 står der i Artikel 1: 
Deltagerne forpligter sig til som fo-
reskrevet i De Forenede Nationers 
pagt at bilægge enhver internatio-
nal stridighed, i hvilken de måt-
te blive indblandet, ved fredelige 

midler på en sådan måde, at mel-
lemfolkelig fred og sikkerhed så-
vel som retfærdighed ikke bringes 
i fare, og til i deres mellemfolkeli-
ge forhold at afstå fra trusler eller 
magtanvendelse på nogen måde, 
som er uforenelig med De Fore-
nede Nationers formål.

Dét, hvad NATO har gang i nu, 
støder så meget mod deres egen 

traktat. Oveni det fører USA ille-
gale angrebskrige uden FN-man-
dat. Vil Danmark virkelig ofre 
40 milliarder danske skattekro-
ner årligt på denne forbryderor-
ganisation, og de ansvarlige po-
litikere selv være krigsforbrydere 
- uden dog selv at kunne straffes? 
Iflg. artikel 13 i traktaten „kan 
ethvert deltagerland ophøre med 
at være deltager ét år efter, at det 
har opsagt traktaten ved meddel-
else til Amerikas Forenede Sta-
ters regering, som vil underrette 
de andre deltagerlandes regerin-
ger om deponeringen af hver en-
kelt opsigelse“. 

Så Danmark, lad os give vores 
børn og børnebørn et trygt sted 
at bo ved at forsvare vores egne 
indenfor grænserne og ikke føre 
illegale angrebskrige rundt om-
kring i verden. Pengene kan med 
sikkerhed gavne vores ældre og 
syge mere end at proppe dem i 
fortrinsvis amerikanske våbenin-
dustri. Danmark havde nogle fine 
handelsaftaler med Rusland, som 
nu er tilintetgjort pga. NATO-med-
lemskab og EU-embargoer.

Düsseldorf, 1945, nedenfor: Hamburg efter bombeangrebet 1943
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Den nordkoreanske ‚krise‘ er 
en Washington-iscenesæt-

telse. Nordkorea var i krig sids-
te gang i 1950-53. Nordkorea har 
ikke angrebet eller invaderet no-
gen i 64 år. Nordkorea mangler 
den militære styrke til at angribe 
ethvert land, såsom Sydkorea og 
Japan, der er beskyttet af USA. 
Desuden ville Kina ikke tillade 
Nordkorea at starte en krig. 

Så hvad handler den prosti-
tuerede presse og Trump admi-
nistrationens dæmonisering af 
Nordkorea, om?

Det handler om det samme, 
som dæmoniseringen af Iran 
handlede om. Den ‚iranske trus-
sel‘ var en iscenesættelse, der 
blev brugt som dækning for at 
sætte Amerikanske anti-ballisti-
ske missilbaser på grænserne til 
Ruslands. Et anti-ballistisk mis-
sil (ABM) er beregnet til at op-
fange og ødelægge atomvåbenene 
ICBM‘er (interkontinentale balli-
stiske missiler) og forhindre dem 
i at nå deres mål.

Washington hævdede, at an-
ti-ABM-baserne ikke var rettet 
mod Rusland, men var til beskyt-
telse af Europa mod Irans atom-
programmer. Uvidende ameri-
kanere kunne måske have troet 
på dette, hvilket russerne uden 
tvivl ikke gjorde, da Iran hver-
ken har ICBM eller atomvåben. 
Den russiske regering har gjort 
det klart, at Rusland har indset, 
at årsagen til de amerikanske ba-
ser er, at forhindre en russisk gen-
gældelse efter  et første angreb fra 
Washington.

Den kinesiske regering er hel-
ler ikke dum. Det kinesiske leder-
skab har indset, at baggrunden til 
den nordkoreanske ‚krise‘, er at 
finde en undskyldning til Washin-
gton ś placering af anti-ballisti-
ske missiler nær Kinas grænse.

Med andre ord skaber Was-
hington et skjold mod nuklear 
gengældelse fra både Rusland og 
Kina, efter et Amerikansk første, 
nuklear angreb mod begge lande.

Kina har været mere kraftfuldt 
i sit svar på Washingtons anstren-
gelser, end russerne har. Kina har 
krævet en øjeblikkelig afbrydelse 
af den amerikanske indsættelse 
af missiler i Sydkorea.

For at gøre amerikanerne for-
virrede, kalder Washington nu an-
ti-ABMs for Terminal High Alti-
tude Area Defense, eller THAAD. 
Kina forstår, at THAAD ikke har 
noget at gøre med Nordkorea, som 
grænser til Sydkorea, hvilket gør 

det meningsløst for Nordkorea at 
angribe Sydkorea med de inter-
kontinentale ballistiske missiler.

THAAD i Sydkorea er rettet 
mod Kinas gengældelsesvåben. 
Det er en del af Washingtons for-
beredelser til at atom-bombe både 

Rusland og Kina, med minimal 
konsekvens for USA selv, selv-
om Europa helt sikkert ville blive 
fuldstændig ødelagt, da THAAD 
eller anti-ABM‘er er ubrugelige 
mod russiske atom-krydstogter 
og mod det russiske luftvåben.

Men intet imperium har nogen-
sinde bekymret sig om skæbnen 
for sine undersåtter, og Washin-
gton er uinteresseret i Europas 
skæbne.

Washington er kun interes-
seret i sit overherredømme over 
hele verden.„

Den russiske regering 
har gjort det klart, at Rusland 
har indset, at årsagen til de 
amerikanske baser er, at for-
hindre en russisk gengældel-
se efter  et første angreb fra 

Washington.

Spørgsmålet er: nu hvor 
Rusland og Kina har erkendt, at 
Washington forbereder et forebyg-
gende nuklear angreb imod dem, 
for at fjerne deres begrænsnin-
ger af Washingtons engenrådige 
opførsel, vil de to lande sidde og 
vente på angrebet?

Hvad ville du gøre?

Hvad handler 
krisen i Nord-
korea om?
Præcis som USA har placeret anti-ballistiske missiler i Europa 
som værn mod et russisk svar på et amerikansk atom-
førsteangreb, er man nu i gang i Sydkorea med et lignende 
system. Dermed er vejen banet for atomkrig mod både Kina 
og Rusland. Europa vil blive ødelagt og Washington har sikret 
sit overherredømme Af Paul Craig Roberts

Illustration: Free21/Shooft 2017 Denne tekst blev første gang offentlig-
gjort den 04.05.2017 på <https://www.
globalresearch.ca/what-the-north-korean-
crisis-is-really-about-pretext-to-nuke-both-

russia-and-china/5588516> (Licens: GlobalResearch). 
Oversat til dansk af Lya Egsø Fureby.
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Artikel

Som der er belæg for i Wikile-
aks seneste afsløringer [1], er 

CIA i besiddelse af adskillige ha-
cker-teknikker, som de ikke kun 
kan inficere traditionelt softwa-
re på computeren med og der-
med benytte til deres formål. En 
særlig interesse af CIA består til-
syneladende også i at ændre så-
kaldte „smarte“ elektronik-appa-
rater til overvågningskameraer og 
-mikrofoner. Dette er et nyt trin 
i eskalationen om angreb på vo-
res privatliv.

I tider med Skype, iPhone, 
Alexa, Siri, bilcomputer , TV 
med internetadgang, vaskema-
skiner og mikrobølgeovne er vi 
omgivet af apparater som man 
med et lille hack kan omdan-
ne til noget overvågningsteknik, 
hvor hvert enkelt af vores skridt, 
enhver gestus og hvert ord kan 
protokolleres. Nå ja – i øvrigt 
har Wikileaks også offentlig-
gjort, at det amerikanske konsu-
lat i Frankfurt am Main åbenbart 
indeholder en hemmelig hacker-
base. Og hvor bliver protesterne 
af? Ikke engang 12 timer efter 
offentliggørelsen har medierne 
skiftet tilbage til hverdagsem-
ner. „SPON“ beretter om rus-
siske konspirationsteorier, „Die 
Süddeutsche“ hidser sig op over 
„populisternes“ kvindesyn og 
„Die Welt“ roser ungarernes be-
handling af flygtninge. Dog ikke 
„NZZ“, som er meget oprevet… 
nemlig over det slemme Wikile-
aks, som igen har ladet sig impli-
cere af russiske planer, og også 
angriber USA og dets partnere[2]. 
Ikke de ansvarlige, men budbrin-
gerne af de dårlige nyheder står 
atter engang i fokus af den me-
diale vrede. Vanvid! 

Den smartphone, som lige 
nu ligger ved siden af dig, ville 
i princippet kunne være et over-
vågningsapparat. Den har en mi-
krofon, et kamera, en GPS-mod-
tager, den kan læse Dine mails og 
chatmeddelelser, „tracke“ hvert et 
skridt og fremstille en bevægelses-
profil uden tidslommer.  Via radio-
sendere og WLAN kan disse data 
uden besvær læses så snart man 
har adgang til teknikken. Og hån-
den på hjertet – ville du vædde et 
større beløb på, at USA-tjenester 
ingen adgang har på disse infor-
mationer og ingen adgang har på 
Din hardware i din smartphone? 
Hvis du svarer med ja, så se lige 
Wikileaks dokumenter igennem 
en gang til.

 Apple-Smartphone-, og –tab-
let-styresystem iOS står med tal-
rige sårbarheder på CIÁs apparat-
liste [3], og den store konkurrent 
Android ser ikke ret meget bed-
re ud med talrige Zero-Days[4,5], 
Exploits og andre sårbarheder. I 
følge Wikileaks er CIA ś hack-
er-arsenal sat sammen af egen-
udvikling og tilkøb af  GCHQ, 
fra NSA, fra FBI eller fra priva-
te udviklere af hacking-tools. Og 
dette arsenal er ret imponeren-
de. Man kan i øvrigt gå ud fra, at 
ikke kun CIA er i besiddelse af 
disse teknikker. NSA burde have 
mindst et lige så stort arsenal og 
også det britiske GCHQ vil med 
sikkerhed ikke stå udenfor de sto-
re overvågelsesangreb.

 Det er ingenlunde „kun“ 
smartphones som står på CIA og 
Co.́ s liste af angrebsmål. Mindre 
overraskende måtte være, at stør-
stedelen af de tilgængelige tools 
stadig baserer på softwaren hos 
Windows, Mac OS og Linux – 

lige fra programmer for skatte-
erklæringer over browsere, mail- 
og konferenceprogrammer til spil, 
sikkerheds- og antivirusprogram-
mer. Det er dog overraskende, at 
også softwaren, der ligger på en-
kelte TV og talrige biler[6] bliver 
forsætligt manipuleret af CIA. At 
man i sin egen bil kan blive af-
hørt af CIA og at softwaren i bi-
len (VSEP) kan styre bilen ind i et 
træ på foranledning af CIA-hack-
ere, var indtil videre kun kendt fra 
spionage-thrillere, lige som man 
kan læse i Michael Lüders pro-
fetiske „Never Say Nothing“ [7]. 
Hvis de teknikker, som Wikileaks 
afslører i „Vault7“, virkelig eksi-
sterer og fungerer, er alt dette al-
lerede realitet i dag.

 Det lader dog til, at hacker-ak-
tiviteternes centrum er den smar-
te underholdningselektronik. Over 
projektet „Weeping Angel“[8] har 
CIA udviklet en software, som kan 
sætte smarte TV fra Samsung i en 
„fake-off-modus“, altså foregiver 
seeren, at tv-apparatet er sluk-
ket. I virkeligheden optager Sams-
ung-TV ét over mikrofonerne hvad 
du siger, og kan med implemen-
terede kameraer, som var tænkt 
til video-konferencer, også filme 
dig. Hvordan var det nu med den 
paranoia vedr. tape på kameraet?

 Netop denne teknik burde foru-
rolige os mest. Og dette pga. flere 
årsager.  For det første er update-
frekvensen på de smarte elektroap-
paraters software væsentlig lang-
sommere end på computere eller 
smartphones. Sårbarheder som 
Zero-Days eller Exploits vil på 
den måde blive ved med at være 
til stede i årevis, sådan, at tjenester 
vil have det særlig nemt at få ad-
gang til apparaterne. For det andet 

er sådanne smarte små hjælpere 
absolut trendy. Specielt stemme-
genkendelsen tæller som frem-
tidsteknik med stort potentiale. 
Hvad der i dag kører på Siri, Ale-
xa, Google Assistant og Cortana, 
og allerede på tv-bokse, fjernbe-
tjeninger, højtalere og andre hjem-
meelektronik-apparater, vil snart 
kunne blive implementeret i tal-
rige apparater til hverdagsbrug. 
Et mareridt  for databeskyttere, 
en drøm for hackere i tjenester-
nes tjeneste.

 Det absolutte mareridts-scena-
rie, hvor tjenester uden de store 
besvær i hver bil, hver bygning 
og via smartphone, ja endda ude 
i det fri kan afhøre hvert menne-
ske som det passer dem, er måske 
ikke så langt væk og i enkelte til-
fælde sikkert allerede en realitet. 
Wikileaks-afsløringerne går dog 
et skridt længere. Efter udsagn af 
tidligere CIA-medarbejdere viser 
dokumenterne også, at softwa-
ren er i stand til at lægge falske 
spor [9]. „Når man gennemfører 
et Cyberangreb, ønsker man ikke, 
at der står ‚Made in USA´“ på, 
udtaler CIA-medarbejderen Phi-
lipp Mudd overfor Tagesschau.de. 
ARD-nyhedsredaktørerne lader 
det citat stå i rummet. Men hvad 
betyder disse – ikke umiddelbart 
nye – indsigter i kontekst til den 
aktuelle debat omkring russernes 
angivelige hacker-aktiviteter? Vi 
befinder os åbenbart endnu helt i 
opstarten af en meget større debat 
omkring digitale kriminalunder-
søgelser og den umulighed at eva-
luere digitale beviser udenom die 
almægtige secret-servicer.

 At det atter engang har ramt 
en US-tjeneste er selvfølgelig ikke 
noget tilfælde. Med sikkerhed prø-

Wikileaks offentliggør 
foruroligende data
Indtil nu blev der smilet af de nørder, som limer et stykke tape henover kameralinsen på 
den bærbare computer, ja endda med medlidenhed … stakkels paranoikere. I det mindste 
det sidste burde ændre sig senest fra i dag.

af Jens Berger
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ver også franske, tyske, russiske 
kinesiske, indiske og albanske tje-
nester at komme i besiddelse af 
disse teknikker… men åbenbart 
er USA på det punkt virkelig i en 
liga for sig, som sikkert også har 
noget at gøre med de utrolig mange 
økonomiske midler, som US-tje-
nesterne får stillet til rådighed.

Endnu engang har det ramt 
amerikanerne; endnu engang er 
protesterne i Tyskland forsvin-
dende få. Wikileaks har afsløret 
den anden CIA-hacker-central – 
og den ligger i Gießener Straße i 
Frankfurt am Main, i et område i 
US-konsulatet, som åbenbart bli-
ver betegnet som „Sensitive Com-
partmented Information Facility“ 
(SCIF) CIA spionerer altså fra 
Frankfurt. Interessant. 

Og hvem udspionerer man hvor 
og med hvilken begrundelse? Er 
det legitimiseret på demokratisk 
vis? Og juridisk? Spørgsmål på 
spørgsmål … spørgsmål, der ikke 
bliver stillet og derfor heller ikke 
kræver et svar. For af alle er den 
tyske regering traditionelt des-
interesseret i US-tjenesternes spio-
nage-aktiviteter. Hvorfor skulle 
det også være anderledes? Medi-
erne er alligevel kun interesseret 
i disse ting som en randbemærk-
ning  og om 2 dage er spøgeriet 

alligevel forbi. Og også internet-
tet jager så allerede den næste gris 
igennem byen. Erdogan? Trump? 
Eller denne gang Bernd Höcke? 
En eller anden vil nok blive fun-
det, som udløser den næste shit-
storm og som er mere interessant 
end temaet CIA.

 Hvis ikke det ville være CIA, 
men FSB … ja, så ville det nok 
se anderledes ud. Så ville det al-
lerede i går være sendt på ARD-
Brenn punkt og alle aviser ville 
råbe vagt i gevær. Så ville der ga-
ranteret også allerede være en na-
tional sikkerhedsplan til et cyber-
forsvar og SPIEGEL-grafikerne 
ville allerede forberede et udkast 
til en lyttende russer, som sidder 
i vores stue og som vil blive fore-
viget på forsiden af  SPIEGEL.

 Ja, ja, disse russere. Kan du 
egentlig huske det „store cyber-an-
greb“ på Telekom i november sid-
ste år? Angrebet, som iflg. medi-
erne skulle stå i forbindelse med 
luske aktiviteter af russiske grup-
peringer[10]? Den hovedmistænk-
te sidder siden 2 uger i varetægts-
fængsel i [11]. Det er en britisk 
statsborger … ikke så mærkeligt, at 
du ikke har hørt om dette. Også de 
aktuelle afsløringer af Wikileaks 
vil nok hurtigt forsvinde i glem-
mebogen.
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