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Vad hände den 11 september 2001 

  
Kan vi lita på Bush historia om vad som hände den 11 september 2001? 
 
Eller är hans historia en konspirationsteori? En historia som vill lägga skulden på Osama bin-Laden för 
den dagens händelser. Visste Bush vad som skulle hända den dagen? Var han medskyldig? Var det 
Bush och inte Osama som var förövaren? 
 
Kan vi själva ta reda på om Bush historia håller? 
Det går att söka på webben. Googla. Ta reda på vad som är mest misstänkt i Bush historia. 

 
 
Har du sett filmen Fahrenheit 9/11 av Michael Moore så fick du reda på att Bush besökte en skola den 
här dagen. Det misstänkta var att han satt kvar och lyssnade på barnen som läste om en get fast 
någon hade viskat i hans öra "America is under attack".  
 
Borde inte Bush satt sig i säkerhet? Nästa plan kunde ju vara på väg mot skolan! Hans presidentbil 
fanns utanför skolan och den var bombsäker. Varför sprang han inte ut till presidentbilen? 
 
I presidentbilen fanns allt han behövde för att komma i kontakt med t.ex. amerikanska flygvapnet för 
att ge order till dem att skjuta ner planet som var på väg mot Pentagon. 
Istället satt Bush kvar i skolsalen och lyssnade på barnen som läste sagan om geten. Sen var han 
kvar i skolan i ytterligare en halv timme för att hålla tal.  
ÄR INTE DET HÄR VÄLDIGT MISTÄNKT? 
 
MEN kanske Bush visste vad som skulle hända? Då förstår man varför han satt kvar och inte satte sig 
i säkerhet och inte försökte stoppa det som var på gång. 
 

 
 
Vill man ta reda på vad t.ex. Aftonbladet skrivit om Bush så kan man söka så här på Google: 
bush site:www.aftonbladet.se 
 
Du kan testa själv. Du får ungefär 42 000 träffar. Vill du veta hur många gånger Dagens Nyheter haft 
med ordet Bush på sina sidor så Googlar du så här: 
bush site:www.dn.se 
 
Och du får ungefär 16 000 träffar. Vill man ta reda på vad Aftonbladet skrivit om Bush och filmen 
Fahrenheit 9/11 så behöver man använda citationstecken för att Google ska förstå att filmens titel 
består av flera delar. Och då blir det så här: 
"fahrenheit 9/11" bush site:www.aftonbladet.se 
 
Du får ungefär 700 träffar. Den här sidan ser intressant ut: 
Aftonbladet. Lamslagen 7 minuter. Bush bläddrade i barnbok efter nyhetten. Om terrorist-attacken. 
 
 



Går man till den intressanta sidan så ser den ut så här: 
 

 
 
Man kan se hur en av Bush medarbetare kommer fram och viskar i hans öra: 
"America is under attack!" 
 
Bush sitter som sagt var kvar på sin stol och lyssnar på sagan om geten - han sätter sig inte i 
säkerhet i presidentbilen för att ge order om vad som ska göras. Mycket misstänkt! 
Man kan börja tro att Bush visste vad som skulle hända. 
 
Vad gjorde Bush resten av den här dagen? 
Har man börjat misstänka att något är fel så kommer fler frågor. Det finns en tidslinje - en timeline - 
att söka på. Den hittar man här: 
www.cooperativeresearch.org 
 
Den här sajten kan du lita på. Det som finns här är mycket noga kartlagt. Det ska inte finnas några fel 
här. Det här är den viktigaste källan när man försöker ta reda på någonting om 11 september 2001. 
 

 
 

 
 
Skriver man in bush 9/11 i sökrutan så får man massor med läsning. Man kan t.ex. få reda på vad 
som hände när Bush tog presidentplanet - Air Force One - för att flyga vidare. 
 
 
 

 



 
Istället för att själv söka på Cooperative Research så kan man läsa sammanställningar av vad som 
hände. Gå till startsidan: http://www.cooperativeresearch.org/ och klicka på Complete 911 Timeline 
 

 
 
Sen kan man scrolla sig ner till Day of 9/11 och klicka:All day of 9/11 events(401) 
Det finns alltså 401 händelser att ta studera lite närmare. 
 

 
 
För att få reda på hur det gick till när Bush tog sitt presidentplan – Air Force One - och flög vidare så 
behöver man klicka sig framåt - klicka på next 100 två gånger. 
 

 
 
Klockan 9:56 lyfter presidentplanet. Det som gör en misstänksam är att planet inte har något skydd 
av jaktplan trots att det finns 3 250 plan uppe och flyger. 
Varför skyddade inga jaktplan presidentplanet? 
Först efter en timme efter start så anslöt sig skyddande jaktplan till presidentplanet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vad gjorde Rumsfeld - USA:s försvarsministern - den här dagen? 
Går man till klockan 9:37 får man reda på att Pentagon träffades. Rumsfeld påstår först att han gick 
och hjälpte de som skadadats. När han sen vittnar inför 9/11 kommisionen har han inte längre hjälpt 
några skadade utan då säger han att han bara gick ut en kort stund för att se vad som hänt och sen 
gick han in i Pentagon igen för att delta i en krisgrupp. 
 

 
 
Vad Rumsfeld gjorde före och efter det Pentagon träffades är oklart - antagligen deltog han i en 
videokonferens. Han är försvunnen i en halvtimme för att sen dyka upp halv elva i 
kommandocentralen som kallas NMCC - National Military Command Center. 
 
 
 



Klockan tjugo i tre på eftermiddagen - lägger han skulden på Irak, Saddam Hussein och Osama bin 
Laden. Enligt CBS news säger han: 
"Go massive. Sweep it all up. Things related and not" 
 

 
 
Klockan tre på eftermiddagen är det videokonferens - Bush befinner sig på Offutt Air Base. Rumsfeld 
är i Pentagon och Cheney är i Vitahuset. 
CIA-chefen Tenet påstår under videokonferensen att det är uppenbart att al-Quadea står 
bakom attackerna. 
 

 
 
 
Vilken roll spelade Cheney - USA:s vicepresident? 
 
Den åttonde maj utses han att leda "Byrån för Nationell Beredskap" som ska samordna försvaret mot 
attacker mot USA. Han uttalar sig för pressen och säger att det största hotet mot USA kommer från 
terrorist organisationer på andra sidan haven. Fokus ligger på statsledda terroristorganisationer som 
använder sig av massförstörelsevapen. Han nämner varken bin Laden eller al-Qaeda. 
 

 
 
 



Cheney tittar klockan 9:27 på radarbilder som visar Flight 77 - som antas vara kapat. 
Han befinner sig i en underjordisk bunker nära Vita huset. 
 

 
 
Transport sekreterare Mineta hördes av the 9-11 Commission - www.9-11commission.gov - 
angående vad som hade hänt den 11 september i Vita hus bunkern. 
 
Man är inte överens om vilken tid Cheney kom till bunkern. Transportsekreterare Mineta som vittnat 
inför 9/11 komissionen har en uppfattning. Kommisonen har en annan. Det handlar bland annat om 
det var Cheney själv som gav en order att skjuta ner Flight 93 som störtade på en åker eller om han 
hade frågat Bush om lov först. 
 
www.911truth.org/article.php?story=20050724164122860 
The hearings of May 22-23, 2003 were the second public hearings of the Commission and the first to 
focus on the actual events the day of 9/11. Secretary Mineta recounted to the Commission his 
experience on the morning of 9/11 from the time he was notified of the first plane hitting the WTC, to 
his experience at the Presidential Emergency Operations Center (PEOC) along with Vice President 
Cheney and staff. 
 

 
 
Unlike Rumsfeld who claimed to be "out of the loop", and Myers who was not disturbed from breakfast 
with Max Cleland, Mineta was able to provide a full account of his experience that morning. Mineta 
testified that he arrived at the PEOC at 9:20 a.m. and that Vice President Cheney was already present 
with his staff. The 9/11 Commission Report states that Cheney himself arrived at the PEOC at 9:58, a 
stunning 38 minute contradiction to Mineta's testimony. 
Mineta's PEOC testimony was also edited out of the 9/11 Commission video archive. 
When questioned about this, representatives at the National Archive stated that the video may have 
been lost because of a 'snafu'. 
 
Minetas vittnesmål inför kommisionen kan få en att misstänka att Cheney ledde attackerna: 
 
..during the time that the airplane was coming into the Pentagon, there was a young man who would 
come in and say to the Vice President, “The plane is 50 miles out.” “The plane is 30 miles out.” And 
when it got down to “the plane is 10 miles out,” the young man also said to the Vice President, “Do 
the orders still stand?” And the Vice President turned and whipped his neck around and said, “Of 
course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary?” Well at the time, I didn’t 
know what all of that meant. 
 

 



Man kan gå till den engelska Wikipedia för att ta reda på vad som hände med de fyra 
passagerarflygplanen som användes vid attackerna. 

 
 
Flight 11 7:59 lyfter - 8:14 kapat - 8:25 kapningen bekräftad - 8:46 träffar WTC1 (North Tower) som 
kollapsar 10:28 
Flight 175 8:14 lyfter - 8:45 kapat - 8:52 kapningen bekräftad - 9:03 träffar WTC2 (South Tower) 
som kollapsar 9:59 
Flight 77 8:20 lyfter - 8:59 kapat - 8:59 kapningen bekräftad - 9:37 träffar Pentagon 
Flight 93 8:47 lyfter - 9:28 kapat - 9:28 kapningen bekräftad - någon gång mellan 10:03 och 10:10 
planet störtar på en åker 
 
Det som väcker misstanke är varför det amerikanska flygvapnet - NORAD - inte ingrep.  
De verkar ju haft gott om tid på sig! 
Söker man på NORAD på Cooperative Research så upptäcker man att de före den här dagen haft 
massor med övningar som handlat just om flygplanskapningar - en del av övningarna har handlat om 
terrorister som flugit in i byggnader. 

 
11 september 2001 så pågick det ett antal övningar. Vad man kan misstänka är att dessa övningar 
användes för att förvirra flygledare och andra delar av flygvapnet som inte var inblandat i övningarna 
- för att avleda uppmärksamheten från det som verkligen genomfördes.  
De som ledde övningarna fattade inte ens själva om det var övning eller verklighet. 

 



 
www.911truth.org är en medborgarrättsorganisation som försöker ta reda på vad som verkligen 
hände. 

 
 
A Review of the New Wargames Timeline - Nicholas Levis 
http://www.911truth.org/article.php?story=20050830185334880 
En artikel hos 911truth.org om de misstankar man kan ha mot de flygövningar som var igång när 
attackerna skedde. Artikeln bygger på Cooperative Research timeline och på Michael Rupperts: 
Crossing the Rubicon. Michael Ruppert var en av de som först gick ut med missstankar mot Cheney 
- anklagade honom för att ha lett attackerna. Han håller till på webbplatsen FromTheWilderness. 

 
 
911truth.org har länkar till videos med talare från olika möten. 
Här - truthemergency.us/pages/VideoAudio.html - hittar man bland annat tal av David Ray Griffin som 
är författare till: 
The New Pearl Harbor: Disturbing Questions About the Bush Administration and 9/11 
The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions 
Paul Thompson startade Cooperative Research. 

 
 
 
 
Vad hände med World Trade Center nummer 7? 
WTC 7 kollapsar 5:20 på eftermiddagen. WTC 7 var 47 våningar - 174 meter högt så det var ingen 
liten byggnad. WTC 7 träffades aldrig av något flyplan men kollapsar ändå långt senare på 
eftermiddagen. Hur går det ihop 2 flygplan - men 3 skyskrapor? 
WTC 7:s kollaps har fött många misstankar.  
Wikipedia vet inte riktigt hur händelsen ska beskrivas. 

 
 
På wtc7.net kan man få reda på mera. Byggnaden träffades inte av något flygplan och inte av 
fallande delar från WTC1 och WTC2 som kunde orsaka kollapsen. 
 

 
 
På 23 våningen hade New Yorks borgmästare Giuliani låtit bygga: An Emegency Command Center 



The 23rd floor of Building 7 had received 15 million dollars' worth of renovations to create an 
emergency command center for then-Mayor Rudolf Giuliani. The features of the command center 
include:  

• Bullet- and bomb-resistant windows  
• An independent, secure air and water supply  
• The ability to withstand winds of 160 mph  

Det finns misstankar om att flygplanen mot WTC 1 och WTC 2 fjärrstyrdes från denna 
kommandocentral och att sen WTC 7 sprängdes efter det att det hade utrymts. 
 
Larry Silverstein som månaderna innan tagit över byggnaden säger så här på en video: 
I remember getting a call from the, er, fire department commander, telling me that they were not 
sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, "We've had such terrible loss of life, 
maybe the smartest thing to do is pull it." And they made that decision to pull and we watched the 
building collapse."to pull" är amerikaska för att riva en byggnad 
 
Titta och lyssna på en video med Larry Silverstein som säger att det var smartast att riva 
http://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/pullIt3.wmv 

 
 
Här - 911research.wtc7.net - går det också att få reda på mer om vad som hände med WTC 7. 
 
En av de märkliga omständigheterna är att Larry Silverstein tog över World Trade Center 
komplexet sommaren 2001. Han har efter 11 september 2001 processat för att få dubbel 
försäkringsersättning - eftersom han menar att det inte var en attack utan två - det var ju två 
flygplan. Det sägs också att byggnaderna skulle ha behövt asbestssanerats för stora kostnader. Nu 
spred sig asbesten över New York istället. 
 
The World Trade Center complex came under the control of a private owner for the first time only in 
mid-2001, having been built and managed by the Port Authority as a public resource. The complex 
was leased to a partnership of Silverstein Properties and Westfield America. 
 
Vad som också väckt misstankar 
är att aldrig tidigare eller senare har byggnader med stålkonstruktioner kollapsat av bränder. Vad som 
händer vid en brand i en sådan byggnad är att stålskelettet blir kvar mer eller mindre förvridet. 
 
Man kan också undra över de stora moln av pulveriserad betong som spred sig över New York. Det 
fodras väldiga mängder energi för att pulverisera betong - varifrån kom den energin? 
 
Vad många också ställt sig undrande till är hur totalt motståndslöst alla de tre byggnaderna - 
World Trade Center 1, 2 och 7 - föll ihop. Normalt skulle man förvänta sig att kollapsen skulle ha varit 
mer utdragen - inte varit ett motståndslöst fritt fall. Och de tre byggnaderna föll ihop i prydliga högar 
- husen ramlade inte åt sidan - även om ett av dem träffades i sidan - det handlade om symmetriska 
kollapser. Sådant inträffar vanligtvis endast när man river hus genom att spränga dem. 
 
whatreallyhappened.com/9-11BasicQuestions- försöker ge svar på dessa frågor och många 
andra märkliga ting kring 11 september - bland annat finns här alla de mer eller mindre obesvarade 
frågorna att läsa. 
 



 
 
Här kan man titta och lyssna på brandmän som beskriver de explosioner som startade kollapsen: 
http://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/discussion_in_firehouse.wmv 

 
 
Och det går att leta reda på en sida - http://www.whatreallyhappened.com/wtc1_core.html - där man 
får reda på vad som normalt händer när en byggnad med en stålkonstruktion brinner. Det här är 
resultatet av en brand som rasade i 18 timmar i den 108 meter höga Windsor Building i Madrid i 
februari 2005. 

 
 
Det finns en länk till en video där konstruktören av WTC anser. 
http://www.prisonplanet.com/articles/november2004/141104designedtotake.htm 

 
 
Och det går att läsa om de brev med Anthrax(svenska mjältbrand) som sändes bland annat till de två 
senatorer - Leahy och Daschle som kunde ha stoppat/fördröjt den nya lagstiftning - Patriot Act - som 
inskränker de amerikanska medborgarnas fri- och rättigheter. 
http://whatreallyhappened.com/framingarabs 
 

 
Och det går att hitta en länk till Washington Post som berättar att Anthraxen kom från ett 
amerikanskt laboratorium. Först försökte man skylla på Saddam Hussein och Irak, men när det inte 
gick så tystnade media. Nu tycks de flesta ha glömt bort den panik som spred sig runt hela världen 
över möjligheten att det kunde finnas Anthrax i de kuvert som anlände med posten. 

 
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A40896-
2001Dec13&notFound=true 



På whatreallyhappened. com finns uppgiften om de fem dansande israelerna: 
http://whatreallyhappened.com/fiveisraelis.html 
The Five Dancing Israelis Arrested On 9/11 
A Mossad surveillance team made quite a public spectacle of themselves on 9-11.  

The men set up cameras by the Hudson River and trained 
them on the twin towers.  

Police received several calls from angry New Jersey residents claiming “middle-eastern” men with a 
white van were videotaping the disaster with shouts of joy and mockery. 
"They were like happy, you know … They didn't look shocked to me" said a witness. 

[T]hey were seen by New Jersey residents on Sept. 11 
making fun of the World Trade Center ruins and going to 
extreme lengths to photograph themselves in front of the 

wreckage.  

Witnesses saw them jumping for joy in Liberty State Park after the initial impact. Later on, other 
witnesses saw them celebrating on a roof in Weehawken, and still more witnesses later saw them 
celebrating with high fives in a Jersey City parking lot. 
"It looked like they're hooked in with this. It looked like they knew what was going to happen when 
they were at Liberty State Park." 
 

 
 
Vill man veta mera om olika personer inblandade i 11 september så kan man söka på: 
www.sourcewatch.org 

 
 
Söker man på Cheney så får man reda på det här: 

 
 
Söker man på Rumsfeld så får man reda på det här: 

 
 
Det märkliga är att de är med i samma organisation - och det finns fler som suttit på högt uppsatta 
positioner som också är medlemmar i PNAC - t.ex. Wolfowitz och Perle.  



Skriver man in sen in PNAC så får man reda på att de skrivit ett "policy document" som förespråkar 
total global dominans. 
 

 
 
Klickar man på Rebuilding America's Defences så får man tag i det här dokumentet: 
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf 
Och i det kan man läsa: 
Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is 
likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl 
Harbor. 
 

 
 
Det här dokumentet som publicerades i september 2000 talar om: 
some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor 
alltså om en händelse som är en katastrof och som fungerar som en katalysator. En katalysator tjänar 
till att få igång en process - tjänar som en samlingpunkt för tankarna - ger tankarna en viss 
inriktning. Och denna katalysator som ger fäste åt tankarna och ger de en viss inrikning ska vara som 
ett nytt Pearl Harbor. 
Pearl Harbor var Roosevelts sätt att dra in amerikanerna i andra världskriget. 
De flesta amerikaner ville inte vara med och kriga i Europa - ge sina liv för någonting de inte tyckte 
att de hade med att göra. Låt européerna sköta sina egna krig! Men så tyckte inte Roosevelt - USA 
skulle vara med. Och han såg till att Japan skulle anfalla USA genom att se till att de inte fick någon 
olja. Japans chiffer var knäckta så Roosevelt fick reda på att de skulle anfalla Pearl Harbor men han 
underrättade inte sina befälhavare på Pearl Harbor om det förestående anfallet utan han lät Japan 
anfalla för att få amerikanerna att se hur ont Japan var och få en anledning att gå med i kriget. 
 

 
http://whatreallyhappened.com/pearl/www.geocities.com/Pentagon/6315/pearl.html 



Går man till Cooperative Research och söker på PNAC så får man reda på att Kristol - en 
inflytelserik person som ger ut tidningen Weekly Standard är en av grundarna till PNAC. 
Och att redan 1998 ansåg PNAC att Saddam Hussein måste bort eftersom han hotade världens 
oljeförsörjning. 

 
 
Och man kan läsa om dokumentet Rebuilding America´s Defenses från september - i vilket de 
funderar på ett nytt Pearl Harbor. 

 
 
Scrollar man sig längst ner på sidan så får man reda på att James Woolsey i april 2003 avslöjade att 
fjärde världskriget hade startat. Kanske en nyhet för dig? 

 
 
PNAC - Project for a New American Century - är en neokonservativ "thinktank". 
Leo Strauss idéer är de idéer som genomsyrar dessa neokonservativa tänkares tankar och därmed 
PNAC. Det går att gå till Wikipedia för att ta reda på lite mer om Leo Strauss. 

 
 



 
 
Vad får man reda på lite längre ner på sidan? 
Jo, att Wolfowitz är hjärnan som ser till att länka ihop Leo Strauss med den nuvarande USA 
regimen och dess neokonservatism. 

 
 
Går man till Leo Strauss hemsida - http://www.straussian.net - så får man reda på - fritt översatt - 
att filosofen som transcenderar moral och politik måste stå till svars för sina göranden och låtanden 
genom att svara på frågan: 
"Varför filosofi?" 
 
För att kunna svara på den frågan så måste man se till människans mål att vara lycklig och eftersom 
människan till sin natur är en politisk varelse så måste frågan besvaras med politiska tankar. 
Det verkar vara en väldigt duktig kille det här som vet så mycket om vad människan har för mål och 
vilken natur hon har eller är han bara en besserwisser som påstår saker som passar hans egna mål 
utan att kunna bevisa vad han påstår? 

 
 
Det finns de som anser att Leo Strauss filosofi handlar om att bedra - lura andra.  
Man kan få reda på mer om det om man går till: alternet.org/story/15935 
Rule One: Deception 
It's hardly surprising then why Strauss is so popular in an administration obsessed with secrecy, 
especially when it comes to matters of foreign policy. Not only did Strauss have few qualms about 
using deception in politics, he saw it as a necessity. 

Second Principle: Power of Religion 
According to Drury, Strauss had a "huge contempt" for secular democracy. Nazism, he believed, was a 
nihilistic reaction to the irreligious and liberal nature of the Weimar Republic. Among other 
neoconservatives, Irving Kristol has long argued for a much greater role for religion in the public 
sphere, even suggesting that the Founding Fathers of the American Republic made a major mistake 
by insisting on the separation of church and state. And why? Because Strauss viewed religion as 
absolutely essential in order to impose moral law on the masses who otherwise would be out of 
control. 
At the same time, he stressed that religion was for the masses alone; the rulers need not be bound by 
it. 

Third Principle: Aggressive Nationalism 
Like Thomas Hobbes, Strauss believed that the inherently aggressive nature of human beings could 
only be restrained by a powerful nationalistic state. "Because mankind is intrinsically wicked, he has to 
be governed," he once wrote. "Such governance can only be established, however, when men are 
united – and they can only be united against other people." 
Not surprisingly, Strauss' attitude toward foreign policy was distinctly Machiavellian. "Strauss thinks 
that a political order can be stable only if it is united by an external threat," Drury wrote in her book. 
"Following Machiavelli, he maintained that if no external threat exists then one has to be 
manufactured (emphases added)." 



 
 
Man kan gå till Cooperative Research för att söka på Wolfowitz. Man får reda på att i april 2001 blev 
Wolfowitz och Richard Clarke osams. Wolfowitz försökte på alla sätt knyta ihop Irak med 
terrorism. Clarke höll inte med om det. 
Richard Clarke har varit med några år. Cooperative Resarch har den här texten om honom: 
May 22, 1998: Clinton Creates Counterterrorism Post, Selects Richard Clarke 
President Clinton creates the new post of National Coordinator for Counterterrorism. He names 
Richard Clarke for the job, and Clarke soon becomes known as the counterterrorism “tsar.” 
[Washington Post, 4/20/00] This is outlined in a new presidential directive on counterterrorism that 
also outlines goals of fighting terrorism and attempts to strengthen interagency coordination of 
counterterrorism efforts. 

 
 
Det finns många inflytelserika personer som är medlemmar i PNAC - den här killen Zalmay Khalizad är 
t.ex medlem i PNAC. Han har hjälpt Wolfowitz att 1992 skriva ihop en plan för världsherravälde. 
Han har också gjort en riskanalys för en oljeledning från Turkmenistan genom Afghanistan till 
Pakistan. Afghanistans "verklige president" finns det de som kallat honom. 

 
 
Det handlar hela tiden för Wolfowitz att få ihop en historia - knyta ihop Irak med terrorism. 
Wolfowitz har läst sin Leo Strauss. Och förstått att det handlar om att hitta en trovärdig historia för 
att lura massorna - alltså vanligt folk - de som står utanför konferensrummens stängda dörrar - lura 
dem så att de ställer upp på elitens krig - dörrstängarnas krig. 

 
 
Det handlar om världsherravälde. Det handlar om naturresurser. Det handlar om energi. Det handlar 
om att lägga beslag på oljan. Och det har det gjort sen slutet av 1800-talet. En avgörande händelse 
var Sykes-Picot avtalet - som har format mycket av 1900-talets historia. Första världskriget var ett 
krig om oljan och sen har det fortsatt. Går man till: 
en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement 
så förstår man hur mycket under 1900-talet som är länkat till oljan och Sykes-Picot avtalet. 
 

 
 



Bush historia håller den?  
Eller är det en konspirationsteori skapad enlig Leo Strauss anvisningar - en konspirationsteori som 
försöker peka ut Osama bin-Laden och al-Quadea som ansvariga? personer från Mellersta Östern, när 
det i själva verket är andra mer närstående personer som ligger bakom vad som hände den dagen, 
personer från Vilda Västern. Och att det inte handlar om att sprida demokrati utan att det handlar om 
att lägga beslag på naturtillgångar - på olja. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Finns det inga som kämpar emot det här? 
Man kan t.ex gå till - www.truthout.org - för att få reda på vad som händer - vad de gör som vill 
något annat - en fredlig värld - ett slut på deras välde som försöker göra USA till ett världsherravälde. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LÄNKAR: 
 
· google.se 
· cooperativeresearch.org 
· sourcewatch.org 
· en.wikipedia.org 
· alternet.org 
· whatreallyhappened.com 
· 911truth.org 
·            truthout.org 


