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Jag	  tänker	  inleda	  mitt	  anförande	  här	  idag	  med	  att	  anknyta	  till	  vad	  
Edward	  Snowden	  har	  avslöjat	  om	  vad	  	  National	  Security	  Agency,	  
nationella	  säkerhetsbyrån,	  NSA,	  sysslar	  med.	  	  Han	  har	  nyligen	  fått	  
asyl	  i	  Moskva.	  Men	  väldigt	  lite	  eller	  knappast	  något	  har	  sagts	  om	  hur	  
NSA	  arbetar.	  Därför	  tänker	  jag	  inleda	  med	  att	  säja	  något	  ord	  om	  den	  
viktigaste	  komponenten	  i	  NSAs	  globala	  spionageverksamhet,	  
nämligen	  den	  enorma	  avlyssningsbasen	  Menwith	  Hill,	  	  som	  ligger	  en	  
timmes	  bilresa	  från	  Leeds	  i	  Harrogate,	  England.	  Jag	  har	  varit	  där	  flera	  
gånger	  och	  protesterat	  mot	  USAs	  spionageverksamhet	  och	  gått	  in	  på	  
basen	  och	  arresterats	  och	  förts	  till	  North	  Yorkshire	  polisstation.	  
Därefter	  har	  jag	  ställts	  inför	  rätta	  i	  Harrogate.	  Vid	  	  rättegångarna	  
försvarade	  jag	  mig	  med	  att	  säja:	  ”I	  belive	  what	  I	  did	  is	  lawful	  and	  
what	  Menwith	  Hill	  does	  is	  illegal.”	  ”Jag	  	  anser	  att	  det	  jag	  gjorde	  var	  
lagligt	  och	  det	  Menwith	  Hill	  gör	  är	  olagligt.”	  Jag	  fick	  böta	  65	  pund	  
senaste	  gången	  och	  varnades	  för	  att	  återvända	  inom	  500	  meters	  av-‐	  
stånd	  från	  basen.	  

	  Under	  de	  senaste	  50	  åren	  har	  USA	  byggt	  ut	  avlyssnings-‐och	  
krigsledningsstationer	  runt	  hela	  världen:	  Pine	  Gap	  i	  Australien,	  
Misawa	  i	  Japan,	  Bad	  Aibling	  i	  Tyskland	  och	  som	  sagt	  	  Menwith	  Hill	  i	  
England.	  De	  avlyssnade	  informationerna	  	  skickas	  via	  koaxialkablar	  på	  
havets	  botten	  till	  Fort	  Mead	  i	  Maryland,	  USA	  där	  informationerna	  
bearbetas.	  Fort	  Mead	  är	  en	  datorstad	  och	  man	  måste	  avlägga	  en	  
särskild	  ed	  för	  att	  få	  arbeta	  där.	  Trots	  att	  det	  kalla	  kriget	  för	  länge	  
sedan	  avblåsts	  fortsätter	  USA	  utbyggnaden	  av	  Menwith	  Hill.	  Drygt	  
30-‐talet	  enorma	  radar-‐anläggningar	  för	  militärt	  och	  annat	  bruk.	  Så	  
här	  säjer	  William	  Blum	  i	  boken	  Rogue	  State:	  ”Som	  en	  jättestor	  
dammsugare	  i	  rymden	  suger	  National	  Security	  Agency	  upp	  allt:	  fax,	  
privata	  telefonsamtal,	  mobiltelefoner,	  email,	  telex,	  
..satellitöverföringar,	  fiberoptiska	  kommunikationer,	  kontakter	  via	  



mikrovågor,…om	  det	  går	  via	  elektromagnetisk	  energi	  är	  NSA	  där	  med	  
hög,	  hög	  teknologi.	  Sju	  dar	  i	  veckan,	  24	  timmar	  om	  dygnet.	  Miljarder	  
kontakter	  sugs	  upp	  varje	  dag.	  Vem	  vet	  hur	  många?	  Ingen	  kommer	  
undan.	  Inte	  presidenter,	  premiärministrar,	  FNs	  general-‐	  sekreterare,	  
påven.	  Drottning	  Elisabet	  av	  England,	  chefer	  för	  transnationella	  
företag,	  vänner,	  fiender,	  din	  tant	  lena…om	  Gud	  har	  en	  telefon..	  är	  
den	  avlyssnad……möjligen	  att	  din	  hund	  inte	  är	  avlyssnad.	  Och	  
oceanerna	  skyddar	  dig	  inte.	  USAs	  u-‐båtar	  har	  lagt	  ner	  avlyssnings	  
kablar	  på	  havets	  botten	  sedan	  länge.	  	  

Under	  kodnamnet	  Echelon	  avslöjades	  detta	  för	  ett	  antal	  	  år	  sedan	  
men	  tyvärr	  beskrevs	  det	  som	  att	  det	  mest	  handlade	  om	  att	  avlyssna	  
företag.	  Fredsrörelsen	  blev	  inte	  alarmerad.	  Detta	  system	  är	  frmaför	  
allt	  ett	  militärt	  system	  för	  kontroll	  av	  världen.	  Vid	  Irakkrigets	  slut	  
erhöll	  Menwith	  Hill	  en	  utmärkelse	  eftersom	  denna	  inrättning	  varit	  
oumbärlig	  vid	  krigföringen.	  Det	  har	  kommit	  en	  hel	  ny	  rapport	  Lifting	  
the	  Lid	  on	  Menwith	  Hill	  av	  Steve	  Schoefield.	  Han	  kommer	  till	  
Inspiration	  Världen	  den	  12	  oktober	  på	  ABF.	  Och	  där	  ska	  han	  även	  tala	  
om	  det	  mång-‐åriga	  motståndetvid	  basen.	  	  

“By	  the	  silence	  you	  understand	  the	  importance”	  brukar	  Noam	  
Chomsky	  säja.	  	  Och	  detta	  uttryck	  kan	  verkligen	  gälla	  de	  installationer	  
som	  finns	  för	  USA/NATOs	  krigföring	  i	  nordområdena	  i	  Sverige	  och	  
Norge.	  I	  lugn	  och	  ro,	  utan	  någon	  nämnvärd	  granskning,	  har	  nord	  	  
utvecklats	  till	  att	  bli	  	  dels	  	  ett	  	  ofantligt	  stort	  träningsområde	  	  för	  	  
interoperabilitet	  mellan	  USA/NATO-‐ländernas	  och	  Partnerskaps-‐
ländernas	  	  flyg-‐och	  markstyrkor,	  	  dels	  	  inför	  	  deltagande	  i	  
Afghanistankriget	  	  och	  dels	  för	  träning	  av	  instängning	  	  och	  framtida	  
krigföring	  mot	  Ryssland.	  Detta	  ingår	  i	  kapplöpningen	  om	  den	  olja	  och	  
gas	  som	  blir	  lättare	  att	  exploatera	  när	  istäcket	  i	  Arktis	  krymper.	  
Ryssland	  har	  den	  längsta	  gränsen	  till	  detta	  område.	  



VIDSEL	  Testområde	  eller	  North	  Europen	  Aerospace	  Testrange,	  ett	  
område	  stort	  som	  Belgien	  eller	  Makedonien	  erbjuds	  nu	  idag	  till	  den	  
som	  så	  önskar	  och	  vill	  betala	  att	  utprova	  sina	  vapensystem,	  drönare	  	  
och	  andra	  rymdstyrda	  vapen.	  Under	  de	  senaste	  sex	  åren	  har	  antalet	  
stridsövningar	  ökat	  alarmerande.	  Dessa	  omfattade	  övningar	  består	  av	  
NATOs	  olika	  stridsplan	  anförda	  av	  US	  Air	  Force	  med	  F-‐16	  och	  F-‐15	  
Eagel,	  båda	  är	  kärnvapenkapabla.	  NATO-‐övningarna	  tigs	  för	  	  det	  
mesta	  ihjäl	  i	  media	  åtminstone	  	  i	  södra	  delen	  av	  Sverige	  men	  
övningen	  Cold	  Response	  nr.	  2	  	  blev	  	  känd	  när	  	  fem	  människor	  omkom	  
vid	  en	  kollission	  mot	  Kebnekajses	  fjällsida	  	  i	  februari	  	  2012.	  	  Vid	  Cold	  
Response	  -‐	  övningen	  deltog	  16.300	  soldater	  	  i	  en	  stridsövning	  i	  
närheten	  ryska	  gränsen	  vid	  Abisko	  och	  nordligaste	  	  delen	  av	  	  Norge.	  

	  Vi	  har	  ju	  en	  relativt	  nytillsatt	  USA-‐	  ambassadör	  i	  Stockholm	  som	  
heter	  Mark	  Brzezinski.	  	  Han	  är	  son	  till	  Zbigniew	  	  Brzezinski,	  som	  skrev	  	  
boken	  The	  Grand	  Chessboard,	  American	  Primacy	  and	  its	  Geostrategic	  
Imperatives	  -‐	  Det	  stora	  schackbrädet	  ,	  USAs	  överhöghet	  och	  dess	  
geostrategiska	  uppdrag.	  Boken	  kom	  ut	  1997.	  	  Denna	  skrift	  kallas	  
ibland	  handbok	  i	  världsdiktatur.	  Långt	  innan	  ryssarna	  gick	  in	  i	  
Afghanistan	  besökte	  Brzezinski	  	  Osama	  bin	  Ladens	  bror	  i	  Afghanistan	  
och	  lovade	  honom	  att	  USA	  skulle	  ge	  allt	  militärt	  stöd	  de	  behövde	  	  för	  
att	  störta	  vänster-‐regeringen	  i	  landet.	  	  Vid	  en	  intervju	  –	  som	  kan	  ses	  
på	  YouTube	  -‐	  erkände	  Brzezinski	  	  att	  det	  enorma	  stödet	  	  till	  
Afghanistans	  Mujahedin	  styrkor	  var	  ett	  avsiktligt	  drag	  att	  ge	  Ryssland	  
sitt	  Vietnam.	  Detta	  ohyggliga	  	  krig	  	  med	  hundratusentals	  döda	  var	  
aven	  en	  av	  anledningarna	  till	  Sovjetunionens	  kollaps	  skulle	  jag	  tro.	  

Zbiginiew	  Brzezinskis	  	  son	  Mark	  Brzezinzski	  	  reste	  ganska	  snart	  efter	  
installationen	  upp	  till	  Kiruna	  och	  Luleå.	  Vid	  en	  intervju	  i	  Norrländska	  
Socialdemokraten	  sa	  han	  att	  målet	  med	  besöken	  i	  norr	  var	  att	  söka	  
svenskt	  stöd	  för	  USAs	  utrikespolitik	  och	  att	  knyta	  Sverige	  närmare	  
USA	  i	  de	  militära	  operationerna.	  	  Denna	  ambassadör	  ägnar	  sig	  även	  



åt	  att	  öppna	  tillfälliga	  USA-‐ambassader	  i	  olika	  städer	  runt	  om	  i	  landet	  
dit	  folk	  kan	  gå	  och	  få	  veta	  hur	  bra	  USA	  är	  eller	  för	  att	  söka	  visum.	  Han	  
öppnade	  en	  USA-‐ambassad	  bl.a.	  i	  Luleå	  i	  april	  detta	  år.	  Han	  sa	  vid	  en	  
intervju	  	  i	  	  Lule-‐tidningen,	  att	  	  samarbetet	  med	  Sverige	  ska	  göra	  det	  
lättare	  för	  USA	  att	  sprida	  demokrati	  runt	  omkring	  i	  världen.	  

	  Jan	  Joel	  Andersson,	  forskare	  på	  Utrikepolitiska	  Institutet	  och	  expert	  
på	  USAs	  och	  Sveriges	  säkerhetspolitiska	  relationer	  säjer	  att	  Sveriges	  
förhållande	  till	  USA	  har	  aldrig	  varit	  så	  harmoniskt	  som	  nu.	  Sverige	  
ställer	  upp	  på	  ett	  väldigt	  kompetent	  sätt,	  säjer	  han,	  och	  gör	  svåra	  
saker.	  De	  svenska	  försvarsreformerna	  har	  rönt	  stor	  uppskattning	  
både	  i	  USA	  och	  inom	  NATO.	  Det	  spelar	  inte	  så	  stor	  roll	  om	  Sverige	  är	  
med	  i	  NATO	  eller	  ej	  säjer	  han	  i	  DN	  den	  4	  mars	  i	  år.	  I	  praktiken	  jobbar	  
Sverige	  hårdare	  än	  de	  flesta	  NATO-‐	  länderna.	  Men,	  frågar	  han	  sig	  -‐	  
Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  Sverige	  arbetar	  så	  hårt	  för	  att	  vara	  bästa	  
kompisar	  med	  amerikanarna?	  

	  

I	  dag	  är	  USAs	  krigföring	  beroende	  av	  satelliter.	  Men	  det	  krävs	  
allierade	  som	  inrättar	  nedladdnings-‐	  stationer	  och	  sänder	  
informationer	  till	  USA/NATOs	  flygplan.	  Norge	  har	  under	  de	  senaste	  
åren	  uppfört	  markstationer	  för	  satelliter	  både	  på	  Svalbard	  och	  i	  
Antarktis	  –	  på	  båda	  dessa	  områden	  är	  det	  förbjudet	  att	  installera	  
något	  som	  kan	  användas	  i	  krigföring	  enligt	  Svalbardtraktaten	  som	  
skrevs	  under	  1920	  av	  rader	  av	  länder.	  Norge	  är	  idag	  i	  krig	  i	  
Afghanistan	  tillsammans	  med	  USA.	  Fienden	  gömmer	  sig	  i	  områden	  
som	  är	  svåra	  att	  upptäcka	  för	  krigarna	  från	  väst.	  Där	  blir	  satelliterna	  
viktiga	  för	  de	  fotograferar	  områden	  med	  en	  sådan	  kvalitet	  att	  man	  
kan	  avgöra	  vilka	  vägar	  och	  vilka	  andra	  platser	  som	  talibanerna	  har	  
använt	  sig	  av.	  	  Och	  i	  Irak-‐kriget	  	  blev	  USAs	  piloter	  överraskade	  av	  
ökensandstormar	  och	  måste	  lita	  till	  satellitbilder	  som	  de	  fick	  via	  



Svalbard.	  För	  att	  hangarfartyget	  Kitty	  Hawk	  skulle	  kunna	  fungera	  var	  
Svalbard	  centralt	  som	  stöd	  av	  krigs	  aktiviteterna.	  	  Frank	  Slijper,	  
författaren	  till	  boken	  Från	  Venus	  till	  Mars,	  bekräftar	  att	  Svalbard	  var	  
oerhört	  viktig	  under	  Irak	  kriget.	  	  Kriget	  i	  Libyen	  hade	  även	  stor	  hjälp	  
av	  nedladdnings	  stationerna	  	  på	  Svalbard	  -‐	  	  ja,	  man	  kan	  säja	  att	  kriget	  
i	  Libyen	  i	  stort	  sett	  fördes	  via	  installationer	  på	  Svalbard.	  ”Svalbards	  
betydelse	  för	  USAs	  invasion	  av	  Irak	  är	  ett	  klart	  brott	  på	  
Svalbardtraktaten,	  säjer	  Bård	  Wormdal.	  	  

Vardö	  radar	  anläggning	  i	  Nordnorge.	  

En	  av	  världens	  allra	  starkaste	  radaranläggning,	  Have	  Stare,	  med	  
täcknamnet	  Globus	  ll,	  installerades	  1998	  	  i	  hemlighet	  av	  USA	  på	  norsk	  
jord	  alldeles	  utanför	  den	  ryska	  gränsen.	  Det	  blev	  starka	  protester	  från	  
rysk	  sida.	  Eftersom	  USA	  ,	  med	  denna	  handling,	  i	  praktiken	  bröt	  ett	  av	  
de	  viktigaste	  stabiliserande	  avtalen	  mellan	  USA	  och	  dåvarande	  
Sovjetunionen-‐	  det	  s.k.	  ABM	  -‐avtalet,	  anti-‐ballistic	  missile	  treaty-‐	  från	  	  
1972.	  	  Denna	  starka	  radar	  hade	  flyttats	  från	  Vandenberg	  flygbasen	  i	  
Kalifornien	  till	  Vardö	  strax	  utanför	  den	  ryska	  gränsen.	  Denna	  radar	  
ska	  ingå	  i	  USAs	  s.k.	  Robotförsvar.	  Norges	  regering	  sade	  i	  början	  att	  
anläggningen	  skulle	  användas	  till	  att	  spåra	  rymdskräp	  men	  tvingades	  
efter	  hand	  att	  erkänna	  att	  det	  handlade	  om	  USAs	  robotförsvar.	  
Statssekreteraren	  i	  USAs	  försvarsdepartement	  1994-‐2001	  Philip	  E.	  
Coyle,	  sade	  	  vid	  en	  intervju	  att	  ”Norge	  är	  ett	  viktig	  land	  för	  det	  ligger	  
nära	  Ryssland”.	  	  Ryssland	  har	  protesterat	  kraftigt	  utan	  något	  resultat.	  
Detta	  tillsammans	  med	  den	  planerade	  utplacering	  av	  anti-‐missiler	  i	  
Polen	  och	  Rumänien	  och	  Turkiet	  överväger	  Ryssland	  att	  flytta	  missiler	  
till	  Kaliningrad.	  

Liknande	  radaranläggningar	  är	  installerade	  i	  Clear	  Alaska,	  Fylingdales	  
och	  Menwith	  Hill	  i	  England	  och	  Thulebasen	  på	  Grönland.	  	  	  



Sverige	  har,	  i	  jämförelse	  med	  andra	  länder,	  en	  stor	  rymdteknologisk	  
industri	  och	  spelar	  en	  betydande	  roll	  i	  European	  Space	  Agency/ESA.	  	  
Svenska	  industridepartementet	  säjer	  att	  rymd-‐och	  flygindustrin	  ska	  
vara	  en	  av	  drivkrafterna	  för	  tillväxten	  i	  Sverige.	  Viktiga	  rymdföretag	  är	  
Saab	  Space,	  Volvo	  Aero	  Rymdbolaget	  	  och	  Ångströmlaboratorierna	  i	  
Uppsala.	  Saab	  Space	  utvecklar	  den	  nya	  drönare	  nEUROn	  som	  ska	  
utprovas	  i	  Vidsel	  provområde	  2014.	  Denna	  drönare	  	  kan	  inte	  
upptäckas	  på	  radar	  och	  kommer	  att	  kunna	  utrustas	  med	  
kärnvapenrobotar.	  Angstrom	  laboratorierna	  utvecklar	  GPS-‐	  system	  
och	  minisatelliter.	  	  

Världens	  allra	  största	  nedladdningsstation	  för	  satelliter	  finns	  i	  Kiruna-‐
Esrange.	  Svenska	  Rymdbolaget	  kontrollerar	  och	  övervakar	  	  24	  
satelliter	  vid	  denna	  rymdstation.	  Det	  betyder	  i	  praktiken	  att	  Esrange	  
kontrollerar	  92	  satellitpassager	  per	  dygn.	  Om	  Sydkoreas	  militär	  vill	  ha	  
bilder	  över	  Nordkoreas	  så	  beställer	  de	  hos	  Esrange	  och	  får	  kartor	  
över	  bombmål.	  Om	  Israel	  vill	  ha	  bilder	  över	  Gaza	  så	  beställer	  man	  hos	  
Esrange.	  Esrange	  har	  alltid	  saluförts	  som	  ett	  civilt	  projekt.	  Men	  enligt	  
Loring	  Wirbel	  och	  Bruce	  Gagnon	  vid	  det	  globala	  nätverket	  mot	  vapen	  
i	  rymden,	  används	  de	  civila	  programmen	  som	  täckmantel	  för	  ett	  
vittomfattande	  satellitspionprogram.	  USA	  kan	  inte	  på	  egen	  hand	  
betala	  vad	  det	  kostar	  att	  militarisera	  och	  beväpna	  rymden.	  Av	  det	  
skälet	  har	  Pentagon	  valt	  att	  dra	  in	  de	  länder	  -‐	  Sverige	  och	  Sydkorea,	  
som	  ligger	  nära	  Ryssland	  och	  Kina	  i	  de	  rymdteknologiska	  
programmen.	  	  Svenska	  Rymdbolagets	  samarbetsländer	  är:	  USA,	  
Sydkorea,	  Indien,	  Taiwan,	  Israel	  m.fl.	  

Galileo-‐	  en	  europeisk	  kopia	  av	  GPS.	  

I	  december	  2010	  invigdes	  den	  nya	  markstationen	  Galileo	  med	  ett	  
Luciatåg	  genom	  Kiruna	  stad.	  Allmänheten	  har	  bibringats	  den	  
uppfattningen	  att	  Galileo	  är	  ett	  civilt	  projekt.	  Men	  från	  allra	  första	  



början	  har	  Galileo	  varit	  avsett	  för	  militärt	  bruk.	  Galileo	  innebär	  att	  EU	  
inte	  ska	  behöva	  underkasta	  sig	  USAs	  GPS-‐system	  vid	  krigföring.	  
Galileo	  kommer	  att	  vara	  ett	  extremt	  viktigt	  verktyg	  i	  framtidens	  
krigföring.	  När	  det	  är	  utbyggt	  med	  landstationer	  runt	  hela	  världen	  
kommer	  Galileo	  att	  användas	  för	  att	  styra	  bomber	  och	  missiler	  vid	  
krigföring	  i	  länder	  långt	  från	  Europa	  Det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  förstå	  
hur	  satelliter	  används	  i	  den	  moderna	  krigföringen.	  Det	  är	  hög	  tid	  att	  
vi	  i	  Sverige	  sätter	  oss	  in	  i	  detta	  och	  liksom	  i	  Storbritannien	  och	  USA	  
börjar	  göra	  motstånd	  mot	  dessa	  anläggningar.	  Vi	  måste	  protestera	  
mot	  att	  Norden	  utgör	  ett	  träningsfält	  för	  krig	  i	  världen	  och	  är	  en	  
plattform	  för	  installationer	  för	  krigföring	  som	  på	  t.ex.	  Svalbard	  i	  
Norge	  och	  Esrange	  och	  Vidsel	  testområde	  i	  Kiruna.	  Vi	  måste	  
protestera	  mot	  utprovningen	  av	  drönaren	  nEUROn	  i	  norr.	  Vi	  måste	  bli	  
lika	  alerta	  som	  de	  som	  protesterar	  mot	  drönare	  i	  USA	  vid	  t.ex.	  Creech	  
Air	  Base	  i	  Nevada,	  varifrån	  drönarna	  styrs	  över	  Pakistan,	  Afghanistan,	  
Vaziristan,	  Jemen	  .	  Vi	  i	  Sverige	  måste	  fortsätta	  det	  som	  inleddes	  vid	  
konferensen	  om	  rymden	  i	  Kiruna	  i	  slutet	  av	  juni	  detta	  år,	  då	  vi	  
demonstrerade	  vid	  Esrange	  mot	  nedladdningen	  av	  kartor	  och	  
informationer	  som	  skickas	  till	  länder	  som	  t.ex.	  Sydkorea	  vars	  militär	  
på	  så	  sätt	  	  får	  info	  om	  bombmål	  i	  Nordkorea.	  Vi	  måste	  peka	  ut	  
installationerna	  för	  krig.	  Första	  veckan	  i	  oktober	  ska	  en	  global	  protest	  
mot	  drönare	  genomföras.	  Vi	  bör	  delta	  i	  detta.	  Och	  en	  information	  
som	  jag	  fick	  just	  nu	  när	  jag	  skriver	  detta:	  President	  Obama	  besöker	  	  
Sverige	  	  i	  september.	  Vi	  bör	  informera	  honom	  om	  en	  del	  saker:	  Att	  vi	  
kräver	  NATOs	  upplösning,	  att	  vi	  kräver	  att	  USA	  tar	  bort	  sina	  
kärnvapen	  från	  Europa.	  att	  vi	  kräver	  att	  USA	  slutar	  använda	  den	  
europeiska	  kontinenten	  som	  avstamp	  för	  krig	  i	  bl.a.	  mellanöstern	  och	  
i	  Afrika.	  Vi	  kräver	  stopp	  för	  det	  farliga	  s.k.	  missilförsvaret	  runt	  den	  
eurasiska	  kontinenten!	  USA	  ut	  ur	  Sverige	  och	  ut	  ur	  Europa!	  Tack	  för	  
ordet!	  


