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Sverige den 17 augusti 2014

Öppet brev om Chemtralis
Riktat till: alla politiker i Regering och Riksdag samt på Landstings- och kommunnivå, Försvarsmakten, Institutet för rymdfysik, Krisberedskapsmyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Luftfartsverket, Socialstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Lantmäteriet, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet, Smittskyddsinstitutet, Statens Folkhälsoinstitut, Strålsäkerhetsmyndigeten, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI),
Kustbevakningen, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Rymdstyrelsen samt till massmedia.

Pågår det ett allvarligt brott mot Sveriges och världens befolkning?

Vi kräver att det undersöks
snarast och seriöst!

V

i är många svenska medborgare som börjat bli
alltmer oroade och
bekymrade över den
verksamhet vi numera
ofta iakttar på himlen, det som i vardagstal beskrivs som ”chemtrails” eller
”Atmospheric Aerosol Dispersals”, dvs
de kemikaliestrimmor som sprids av
flygplan, ofta, enligt flera källor på
Internet, av kommersiella men också av
militära flygplan, strimmor som successivt lägger sig som ett tunt dis över den
tidigare djupblå himlen. Ett akademiskt
begrepp är ”Geoengineering”, dvs. möjligheter att forska på hur man kan manipulera vädret på olika sätt. Det finns
massor med artiklar och filmer på Internet med dokumentation ända från början av 1990-talet om dessa aktiviteter.
Metaller, gifter och nanopartiklar
De strimmor som flygplanen sprutar ut
innehåller enligt många undersökningar
över hela världen metaller, gifter och
nanopartiklar som exempelvis alumini2000-Talets Vetenskap 4/2014

um, barium, strontium, svavelhexaflourid, ethylenbromid, bakterier, virus,
mykoplasma, m.m. Prover från mark
och vatten, som gjorts på många håll i
världen, framförallt i USA, visar att
bland annat aluminiumnivåerna är
skrämmande höga i mark och regnvatten. Forskning vid Carnicom Institute i
USA, som sen år 1999 har tagit prover
för att undersöka vad som finns i luften
efter besprutningen, har funnit aluminium, barium, strontium syntetiska polymer m.m. Syftet är enligt källor att
främja militär och civil radar- och telekommunikation, vädermanipulering
(Geoengineering) samt möjligen missilförsvar.
Enligt dokumentären ”What in the
World are They Spraying?”, begärde
geoingenjörer i USA att få sprida
10–20 miljoner ton nanopartiklar av
aluminium i troposfären varje år för att
avleda solljuset.
I Vetandets värld på SR den 1
februari 2013 sändes ett program
”Geoingenjörskonst bromsar global

uppvärmning”. Programmet beskrevs
på SRs hemsida på följande sätt:
”Rymdspeglar som reflekterar bort
solljus från jorden och konstgjorda träd
som specialdesignats för att suga upp
koldioxid i mängder. Är det så vi ska
bromsa den globala uppvärmningen om
utsläppen av klimatgaser inte minskar?
Det tror forskare som nu utvecklar
olika tekniker för att manipulera klimatet i syfte att hålla nere jordens temperatur. Det kallas Geoengineering eller
geoingenjörskonst. Förespråkarna ser
planetär ingenjörskonst som helt nödvändigt för att komma tillrätta med
global uppvärmning.”
Forskning pågår bland annat vid
Linköpings universitet. Detta samtidigt
som växthusteorin alltmer börjar ifrågasättas av många klimatforskare. Finns
det fler intressen bakom verksamheten
som hemlighålls för oss medborgare?
Miljö- och hälsokatastrof?
Det fruktansvärda problemet med detta
sätt att ”leka Gud” är att dessa metaller
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faller ner till marken, till sjöar, älvar
och åar, på våra grödor, i våra trädgårdar. Inte ens de ekologiska odlingarna
är därför säkra.
I USA försöker ekologiska odlare att
stämma staten. Det är en tidsfråga
innan gifterna och metallerna tränger
ner i grundvattnet och blir en del av
vårt dricksvatten. Vi andas in gifterna
och metallerna. Många människor börjar få allvarliga biverkningar, framförallt
i luftvägarna. Massor med fåglar, bin
och fiskar, även älgar, dör helt oförklarligt, både i Sverige och i andra länder.
Träd börjar dö i mycket stor omfattning och skador ses på i stort sett alla
trädarter. Beror det på kemikalienedfallet? Kan det bero på de experiment som
genomförs med HAARP – High
Frequency Active Auroral Research
Program – med hjälp av chemtrails?
Luftföroreningar har av WHO:s cancerforskningsinstitut bedömts vara klass
1 cancerogen för människan då de orsakar lungcancer. Det har skett en dramatisk ökning av människor som vårdas
för lunginflammation och influensa i
Sverige enbart under de senaste två
åren. Beror det på kemikalienedfallet?
Både aluminium och barium är neurotoxiska dvs de ökar risken för att drabbas av neurodegenerativa sjukdomar.
Aluminium är kopplat till Alzheimers,
barium till MS.
Det geniala, infernaliska och allra
mest skrämmande med aktiviteterna är
att de ofta kan vara svåra att bevisa. De
som ansvarar för dem kan fortsätta förneka och skylla ifrån sig på ”naturligt”

förekommande epidemier, på väderkatastrofer med mera. Men det som sker
drabbar ju alla, även de ansvariga politikernas, de involverade företagarnas och
de sprayande piloternas familjer, barn,
barnbarn, släkt och vänner.
Vi vill stoppa detta
Vi som undertecknat denna skrivelse är
en mycket välinformerad och engagerad
grupp medborgare som nu agerar tillsammans. Vi är mycket oroade för våra
familjers, våra vänners, våra grannars,
våra hems, ja för hela mänsklighetens
framtid och hälsotillstånd och vi kommer att kämpa för att försvara detta. Vi
accepterar inte längre förnekanden, förlöjliganden (att kallas ”konspirationsteoretiker”), lögner, undanflykter eller antidemokratiska härskartekniker.
Enligt tusentals upprörda personer i
Sverige och i världen pågår det kanske
just nu det mest fruktansvärda brottet
någonsin mot mänskligheten, även mot
de ännu ofödda. Vi kan om vi vill, avstå
från kemikalier i mat, i kläder och i våra
trädgårdsodlingar. Vi kan avstå från
läkemedel och vacciner. Vi kan vägra
GMO-produkter. Men vi är tvungna att
andas. Är den luft vi andas nu den friska
luft vi behöver och har rätt att kräva som
levande varelser på vår planet? Kanske
kan denna fråga bli angelägen inför
höstens val. Om det inte lyckas kommer
vi att fortsätta att driva frågan.
Vi kräver:
• Att en eller ändå hellre två av
varandra oberoende forskargrupp/er

utan kopplingar till kemikalie-, läkemedels-, försvars- eller andra industrier
eller till försvarsmakten, vilka kan tänkas ha jävsintressen till verksamheterna,
omedelbart skapas. Grupperna bör även
inkludera internationella forskare.
• Att grupperna omedelbart får starta en seriös och omfattande undersökning av fenomenet Geoengineering och
”chemtrails”, inklusive HAARP och liknande anläggningar.
• Att seriösa undersökningar naturligtvis görs genom provtagningar av vatten och mark, samt vävnader från förlamningsdrabbade djur (älgar, fåglar,
fiskar mm) som drabbats av mystisk
och omfattande död.
• Att det görs en ansvarsutredning.
Vem och vilka har tillåtit överflygningar
med spridning av kemikalier och varför?
• Att dessa undersökningar genomförs skyndsamt och under stor öppenhet.
• Att forskar-/utredningsgrupperna
knyter till sig utomstående kritikergrupper och kunniga personer/bloggare
m.fl. som agerat i frågan, för att garantera de öppna och kritiska perspektiven
i undersökningarna,
• Att resultaten successivt offentliggörs och ges möjligheter till debatter i
media, i tidningar, radio och TV under
utredningens gång, samt
• Att kontinuerlig öppen och seriös
dialog kan föras med allmänheten via
media och på sociala medier.

Sverige den 17 augusti 2014: Agneta Bentsen, Kicki Brånell, Helena Bågenhammar, Leif Erlingsson, Helena Frykstrand, Jan Gillberg,
Jan-Ola Gustafsson, Pernilla Hagberg, Pia Haxner, Kalle Hellberg, Pia Hellertz, Bo Hofvander, Kia Hollbrink, Patrik Håkansson, Lo
Högberg, Linda Karlström, Ove Larsson, Juri Lina, Jimmy L. Skog, Ingemar Ljungqvist, Owe Lundmark, Hans Nilsson, Mona Nilsson,
Elisabeth Nyström Barringer, Britten Pahl, Helena Palén Olofsson, Dan Persson, Ulla Premmert, Randi Rein, Jan-Ove Rivelsrud, Petra
Schuster, Marina Szöges, Gunilla Weenborn, Siv Wernborg, Anders Wibron, Dhughaign M. MacMhuirich och Zarah Öberg.

Så här skaffar du dig 2000-Talets Vetenskap!
Årsavgiften för ett medlemskap i föreningen SARA kostar 190 kr inom
Norden. Utanför Norden, 220 kr. Då
ingår hela 2014 års tidningsutgivning (5
nummer). När du anmäler dig som ny
medlem får du först en tidning från
2013 för 29 kr jämte ett inbetalningskort. När du har betalat avgiften och det
äldre numret (190+29kr) får du alla
nummer av tidningen under innevaran26

de år. Som medlem hoppas vi att du
sprider tidningens kunskaper om hälsa,
miljö och samhälle. Du får kallelse till
föreningens årsmöte, där du kan påverka föreningens demokratiska beslut.
Gör så här
Skriv ditt namn och adress på ett inbetalningskort för postgiro. Skriv föreningen
SARA som mottagare. Betala in beloppet

till plusgiro 429 39 38 - 9. Eller anmäl
dig som medlem direkt på vår hemsida:
www.2000tv.se.
Enbart prenumeration kostar 230 kr
inom Norden och är främst avsedd för
företag, institutioner, bibliotek m.fl.
Alla priser på hemsidan är desamma
för alla nordiska länder.
2000-Talets Vetenskap/ Föreningen SARA
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