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EXPO menar i sin 60-sidiga handbok, Med myter som vapen, att det är ett stort
problem att det finns tonåringar idag som tror på olika s.k. konspirationsteorier
och vill ge ”grundläggande kunskap om konspirationsteorier bland unga” (s. 5)
samt hjälpa lärare att hantera detta så att de unga får verktyg för att analysera
och bedöma vad som är sanning och vad som är en konspirationsteori.
Redan i inledningen anges typen av konspirationsteorier: ”Att världen i
själva verket styrs av 13 familjer, som är sionister fast de egentligen är ett slags
ödlesläkte från rymden?” (s. 4) Begreppet ”klimatförnekare” används redan på
första sidan och avslöjar författarens syn på klimatfrågan.

Vad är en konspirationsteori?
Erik Sidenbladh beskriver skillnaden mellan ”verkliga” konspirationer, som
exempelvis att man ville dölja att president Nixon och hans stab var inblandade i
inbrottet på Demokraternas högkvarter år 1972, det som kom att kallas för
Watergate å ena sidan, och ”konspirationsteorier” å andra sidan. Han anger tre
kriterier för vad som menas med en konspirationsteori:
1) Att en hemlig grupp
2) har en hemlig plan
3) med ett tvivelaktigt syfte (s. 8).
Det gemensamma med ”konspirationsteorier” är att dom är kritiska till
etablissemangets officiella berättelser om det som hänt. Man nöjer sig inte med
”fakta”. Konspirationsteoretiker ”plockar russinen ur kakan” och väljer det som
passar den egna teorin.
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En sund skepticism
Naturligtvis betonar författaren vikten av kritiskt tänkande, källkritik,
faktakontroll och en ”sund skepticism”. Han varnar för ”propagandasajter” på
Internet. Det är viktigt att lära sig skillnaden mellan ”sakliga medier med
faktakontroll” och sajter som sprider ”ogrundade myter och saluför diverse
konspirationsteorier” (s. 9).
Samtidigt nämner Erik Sidenbladh att det i historien funnits människor som
”gått på tvärs” mot etablerade sanningar och som senare visat sig ha fått rätt
och blivit geniförklarade. Han nämner Galilei, Kopernikus och Darwin. Jag
kommer att tänka på ett citat från Arthur Schopenhauer (1788–1860): ”Alla
sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de
våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara.”
Erik Sidenbladh har dock ”svårt att tänka sig att dagens konspirationsteorier kommer att kunna slå igenom och bli nya etablerade sanningar. Det
skulle kräva att vi totalt förkastar det vi ser som vetenskaplighet idag”, skriver
han (s. 9).
Ett tema som Erik Sidenbladh tar upp vid flera tillfällen i boken är att på
”konspirationsteoretiska sajter landar resonemangen ofta i traditionella
antisemitiska stereotyper som förklaring till problem vi ser i världen”.
Antisemitismen finns bakom många konspirationer enligt författaren, som är gift
med den judiske bokförläggaren Eva Bonnier, så det är mycket förståeligt att
temat judar och antisemitism är en hjärtefråga för honom.

Vilka konspirationsteorier tar boken upp?
Erik Sidenbladh nämner ett antal ”konspirationsteorier”:
- Den franska revolutionen i slutet på 1700-talet är ett exempel där
”konspirationsteoretiker” påstår att den styrdes av ”hemliga sammansvurna
krafter” (s. 11).
- Antisemitiska teorier om ”skräckhistorier från medeltiden om
barnamord”, om Sions vises protokoll, om ”kopplingen mellan judendom och
hemliga mäktiga sällskap” (s. 15). ”Om judarna inte anklagas för att styra
världen så pekas de kollektivt ut som den dolda maktens verktyg” (s. 15)
- ”Den judiska världskonspirationen” – att det är en judisk
sammansvärjning som ligger bakom alla problem. ”Termerna varierar, sionister
är en genomgående beteckning, men i vår tid är globalister eller kosmopoliter
kodord med samma innebörd” (s. 27).
- ILLUMINATI är en ond makt som styr världen.
- 9/11 var ett insiderjobb som genomfördes av Bushadministrationen.
- UFO-troende och tron att ”utomjordiska varelser ibland besöker jorden”
räknas till konspirationsteorierna (s. 17).
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- Månlandningen ägde aldrig rum.
- Tron på en ny världsordning, med en världsregering, New World Order,
NWO.
- Teorier om faran med vaccinationer och fluorsköljning.
- Dessutom vill inte läkemedelsindustrin och myndigheterna
”medborgarnas bästa” (s. 25). Faran med motståndet mot vaccinationer är
enligt författaren att ”Om för många i befolkningen inte vaccinerar sig
försvinner det som kallas grupp- eller flockimmunitet, och onödiga
sjukdomsutbrott blir vanligare” (s. 25).
- ”Läkemedelsindustrin vill hålla folk sjuka” (s. 28). I detta sammanhang
nämner Erik Sidenbladh att många tror att ADHD är en diagnos som
läkemedelsindustrin hittat på och att vaccinering leder till skador och sjukdomar,
där han bland annat nämner narkolepsi som man tror att flickor fått efter
vaccinet mot svininfluensan.
- ”Jetstrimmorna förgiftar jorden”. ”Chemtrails” räknas således till
konspirationsteorierna. Författaren menar att de avgaser som jetplanen lämnar
efter sig består ”till största delen av vattenånga och koldioxid” (s. 29). Han
nämner inget om den etablerade forskningen inom geoengineering och de
experiment som pågår med syftet att ”kyla planeten” på grund av den påstådda
”globala uppvärmningen”. 1
- Svenska konspirationsteorier är mordet på statsminister Olof Palme samt
Estoniakatastrofen där många teorier spridits genom åren om vad som hände
och hur det hände och varför.
Erik Sidenbladh menar att genom att författare som Dan Brown och filmmakare
i Hollywood tagit upp element från olika konspirationsteorier så har konspirationstänkandet blivit ”mainstream”. Ett exempel han nämner är filmen JFK om
mordet på John F Kennedy. Erik Sidenbladh skriver att CIA ofta ligger bakom
de onda händelserna i amerikanska konspirationsfilmer, ”men med många vaga
antydningar får åskådaren känslan av att andra mörka krafter också styr
världens öden” (s. 19).

Superkonspirationer
Det superkonspirationsteoretiska tänkandet vilar på tre utgångspunkter enligt
Erik Sidenbladh (s. 12):
- Inget sker av en slump
- Inget är vad det verkar
- Allt hänger ihop
Om detta har jag skrivit i min bok Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en
ny världsordning (2015).
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Det är ett sätt att se på världen, en världsbild. Allt är en komplott, ”inget som sägs
vara sanning är sant”. Allt kopplas samman ”i en övergripande teori om en enda
ond makt, med oanade resurser, som styr allt” (s. 12).

Boken har många fascinerande och suggestiva bilder av illustratören Matilda Ruta med bland
annat kända satanistiska och sionistsymboler. Här gör två händer den satanistiska
handsignalen 666, odjurets tecken, samt det ”allseende ögat”. Gissningsvis är ansiktena
demaskerade reptilvarelser, där kvinnan längst till vänster verkar symbolisera den brittiska
drottningen med en reptiltunga. Dessutom ser vi den sexuddiga Davidsstjärnan som för det
mesta förknippas med judendomen.

Varför tror man på konspirationsteorier?
Erik Sidenbladh berättar att det finns psykologiska frågeformulär som kan mäta
människors konspirationstänkande och talar om en ”konspirationsteoretisk
mentalitet” (s. 19). Förr menade man att det var en paranoid personlighet, men
senare menar man att det snarare är en ”politisk aktivitet”, ”en mobilisering av
högerkrafter mot politiska reformer” (s. 20). Jag har svårt att förstå hur man kan
få in höger-vänster i sammanhanget.
Författaren menar att konspirationsteoretikers lösning är att människor
behöver ”vakna” och ”inse sanningen att den etablerade kunskapen är falsk…”
(s. 20). Dessutom beskriver författaren att psykologiska experiment visar att de
människor som inte vill acceptera slumpens roll tenderar att intressera sig för
”konspirationism”. Därmed har ett nytt begrepp myntats: konspirationism.2
Erik Sidenbladh berättar att människors inställning till olika teorier har
undersökts. Exempelvis har man funnit att ”Om någon tror att 9/11 var ett
amerikanskt-judiskt insiderjobb är sannolikheten stor att personen också tror att
Språktidningen.se refererar till Expo (2016): ”Så här beskrivs konspirationism i Expo:
’Konspirationismen fungerar som en global alternativ politisk berättelse om världen’.”
2
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månlandningen inte har ägt rum”. Författaren skriver också att ”flera
psykologer har i psykologiska experiment konstaterat direkta samband mellan
människors motstånd mot att acceptera slumpens roll och deras intressen för
konspirationism”. Jag saknar källhänvisningar i texten och får därmed svårt att
kontrollera referenser utan att gå igen hela listan i referenslistan, vilket är
störande för en akademikers kontrollbehov.
Författaren menar att det inte finns så många undersökningar om hur
många som tror på konspirationsteorier i Sverige. En av de få som gjorts har
Vetenskap och Folkbildning, VoF, gjort år 2015 på 1,113 slumpmässigt utvalda
personer.3 Jag hänvisar den som är intresserad av resultaten till studien.

Att hantera konspirationsteorier i skolan
Erik Sidenbladh har ett antal förslag på hur lärare bör bemöta barn och
ungdomar som intresserat sig för konspirationsteorier. Han menar bland annat
att det är ”viktigt att stärka olika förmågor och kunskaper som kan öka
motståndskraften hos dem som ännu inte är inne i den konspirationsteroetiska
världen” (s. 34). Men han menar att det finns fällor: ”med fel taktik kan man lätt
sprida teorierna istället för att motverka och varna för dem”. Det handlar om att
”försöka inspirera och stärka” den grupp elever som ”är positivt inställda till
allas lika värde och ett antirasistiskt budskap”. Jag har lite svårt att förstå
logiken i detta. Erik Sidenbladh verkar mena att de som är intresserade av
konspirationsteorier samtidigt inte tycker att alla människor är lika mycket värda
och att de sannolikt är ”rasister”. Jag har svårt att tolka på annat sätt. Det är en
mycket märklig slutsats. Jag och många av mina vänner studerar och diskuterar
s.k. ”konspirationsteorier” på djupet och varken jag eller mina vänner kan
beskrivas som ”rasister” och vad jag vet upplever vi alla att alla människor har
lika värde oavsett, kön, ålder, nationalitet m.m.
Erik Sidenbladh redovisar ett antal ”argumentationsfel” i boken, bland
andra ”falska motsatspar”, ”felaktigt orsakssamband”, ”förvirring kring
sambandet” med flera. Jag upplever att författaren själv ibland använder dessa
argumentationsfel i sin text.
De elever som det enligt Erik Sidenbladh är viktigast att rikta in sig på är
de som är tveksamma ”eftersom det är där vi hoppas få störst effekt utifrån
förutsättningarna” (s. 34). Jag vill citera ett längre stycke:
”Säg att några elever i klassrummet börjar prata om teorier kring Illuminati och
judarnas makt över världen – och andra som blir nyfikna får tips av kamraterna
om en rad olika sajter som ’bevisar’ att det faktiskt är så det ligger till.
3

Vetenskap och Folkbildnings undersökning http://www.vof.se/wpcontent/uploads/2015/10/VoF-Unders%C3%B6kningen-2015.pdf
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Det kan då vara lockande för en lärare att låta klassen under nästa lektion i
grupper granska olika teorier, öva källkritik och sedan diskutera vad som verkar
trovärdigt och inte. På så sätt får de se olika ståndpunkter – och läraren får
tillfälle att klargöra vad som egentligen är sant.
Problemet är att man då utgår från tanken att människors felaktiga
föreställningar beror på att de inte har tillräckligt med kunskap – och att om de
får korrekt information kommer de att ta in den och tro på den. Men så fungerar
det tyvärr sällan.
Att göra så här riskerar tvärtom att konspirationsteorier sprids till nya
personer och att de som redan tror blir stärkta i sin egen övertygelse.”

Det framgår tydligt av texten att Erik Sidenbladh och EXPO inte är intresserade
av att barnen ska lära sig att själva söka information, eller att analysera och
granska fakta, samt göra självständiga och kritiska bedömningar efter att ha
studerat många källor. Istället ska de indoktrineras med EXPOs sanningar att
konspirationsteorierna, bland annat om att judarnas makt i Sverige och i världen,
är myter.
En sida på Internet skriver:
Det finns ca. 20,000 judar i Sverige och ungefär lika många samer. Judar utgör
0,2% av befolkningen. Den judiska familjen Bonnier äger tidningarna Dagens
Nyheter, Expressen, Kvällsposten, Göteborgs-Tidningen (GT), Dagens
Industri och även Svensk Filmindustri (SF), TV4-gruppen, AdLibris, Discshop.se
och många andra företag, framförallt i medie- och underhållningsbranscherna.4

4

Judar i Sverige - https://judarisverige.wordpress.com/
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Det är svårt att då inte tycka att judar i Sverige har mycket stor makt över
informations- och nyhetsförmedling. Det kan knappast kallas för en myt. Vad
jag förstår ser ägandet av medielandskapet likadant ut i USA och i flera andra
länder.
De grundregler som författaren rekommenderar för undervisningen är:
- Fokusera på det som är sant, inte på myterna.
- Varna uttryckligen – innan du berättar om den felaktiga teorin – att den inte är
sann.
- Erbjud en alternativ förklaring till det som myten påstås förklara.

Sen ger Erik Sidenbladh rekommendationer om hur man kan lägga upp en
lektion. Ett exempel är att man kan utgå från ett sant påstående, exempelvis:
”Illuminati var ett sällskap som spred upplysningsideal och ville störta kyrkans
makt på 1700-talet”. Det är ett faktum, menar författaren – men Illuminati finns
inte längre och kan därför inte styra världen (s. 39). Det är också ett faktum
enligt Erik Sidenbladh och EXPO. Trots det finns det åtskilliga artiklar på
Internet med information om Illuminatis makt i världen. Bland annat har den f.d.
försvarsministern i Kanada, Paul T Hellyer, avslöjat sin ”insider”-information
om Illuminatis agenda, bland annat i sin bok The Money Mafia – A World in
Crisis och i föredrag av vilka finns på Youtube.5

Paul T Hellyer

Mike Rothschild berättar i en artikel om de 13 familjerna som utgör Illuminatis
”blodslinjer”, däribland familjen Rothschild. Han skriver att han själv inte tillhör
5

Former Canadian Defense Minister claims the Illuminati is REAL … – 13 febr. 2018 http://www.dailymail.co.uk/news/article-5384051/Fmr-Canadian-minister-says-Illuminaticontrols-world.html
Se min artikel om Hellyers bok på http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf
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familjen, men är samtidigt osäker på detta (”Full disclosure: I am not related to
this family. Or am I??”).6
Ett intressant knep som Erik Sidenbladh använder är att ge de mest otroliga
exemplen för att förlöjliga ”konspirationsteoretikerna”. Han skriver bland annat:
”David Icke som saluför idén om att jorden styrs av ödlor från en annan
dimension och som hävdar att onda sionister spelar en särskild stor roll i
världsherraväldet…” Det gör Icke enligt författaren för att ”få publik till sina
seminarier och sälja sin ’sanningssägande’ bok” (s. 51). David Icke har i flera
decennier i stark motvind fört fram idén att flera utomjordiska raser och raser
från andra dimensioner på Jorden finns bland oss, bland annat dem han kallar
”reptilrasen”.7 Han är inte den ende som berättar om detta. Rymdforskaren
William M. Tompkins (se mera nedan) som arbetade i de innersta hemliga
kretsarna omkring Apolloprojektet och andra rymdprojekt, berättar om de olika
”aliens” som både de nazistiska och de amerikanska rymdforskarna samarbetade
med när de utvecklade sin avancerade rymdteknik. Det är svårsmält, men ska vi
stänga öron och ögon bara för att påståenden är svårsmälta? För tänk om de har
rätt!
Varför måste man varna för konspirationsteorier? Vad är det som är så
farligt med att undersöka dem? Det viktigaste är väl att vi, om vi blir nyfikna,
verkligen undersöker fakta, söker information från olika källor, analyserar och
gör bedömningar av trovärdighet och sannolikhet. Att skrämmas till tystnad
genom förlöjliganden och karaktärsmördande epitet är inte ett sätt att utveckla
och fördjupa våra kunskaper om människorna, om världen och om tillvaron.

Konspirationsteoriernas rötter
Uttrycket "konspirationsteori" uppfanns och publicerades av CIA år 1964 för att
diskreditera de många skeptiker som utmanade Warren-kommissionens slutsats
att president John F. Kennedy mördades av en ensam skytt som heter Lee
Harvey Oswald, och som själv blev mördad innan han kunde utredas trots
polisskydd. CIA använde sina vänner i media för att starta en kampanj för att
förlöjliga och fientliggöra misstankar om Warren-kommissionens rapport.
Denna kampanj var "ett av de mest framgångsrika propagandaprojekten
någonsin." Så skriver professorn i statsvetenskap Lance deHaven-Smith, i sin
bok Conspiracy Theory in America.8 Professor deHaven-Smith berättar historien
6

The 13 Main Families of the Illuminati https://www.ranker.com/list/main-families-of-illuminati/mike-rothschild
7
David Icke har många videor på Youtube där han berättar om sin kontroversiella forskning
och han inbjuds till att hålla föreläsningar över hela världen, även i Sverige.
8
Uppgiften är hämtat från en artikel av den amerikansk nationalekonomen Paul Craig
Roberts. Artikeln har rubriken Are You a Mind-Controlled CIA Stooge? -
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om mordet på president Kennedy, som han menar genomfördes av delar av
USA:s militär, CIA och Secret Service. Precis som Warren-utskottet dolde
statens brott mot demokrati, visar professor deHaven-Smith varför vi borde
tvivla även på den officiella 9/11-historien.
Händelserna den 11 september 2001 skapade det nya paradigmet av
oändliga krig på uppdrag av en Washington-dominerad värld, enligt flera
författare.9 CIA:s framgång när det gäller att kontrollera offentliga uppfattningar
har gjort det omöjligt att undersöka eliternas politiska brott, menar professor
deHaven-Smith.
Paul Craig Roberts, som är en amerikansk nationalekonom, författare och
kolumnist och som tjänstgjorde som biträdande finansminister under Ronald
Reagans presidentperiod, menar att det dessutom inte finns några bevis som
stödjer den officiella konspirationsteorin om 9/11. Faktum är att alla kända bevis
strider mot den.
Dr Kevin Barret beskriver i en artikel, New studies: ’Conspiracy theorists’
sane; government dupes crazy, hostile (2013)10, forskning av Michael J Wood
och Karen M Douglas vid University of Kent, Storbritannien, som presenteras i
What about Building 7? A social psychological study of onlinde discussion of
9/11 conspiracy theories. Där jämfördes ”konspirationsteoretiker” (d.v.s. de som
är positiva till s.k. ”konspirationsteorier”) med “konventionalister” (de som var
kritiska till ”konspirationsteorier”, ”konspirationsskeptiker”) genom att studera
kommentarer på webbsidor. Av 2,174 kommentarer kodades 1,459 som positiva
till ”konspirationsteorierna”, medan endast 715 var konventionalister. Det
handlade bland annat om teorierna om vad som hände 9/11 och vilka som låg
bakom samt om vem/vilka som mördade bröderna Kennedy. En intressant sak
de såg var också att konventionalisterna var mer fientliga när det gällde att
övertyga sina meningsmotståndare. De var också mer fanatiska anhängare av
sina egna teorier. Ett exempel på en sån teori som Barett tar upp är teorin att ”19
https://www.paulcraigroberts.org/2016/08/31/are-you-a-mind-controlled-cia-stooge-paulcraig-roberts/
9
Laurent, Eric (2005) Gåtorna kring den 11 september http://www.piahellertz.com/Gatorna_kring_den_11_september.pdf
Griffin, David Ray (2008) Motsägelser om 11 september - Ett öppet brev till USA:s kongress
och press - http://www.piahellertz.com/Motsagelser_om_11_september.pdf
Griffin, David Ray (2010) WTC 7 och dess mystiska kollaps - Varför den officiella rapporten
om 11 september är ovetenskaplig och osann http://www.piahellertz.com/WTC%207%20och%20dess%20mystiska%20kollaps%20(2).pdf
von Bülow, Andreas (2003) CIA och 11 september http://www.piahellertz.com/CIA_och_11_september.pdf
Med flera…
10
https://www.veteranstoday.com/2013/07/14/whatabout7/
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araber, som ingen av dem hade färdigheter nog att flyga flygplan, men ändå
genomförde århundradets brott under ledning av en man som låg i en grotta i
Afghanistan och hade dialys.”11
De s.k. ”konspirationsteoretikerna” hade däremot oftast ingen färdig teori
utan var öppna för kritiska, sanningssökande diskussioner. De ville gärna
diskutera det historiska sammanhanget i större utsträckning än ”konspirationsskeptikerna”.
Kevin Barret nämner också psykologen Laurie Manwell vid University of
Guelph som håller med om att den CIA-designade ”konspirationsteorin” blivit
en etikett som hämmar kognitiva funktioner. Den hindrar människor från att
tänka kritiskt och självständigt omkring fenomen som egentligen är uppenbara.
Professor Steven Hoffman vid University of Buffalo menar också att
”konspirationsskeptikerna” tenderar att bara söka information som stämmer med
deras etablerade föreställningar, samtidigt som de använder irrationella
mekanismer, som exempelvis att etikettera andra uppgifter som ”konspirationsteori”, för att undvika inre konflikter.
Den extrema irrationaliteten hos ”konspirationsskeptikerna” har avslöjats
av professorerna Ginna Husting och Martin Orr vid Boise State University.
Kevin Barret nämner att de år 2007 skrev en vetenskapligt granskad artikel med
titeln ”Dangerous machinery: ’Conspiracy Theorist’ as a Transpersonal
Strategy of Exclusion”. Jag citerar:
If I call you a conspiracy theorist, it matters little whether you have actually
claimed that a conspiracy exists or whether you have simply raised an issue that I
would rather avoid… By labeling you, I strategically exclude you from the
sphere where public speech, debate, and conflict occur.
(Om jag kallar dig en konspirationsteoretiker har det ringa betydelse om du
verkligen har hävdat att en konspiration existerar eller om du helt enkelt har tagit
upp en fråga som jag hellre skulle undvika ... Genom att etikettera dig (som
konspirationsteoretiker, min anm./PH), utesluter jag dig strategiskt från den sfär
där offentliga tal, debatter och konflikter uppstår. - Min övers. PH)

Kevin Barrett avslutar sin artikel med att konstatera att tack vare sociala medier
och internet så förbleknar nu begreppet ”konspirationsteoretiker” mer och mer.
Den 44 år gamla CIA-kampanjen är på väg att bli alltför utsliten och
meningslös. Även inom akademiska studier blir studier och artiklar som är
positiva till att studera ”konspirationer” allt vanligare. ”Inte undra på att ’antikonspirationsteoretiker’ mer och mer låter som ett gäng fientliga, paranoida
11

Enligt uppgifter var Osama bin Laden dessutom död två månader före /911, se exempelvis
http://www.globalresearch.ca/osama-died-in-2001-msnbc-hit-piece-unwittingly-revealscorroboration-for-dr-steve-r-pieczenik-s-assertion/24753.
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surpuppor”, skriver han (”No wonder the anti-conspiracy people are sounding
more and more like a bunch of hostile, paranoid cranks”).12
Erik Sidenbladh nämner också UFO-fenomenet som en myt, en
”konspirationsteori”. Vad säger forskning om det?
Rymdforskaren William M Tompkins befann sig i de innersta hemligaste
forskningskretsarna omkring bland annat Apolloprojektet som arbetade för att
sända människor till Månen. Han har nyligen skrivit en bok med titeln Selected
by Extraterrestrials – My life in the top secret world of UFO.s, think-tanks and
Nordic secretaries (2016). Den publicerades strax före hans död år 2017 då han
var 94 år. Han avslöjar där militära hemligheter som sannolikt skulle få håret att
resa sig i nacken på Erik Sidenbladh och EXPO och ge deras världsbild en
ordentlig knäck.13 Fast sannolikt skulle de vifta bort hans uppgifter som
”konspirationsteorier”.
Philip Corso var överstelöjtnant inom den amerikanska armen och
arbetade inom Research and Development vid Pentagon. Han har i en bok, The
Day after Roswell (1998) avslöjat turerna omkring ett kraschat UFO i Roswell,
USA, år 1947. Corso blev djupt inblandad i hanteringen av döljandet och
politikers och militärens lögner omkring kraschen. Hans chef sa vid ett tillfälle:
”Det kommer att bli ett fall där döljandet är avslöjandet och avslöjandet är
döljandet. Förneka allt, men låt allmänhetens känsla leda dem. Låt skepticismen
göra arbetet för oss till dess sanningen blir allmänt accepterad”. Är EXPOs
agenda densamma?

Konspirationsteorier som visat sig vara sanna
Det finns flera källor på nätet som beskriver ”konspirationsteorier” som i
efterhand visat sig vara sanna. En artikel räknar upp 33 teorier, bland andra:
MK Ultra (CIA.s projekt med Mind control 14), Manhattan-projektet (som
utvecklade atombomben), Iran-Contra-affären (Vita huset gav statliga
tjänstemän i uppdrag att i hemlighet handla vapen med den israeliska regeringen
i utbyte mot frisläppandet av amerikanska gisslan i Iran), CIAs narkotikahandel,
Operation Gladio (I augusti 1990 avslöjades i Italien existensen av ett hemligt
militärt nätverk som var en del av Nato och gick under namnet Gladio eller
Stay-behind. Nätverket visade sig existera i 16 Natoländer och 4 neutrala länder,
New studies: ‘Conspiracy theorists’ sane; government dupes crazy, hostile
https://www.veteranstoday.com/2013/07/14/whatabout7/
13
Den intresserade läsaren som vill få en enkel presentation av W Tompkins tankar och
erfarenheter kan med stor behållning lyssna på intervjuer på Youtube. Tompkins dog inte
långt efter den senaste intervjun. Hans minne var ofattbart skärpt.
14
Jag har skrivit ett par artiklar om Mind control, som publicerats i DSM nr 4/2017 och nr
1/2018. De finns också på min Boksida – Del 1 - http://www.piahellertz.com/Mind_controlDel1.pdf och del 2 - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
12
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däribland Sverige15), Bohemian Grove (där maktens män träffas årligen och
bland annat genomför ritualer, något som Alex Jones avslöjade i en dokumentär
16
), Operation Paperclip (överföring av nazistiska forskare till USA efter
WWII), med flera.17

När det gäller New World Order, vilken Erik Sidenbladh nämner som en
”konspirationsteori” kan nämnas att David Rockefellers Memoirs publicerades
år 2002 där han bland annat skriver:
”Somliga tror att vi (Rockefeller familjen) är en del av en hemlig Cabal som
arbetar för det bästa för USA, och att det karaktäriserar mig och min familj som
'internationalister' och för att vi konspirerar med andra runt om i världen för att
bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur - en ny värld, om
man så vill. Om det är anklagelsen så är jag skyldig, och jag är stolt över det.”

NATOs hemliga arméer – Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa https://newsvoice.se/2017/12/06/daniele-ganser-nato-gladio-terrorism/
16
Bohemian Grove - Alex Jones - https://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE
17
33 Conspiracy Theories That Turned Out To Be True, What Every Person Should Know…
http://www.infowars.com/33-conspiracy-theories-that-turned-out-to-be-true-what-everyperson-should-know/
Se även - Here are ten supposed "conspiracy theories" blasted by the media that turned out to
be TRUE
http://www.naturalnews.com/049644_Jade_Helm_conspiracy_theories_mainstream_media.ht
ml
15
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Utbildningsradions lärarhandledning
Även UR har gett ut en lärarhandledning om konspirationsteorier. 18
Producenterna Keith Foster och Pamela Taivassalo Wikholm gjorde tre URprogram om olika konspirationsteorier med huvudrubriken Conspiracy (2014).
Del 1 handlade om UFO, del 2 om Chemtrails och del 3 om Illuminati.19 Texten
är författad av pedagogen Theresa Romano. Teman som tas upp är förutom
UFO, ”chemtrails” och Illuminati, GMO, månlandningen, Kennedy-mordet,
frimurare, New World Order, Palmemordet, prinsessan Dianas död, med flera.
Den stora skillnaden mellan de två lärarhandledningarna är att EXPOs talar
om att konspirationsteorierna är lögn och myter och vill få eleverna att tro det,
medan UR:s handledning ger eleverna möjlighet att själva under vägledning
studera och forska, kritiskt granska, diskutera och själva dra slutsatser. Jag gör
ett litet utdrag ur den pedagogiskt utmärkta 9-sidiga handledningen (s. 5).20
Eleverna uppmanas bland annat att skriva en debattartikel:
Sök information om vilka konspirationsteorier som finns kring ämnena nedan
och skriv en artikel där du diskuterar teorierna. Vad kan stämma och vad kan
omöjligt stämma? Bygg dina argument på fakta och ange källan. Presentera din
artikel för en grupp. Diskutera varandras artiklar utifrån frågorna:
• Vilken information har vi hittat?
CONSPIRACY – Lärarhandledning – UR file:///C:/Users/piahe/Documents/KONSPIRATIONSTEORIER/Studiehandledningkonspiration.pdf
19
Information om programmen ligger på UR Skola, men är inte längre tillgängliga.
https://urskola.se/Produkter/181739-Conspiracy-UFO#Om-serien
20
Efter 25 år som universitetslektor som forskat om pedagogiska och didaktiska teman inför
min doktorsavhandling, anser jag mig ha behörighet att uttala mig så.
18
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• Vilka argument stödjer den ena eller den andra ståndpunkten?
• Håller argumenten? Varför? Varför inte?
• Vilken information saknas för att vi ska kunna få svar på våra frågor?
• Vilka av Internetkällorna verkar mest tillförlitliga och varför?
• Vilken myndighet kan vi ta kontakt med för att ställa fler frågor?
• Vilket lärosäte skulle kunna ge tillförlitliga svar?
• Vad är skillnaden mellan konspirationsteori och vetenskap?
• Hur avgör man om det man läser och hör är en konspirationsteori eller är
vetenskapligt underbyggd.

Enligt Erik Sidenbladh är just detta pedagogiska förhållningssätt förkastligt,
eftersom det riskerar att ”de tveksamma” kan lockas att bli konspirationsteoretiker.

Lexikon
Erik Sidenbladh avslutar sin 60-sidiga bok med ett ”Lexikon” på 4 sidor där han
räknar upp olika fenomen som han menar är en del i konspirationsteorierna. Hit
hör ”det allseende ögat”, ”chemtrails”, ”false flag”, olika handgester som
frimurare och Illuminati använder, vaccinationsmotstånd, m.m. Hit räknas också
maktgrupper som Illuminati, Bilderberggruppen,21 de 13 familjerna, Frimurare
22
, New World Order, Rothschild och ZOG (Zionist Occupation Government).
Här nämns också Sions Vises Protokoll som påstås vara en förfalskning,
medan andra källor menar att de författats av sionister. Ett råd kan vara: Ta
femton minuter av din tid och läs protokollet. Läs dem inte bara utan studera
dem noggrant och jämför med vad som händer i världen idag. Fjärde upplagan
som S. Nilus publicerade utkom år 1917, ungefär vid den ryska revolutionens
utbrott. Jag citerar kort ur S. Nilus’ Förord i den svenska översättningen:
Om man jämför dessa "protokoll" med världshistoriens gång och i synnerhet med
de senaste tidernas händelser, måste man ofrivilligt komma till övertygelsen om
deras äkthet. Dessutom vore det svårt att anta att de skulle vara skrivna av en
enda person med hänsyn till den framsynthet och den livsklokhet med vilka de är

21

Daniel Estulin har skrivit en avslöjande bok med rubriken Den sanna historien om
Bilderberggruppen (2010). Min artikel finns på
http://www.piahellertz.com/Bilderbergergruppen-Daniel%20Estulin.pdf. Artikeln
publicerades i DSM nr 4/2013.
22
När det gäller frimurarna i världen och deras makt så rekommenderar jag varmt Jüri Linas
avslöjande böcker, framförallt Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia
(2017)
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skrivna.”23

I Erik Sidenbladhs ”lexikon” finns också några få sajter som sprider
”konspiratonsteoretiskt” innehåll, bland andra Vaken.se, Kristoffer Hells
Blueshift, David Icke samt Infowars som drivs av Alex Jones.
Det märkligaste är att ”kreationismen” finns med på listan. ”Uppfattningen
att evolutionen inte kan utveckla nya arter” utan att det är ”någon utomstående
agent (gud, aliens eller andra) som har skapat människan…” (s. 54). Inte ens
Gud finns med i en världsbild om Sanningen utan det är Darwins evolutionslära
som gäller.
Avslutningsvis har författaren angett två sidor referenser. Det är ganska
klart att referenserna stödjer Erik Sidenbladhs påståenden.
Det är skrämmande att denna propagandaskrift ska spridas till skolorna och
användas för att indoktrinera barn och unga istället för att stimulera dem till
självständigt och kritiskt tänkande. Jag kan bara hoppas att lärarna är klokare än
så.

23

Den svenska översättningen: FÖRLÅTEN FALLER: SIONS VISES PROTOKOLL av S.
Nilus - http://www.jrbooksonline.com/pdf_books/sions%20vises.pdf
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