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Rockefeller Foundations intention har sen första världskriget varit att få makten över 

livsmedelsproduktionen i världen. Man säger sig vilja ”föda en undernärd värld” (s. 101); 

man vill hjälpa utvecklingsländernas fattiga att få tillgång till mat och utsäde. Att det GMO-

utsäde man tillhandahöll skulle komma att förstöra både folkens hälsa och deras möjligheter 

att stå på egna ben, att så och skörda, doldes med vackra ord. Författaren F.William Engdahl
1
  

redovisar en ohyggligt cynisk, extremt girig och maktgalen process, som varit på gång ett 

antal decennier och som vi idag börjar ana den fruktansvärda vidden av, och som tack och lov 

också nu börjar avslöjas av allt flera. Dessutom börjar protesterna bli allt starkare.
2
 

  I slutet på 80-talet utvecklade Rockefeller Foundation som ett exempel av många, ett 

program för att skapa en rissort som skulle ”avhjälpa bristen på A-vitamin hos undernärda 

barn i utvecklingsländerna”. Det kom att kallas ”det gyllene riset”, ”golden rice” eftersom 

det var gult på grund av tillsatsen av bland annat karoten.
3
 

              
4
 

 

                                                 
1
 Enligt baksidestexten på boken är F.William Engdahl en ledande analytiker av den nya världsordningen. Han är 

en amerikansk ekonom och geopolitisk analytiker och bor för närvarande i Tyskland. Hans hemsida är 

www.williamengdahl.com. I en intressant artikel i DSM nr 6/2013 med rubriken ”Energikriget i Mellersta 

Östern” analyserar han relationerna mellan de olika länderna med utgångspunkt i energibehovet, framförallt 

kampen om marknaderna när det gäller naturgasen.  
2
 För dig som hellre lyssnar än läser vill jag rekommendera ett föredrag av F.William Engdahl på ca en timme, 

”The Hidden Agenda of Genetic Manipulation”, vid Open Mind Conference i Danmark den 20-22 september 

2013, http://www.youtube.com/watch?v=s4qA0Ue_sI4. Här berättar han om ungefär samma saker som i boken. 
3
 Åsikterna om det gula risets hälsoeffekter går isär, se här förespråkare för riset, en f.d. Greenpeaceaktivist som 

menar att det gula riset är nödvändigt på grund att så många saknar A-vitamin och däremot blir blinda, 

http://www.allowgoldenricenow.org/  
4
 Bilden är hämtad från ”Sagan om det gyllene riset – eller den gröna dogmens triumf”, 

https://blogg.slu.se/forskarbloggen/sagan-om-det-gy/  

 

Det var en bedräglig propaganda och ett 

”avsiktligt bedrägeri” enligt Engdahl. 

Under århundraden hade risbönderna 

utvecklat rissorter som ”kunde stå emot 

torka och skadedjur, som skulle kunna växa 

i alla tänkbara klimat, allt utan hjälp av 

bioteknik. De hade skapat en otrolig 

biologisk mångfald med över 140 000 

sorter” (s. 139). 

http://www.williamengdahl.com/
http://www.youtube.com/watch?v=s4qA0Ue_sI4
http://www.allowgoldenricenow.org/
https://blogg.slu.se/forskarbloggen/sagan-om-det-gy/
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Den GMO-orienterade s.k. ”gröna revolutionen” som genomfördes av Rockefeller Foundation  

”hade i betydande utsträckning förstört den rika mångfalden av ris under en period av 30 år, 

genom de så kallade högavkastande sorterna, vilka drog in Asiens bönder i strömvirveln runt 

världshandelssystemet och den globala marknaden för gödselmedel, högavkastande utsäden, 

pesticider, mekanisering, konstbefattning, kredit- och marknadsföringssystem, vilka hade 

paketerats för bönderna av den västerländska agroindustrin” (s. 139). 
 

   De frön som manipulerades fram med genteknik kunde inte användas igen. De ”begick 

självmord” och kallas därför för ”terminatorfrön” efter filmerna om Terminator ”som var 

fulla av råhet och död”. I händerna på en regering som ville använda livsmedel som vapen 

var terminatortekniken ”ett verktyg för biologisk krigföring som nästan ’var för bra för att 

vara sant’” skriver Engdahl (s. 220).  

  Bönderna blev tvungna att köpa nya frön varje gång de skulle så. De hade tidigare 

sparat egna frön till utsäde. Dessutom var ”livsmedelsbistånd” kopplade till krav, exempelvis 

att acceptera Rockefellers agenda för ”utveckling” av jordbruket och att dörrar skulle öppnas 

för ”intresserade amerikanska investerare” (s. 109). En viktig effekt av den s.k. gröna 

revolutionen var att ”avfolka landsbygden på bönder, vilka tvingades fly till slumområden och 

kåkstäder… det var en del av planen för att skapa pooler av billig arbetskraft för de 

förestående amerikanska multinationella producenterna” (s. 111). Begrepp som användes var 

”ekonomisk effektivitet” och ”stordriftsfördelar”. Syftet var att få kontroll över hela kedjan 

”från ax till konsument” (s. 116). Detta kallades ”agroindustri”. Borta var begreppen 

”jordbruk” och ”bonde”. Enligt Engdahl hade agroindustrin, vid sidan av läkemedelsindustrin 

”blivit den näst mest lönsamma industrin i Amerika… Och nästa fas innefattade utan tvekan 

fusioner mellan jättarna inom läkemedels- och agroindustrin.” (s.123) 

  På några få år har gentekniken utvecklats till något mycket skrämmande, en ”genetisk 

vapenteknik”, exempelvis biologiska vapen ”som hade förmåga att endast döda personer av 

särskilda etiska grupper” (s. 234). Rockefeller Foundation var mycket tidigt intresserade av 

eugenik, d.v.s. ”rashygien”. 

”’Vi är frestade att säga att ingen vid sina sinnens fulla bruk någonsin skulle använda dessa 

/vapen/’, anmärkte biofysikern vid Stanford University, professor Steven Block, en man med 

många års personlig erfarenhet av sekretessbelagd biologisk forskning under ledning av 

Pentagon och den amerikanska staten. ’Men’, tillade Block, ’inte alla är vid sina sinnens fulla 

bruk’. …” (s.234) 

Och det är den mycket starka känsla jag får när jag läser boken. Flera av världens mäktigaste 

människor kan inte vara vid sina sinnens fulla bruk. Eller också är de fullblodspsykopater, fast 

det kanske är samma sak. 

Befolkningstillväxten 

Henry Kissinger fick i uppdrag att utreda frågan om det som kallades ”överbefolkningen” i 

världen, något som oroat familjen Rockefeller sen tiden för första världskriget. En 

”topphemlig promemoria” utarbetades, NSSM 200-policyn, en text som hölls hemlig i nästan 

15 år tills privata rättsliga åtgärder av organisationer, som var associerade med katolska 

kyrkan, tvingade fram ett frisläppande år 1989.
5
  

 De grymma idéerna bakom dokumentet doldes i begrepp som ”valfrihet” och ”hållbar 

utveckling” samt ”den gröna revolutionen”. I klartext kunde det handla om ”sterilisering eller 

svält”. I promemorian nämndes 13 länder som skulle prioriteras. Det land som är mest 

                                                 
5
 NSSM 200 finns i sin helhet på http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf. Det finns en hel del diskussioner 

om dokumentet på Internet. 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf
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väldokumenterat när det gäller befolkningsminskningen är Brasilien. Den brasilianska 

regeringen blev enligt Engdahl ”chockad över att upptäcka att uppskattningsvis 44 procent av 

alla brasilianska kvinnor i åldrarna 14-55 år hade blivit permanent steriliserade.” (s. 59). 

Cirka 90 procent av alla brasilianska kvinnor med afrikanskt ursprung hade steriliserats. 

Aborter, preventivmedel och sterilisering var metoder som användes för ”befolknings-

kontroll”.  Även Puerto Rico utsattes för massteriliseringsexperiment på de fattigare 

medborgarna (s. 64). I många delar av världen utsattes människor för tvångssterilisering. Det 

kunde gälla psykiskt sjuka (exempelvis schizofrena  /s. 83/ och även deras barn, vilket betyder 

att jag och mina bröder inte hade blivit födda om detta hade gällt i Sverige, eftersom vår 

mamma diagnostiserades som schizofren), ”olämpliga individer, asociala excentriker, den 

lägsta typen av kriminella” med flera. Efter nazi-Tyskland känner vi alla till konsekvenserna 

av detta synsätt. Familjen Rockefeller och deras vänner beundrade Hitler och Tyskland för att 

de så öppet arbetade med sina eugeniska experiment. Där kunde man öppet med tillåtelse från 

högsta ledningen (Himmler), utföra experiment på ”de mest skilda rasgrupper”. (s.74) 

                            

Henry Kissingers vision verkar vara en av de mest betydelsefulla faktorerna bakom GMO-

utvecklingen. Att kontrollera människor. Även att kontrollera befolkningsmängden.  

  Under Vietnamkriget hade Kissinger infört idén om att använda ”livsmedel som vapen” 

(s.28). ”Livsmedelsvapnet” expanderade till att bli en långtgående amerikansk politisk 

doktrin, menar F.William Engdahl. Författaren beskriver i sin 290-sidiga bok mängder av 

hårda fakta och idéer bakom den s.k. elitens snart 100-åriga planer på att kontrollera 

människorna och resurserna.               

                                                                                          
Författaren bekräftar dessutom rykten som florerat och som har känts alltför osannolika. Ett 

exempel är Bill Gates och hans s.k. filantropiska verksamhet, hans ”enorma insatser” för 

världens fattiga. Hans insatser när det gäller vaccin i utvecklingsländerna har utsatts för 

”Kontrollerar du oljan,  

kontrollerar du nationer.  

Kontrollerar du livsmedlen, 

kontrollerar du människorna.” 

 
Henry Kissinger (s.37) 

 

Författarens presentation går inte dölja bakom 

etiketter som ”konspirationsteori” och liknande. 

Därtill är hans fakta för sakliga och tunga och 

hans referenser för noggrant redovisade i 

omfattande fotnoter till varje kapitel, för att kunna 

viftas  

bort. Trots det kommer det sannolikt att finnas 

människor som säger: ”Jag tror inte. Jag vill inte 

tro. Jag vill inte höra. Jag vill inte veta.” Jag kan 

bara säga: ”Läsboken och avgör därefter!” 
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omfattande kritik.
6
 Bill Gates talar om ”nya vacciner som skulle minska planetens 

födelsetal”.
 7
 På en TED-konferens 2010 håller han tal om detta och säger:

8
 

”Först av allt har vi befolkningen. Världen i dag består av 6,8 miljarder människor. Vi är på väg 

upp mot cirka 9 miljarder. Om vi nu gör ett riktigt bra jobb när det gäller nya vacciner, hälso- 

och sjukvård och tjänster för reproduktiv hälsa, kanske vi kan sänka den med 10 eller 15 

procent.” (s.271) 

 Rockefeller Foundation och Gates Foundation startade år 2006 ett stort projekt som 

kallades ”Green Revolution in Africa” med FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan (!) i 

ledningen. Den officiella målsättningen var att minska svälten i världen. Om man motsatte sig 

spridning av genmanipulerade utsäden, som officiellt skulle öka skördarna, så beskylldes man 

för att stödja ”ett folkmord på världens fattiga” (s. 206).  

  Målsättningen var dock att sprida Monsantos GMO-utsäden. Engdahl menar att både 

David Rockefeller och Bill Gates är uttalade förespråkare för eugenik, d.v.s. ”rashygien” eller 

”arvshygien”, ”speciellt vad gäller de mörkare raserna” (s. xv i förordet). Bill & Melinda 

Gates Foundation är en av de största aktieägarna i Monsanto (s. 270). 

  Engdahl har många citat från kända personer som avslöjar deras människosyn och 

syften, exempelvis av en professor vid Harvard University, Samuel Huntington, som i sin bok 

från 1975 skriver: 

”Den effektiva driften av ett demokratiskt politiskt system kräver vanligen ett visst mått av apati 

och icke-engagemang hos vissa individer och grupper. … hemlighetsmakeri och bedrägeri … är 

… ofrånkomliga egenskaper hos … statsmakten” (s. 37). 

Naturligvis går tankarna till Hitlers uttalande: ”Vilken lycka för regeringarna att människorna 

inte tänker!” 

  På 1930-talet började Rockefeller Foundation rekrytera kemister och fysiker för att 

”gynna uppkomsten av en ny vetenskaplig disciplin som man döpte till molekylärbiologi för 

att skilja den från klassisk biologi” (s. 132). Molekylärbiologerna ”hade ringa traditionell 

kunskap om levande organismer och om samhällen av organismer.” (s.135) Engdahl menar 

att det var ett sätt att dämpa kritiken mot den rasistiska eugeniken, som Nazityskland hade 

gett ”dåligt rykte”. Det grundläggande antagandet inom disciplinen var att nästan alla 

mänskliga problem skulle kunna lösas genom ”genetisk och kemisk manipulation” (s. 132). 

Grunden för genrevolutionen lades således under tidigt 1900-tal. Periodvis har diskussionerna 

bland molekylärbiologerna på senare tid handlat om ifall man verkligen ska fortsätta med 

genteknisk forskning.  

Människosyn 
F.William Engdahl beskriver en människosyn som idag nog skulle beskrivas som 

transhumanism, d.v.s. idén att med tekniska medel och manipulation skapa den nya 

människan, den perfekta människan.
9
 Ett citat från 30-talet av en ”nära vän” till familjen 

Rockefeller: 

                                                 
6
 Se exempelvis artikeln ”Bill Gates och populationskontroll – GMO kan innehålla gen som gör människan 

steril”, i NewsVoice, http://newsvoice.se/2013/06/25/bill-gates-och-populationskontroll-gmo-kan-innehalla-gen-

som-gor-manniskan-steril/.  
7
 Detta tar även Torbjörn Sassersson upp i NewsVoice. Se http://newsvoice.se/2013/06/25/bill-gates-och-

populationskontroll-gmo-kan-innehalla-gen-som-gor-manniskan-steril/ Ta dig gärna tid att lyssna på videon på 

sidan! 
8
 TED-talet finns på http://www.youtube.com/watch?v=LmzeYYWntxw.  

9
 Denna längtan kommer nog att finnas fram till dess världen blir alltmer övertygad om reinkarnationen, d.v.s. 

att vi föds om och om och om igen i en evig utveckling, från ”primitiva väsen” till ”Kristusväsen”, se exempelvis 

http://newsvoice.se/2013/06/25/bill-gates-och-populationskontroll-gmo-kan-innehalla-gen-som-gor-manniskan-steril/
http://newsvoice.se/2013/06/25/bill-gates-och-populationskontroll-gmo-kan-innehalla-gen-som-gor-manniskan-steril/
http://newsvoice.se/2013/06/25/bill-gates-och-populationskontroll-gmo-kan-innehalla-gen-som-gor-manniskan-steril/
http://newsvoice.se/2013/06/25/bill-gates-och-populationskontroll-gmo-kan-innehalla-gen-som-gor-manniskan-steril/
http://www.youtube.com/watch?v=LmzeYYWntxw


5 

 

”Det skulle i slutändan vara mycket lättare och klokare att tillverka en helt ny människa de novo 

(från grunden), av lämpligt utvalt råmaterial, än att försöka omgestalta de ynkliga kvarlevor som 

återstod till mänsklig form.” (s. 81) 

En idé var spermabanker från ”högt utbildade givare”. Som vi vet prövades dessa idéer av 

nazisterna. Ett bioteknikföretag i San Diego skröt om att de har ”ett drivhus fyllt med 

majsplantor som tillverkar antikroppar mot spermier” (s. 228).
10

 

Maffialiknande metoder 

Ju längre jag läser desto mer inser jag att kriminella, maffialiknande metoder används för att 

manipulera fram de visioner som maktens män, eliten, överstatliga maktgrupperingar, 

utarbetet.  I en artikel på sin hemsida liknar Engdahl Monsanto vid en maffia som säljer 

”beskydd” till farmare och bönder.
11

 Monsanto och de andra GMO-företagen krävde som 

nämnts exempelvis att jordbrukarna varje år skulle betala för nya utsäden. De förbjöds att 

använda frön från föregående år. Om ärenden togs upp i domstol, visste jurymedlemmarna att 

Monsanto var en viktig lokal arbetsgivare, så ingen hade en chans att få rätt i domstolarna. 

(s.204).  

  Engdahl nämner många kända namn som finns med och styr GMO-hanteringen bakom 

kulisserna. De namn som återkommer om och om igen är, förutom familjen Rockefeller, 

Henry Kissinger och Bill Gates, bankfamiljen J.P. Morgan, Bushfamiljen, Donald Rumsfeld, 

med flera. Henry Kissinger var ”familjen Rockefellers skyddsling” och i hans roll som 

utrikesminister och presidentens nationelle säkerhetsrådgivare, ”var Kissinger på väg att göra 

livsmedel till en central del av sin diplomati tillsammans med en global oljepolitik” (s. 37). 

Dessa personer har skapat hemliga organisationer som exempelvis Trilaterala kommissionen, 

som är en mäktig global krets, samt det New York-baserade Council on Foreign Relations, 

CFR. Ambitionen var att skapa vad f.d. USA-presidenten och ledamoten i Trilaterala 

kommissionen, George H.W.Bush senare kom att kalla ”en ny världsordning”, The New 

World Order (s.36).
12

 

  Bröderna Rockefeller brann för lite olika områden. John D. Rockefeller III ”var 

upptagen med att finna nya, allt mer effektiva metoder för att främja raslig renhet och 

avfolkning…” (s. 93), medan brodern, Nelson Rockefeller ägnade sig åt världens 

livsmedelsproduktion, vilket han kom att kalla den ”gröna revolutionen” för att göra tanken 

attraktiv för de länder som utsattes för revolutionen.  

  Ett exempel på global manipulation var den oljechock som kom i slutet av 1974, vilket 

ledde till exploderande oljepriser, upp till 400 procent under sex månader. Det ledde bland 

annat till ransonering av energi här i Sverige. Jag minns att jag skrev min B-uppsats i 

sociologi vid Stockholms universitet, då jag skulle intervjua pensionärer i Skaraborgs län om 

vilka behov de hade. Jag åkte runt i stugor på landet där de gamla av solidaritet med världen 

satt med ytterkläderna på sig i kalla stugor, för att de på radion fått veta att alla behövde 

ransonera elektriciteten. De såg aldrig de flödande neonskyltarna som fortfarande lyste inne i 

tätorterna.  

  Enligt Engdahl hade Henry Kissinger ”i egen hög person spelat huvudrollen bakom 

kulisserna genom att manipulera fram denna oljechock” (s. 53). Syftet var att påverka 

världens livsmedelsförsörjning. Världen behövde (och behöver) de mineral- och andra 

                                                                                                                                                         
Martinus världsbild, http://www.martinus.dk/sv/startsida/. Då kommer vi att förstå att utvecklingen sker 

organiskt och att den tekniska manipulationen av människor, djur och växter enbart skapar problem.  
10

 Se även http://planet.infowars.com/health/gmo-epicyte-gene-sterilization-in-your-food.  
11

 http://rt.com/op-edge/monsanto-is-like-mafia-584/  
12

 I en intressant artikel från 7 januari 2014 på sin hemsida diskuterar Engdahl New World Order, 'Washington 

and the ‘New New World Order', http://www.veteranstoday.com/2014/01/07/washington-and-the-new-new-

world-order/  

http://www.martinus.dk/sv/startsida/
http://planet.infowars.com/health/gmo-epicyte-gene-sterilization-in-your-food
http://rt.com/op-edge/monsanto-is-like-mafia-584/
http://www.veteranstoday.com/2014/01/07/washington-and-the-new-new-world-order/
http://www.veteranstoday.com/2014/01/07/washington-and-the-new-new-world-order/
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råvarutillgångar som finns i utvecklingsländerna och man vill därför minska 

befolkningstillväxten i dessa länder, för att lättare få tillgång till råvarorna. Maktens män (och 

en och annan kvinna) hade tillgång till kraftfulla vapen för att minska födelsetalen, bland 

annat ekonomiska genom Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken. Man 

planerade bland annat att utveckla ”enklare preventivmetoder genom biomedicinskt 

forskning”(s.54). 

   

Biologisk krigsföring 

Befolkningsminskning och genetiskt förändrade grödor var enligt Engdahl en del av samma 

agenda, att minska världens befolkning, en slags biologisk krigsföring, som offentliggjordes 

under idén att det var nödvändigt att ”lösa problemet med världssvälten”.  

  Ett medel blev vaccin, ett stelkrampsvaccin som påverkats av ett hormon (hcg
13

) och 

därmed fungerade som en ”dold abort” (s. 231). Vaccinet gavs endast till kvinnor i åldrarna 

15-45 år i Mexico. Det gavs inte till barn eller män. Bland de universitet som var med och 

finansierade denna forskning var Uppsala universitet enligt Engdahl (s. 231).  

  Biologisk krigsföring är ett ohyggligt område som den mäktiga eliten under ledning av 

Rockefeller Institut fortfarande utvecklar i största hemlighet.  I hemlighet har exempelvis 

strålningsexperiment utförts på fångar, sjukhuspatienter och amerikanska soldater. (s. 65) 

Under tidigt 1900-tal ”matade man nya patienter med mjölk från kor som man visste hade 

tuberkulos”. (s.71) Det är lätt att tro att detta inte sker längre, men Engdahl och andra 

författare visar att det tvärtom pågår alltmer cyniska och sofistikerade forskningsmetoder. 

Engdahl radar upp mängder med ohyggliga exempel på konsekvenserna av den människosyn 

som rådde under 1900-talet, men som på många sätt fortfarande råder. I denna anda utvecklas 

forskningen omkring genmanipulering, genetiska experiment, GMO, d.v.s. genmanipulerade 

organismer. En källa som Engdahl refererar till menar att ”jämfört med andra massför-

störelsevapen är biologiska vapen billiga” (s. 233). Jämfört med ett kärnvapen som skulle 

kosta 200 miljoner dollar att utveckla, så skulle en arsenal av biologiska vapen kosta bara 10 

miljoner dollar. 

  För att motivera de enorma kostnaderna användes hotbilder, faktiska eller inbillade, 

exempelvis ”det ryska hotet”. Idag är hotbilden ”terrorism”. Ett av vapnen var ett ”förfinat 

opiumliknande ämne som vid ytterst små mängder framkallade sömn, ångest, undergivenhet 

eller tillfällig blindhet.” (s. 233) Det är väl bara att konstatera att när vi nås av rykten 

framöver om vad som kan vara på gång, så är sannolikheten stor att det faktiskt också är på 

gång, och inte en konspirationsteori utvecklad i en galnings hjärna. Det är en verklighet 

utvecklad i många galningars hjärnor. 

  
14

 

                                                 
13

 Human Chorionic Gonadotropin (s. 230) ett hormon som behövs för att behålla en graviditet. Men när det 

kombineras med en ”stelkrampstoxoid” så stimulerar det bildandet av antikroppar mot hcg, ”vilket gör att en 

kvinna blir oförmögen att behålla en graviditet” (s. 231). 
14

 Bilden hämtad från http://www.infowars.com/monsanto-investor-bill-gates-says-gmo-crops-needed-to-fight-

starvation/.  

http://www.infowars.com/monsanto-investor-bill-gates-says-gmo-crops-needed-to-fight-starvation/
http://www.infowars.com/monsanto-investor-bill-gates-says-gmo-crops-needed-to-fight-starvation/
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Gigantföretagen lägger världen under sig 

I land efter land köper Monsanto och de andra gigantiska livsmedelsföretagen upp och lägger 

under sig jordbrukarnas landområden för att använda som odlingsmark för sina GMO-

utsäden. De jättelika sojabönsanvändarna är förutom Monsanto Cargill, Nestlè
15

 och Kraft 

Foods. Småbönderna erbjuds ”en spottstyver” för sin mark. När de vägrade sälja tvingades de 

ofta bort från sina egendomar av ”terroristliknande milis eller av den statliga polisen. Andra 

tvingades i konkurs eftersom marknaden översvämmades av billiga importerade livsmedel”. 

(s. 158).  Monsanto och övriga GMO-förespråkare tvingar därigenom på världen sitt 

genmanipulerade utsäde, som författaren kallar gm-majs, gm-vete, gm-ris, gm-potatis med 

mera. Det handlar också om paprika, spenat, broccoli, gurka, ärtor med mera. 

  Jordbruket blir allt mer mekaniserat, i en så extrem utsträckning att maskinerna kunde 

arbeta dygnet runt, ”ofta fjärrstyrd genom gps-satellitnavigation, och utan att det ens 

behövdes en jordbrukare för att köra traktorn” (s. 159) 

    F.William Engdahl beskriver i några kapitel hur GMO-företagen i princip ockuperat 

hela länder för att där bedriva sina experiment med genmanipulerade grödor och växtgifter. 

Monsantos växtgift Roundup dödar alla växter förutom speciella genmodifierade 

”herbicidresistenta” bönor från Monsanto (s. 164). Den besprutningen förstör inte bara 

böndernas närliggande grödor, utan den dödar också böndernas höns och andra djur. I 

synnerhet påverkades hästar negativt (s. 164). Kapitlet om det som hände i Argentina är 

fruktansvärt tragiskt, men ”det argentinska exemplet var bara det första steget i en global 

plan som hade tagit form under decennier, och som var fullständigt chockerande och 

fruktansvärd i omfattning”, skriver Engdahl (s. 165).  

  Därefter var det dags att kasta sig över Irak. Irak var ockuperat av 130 000 soldater och 

en liten armé med privata legosoldater med koppling till Pentagon. Dessutom sköttes 

kontrollen över den irakiska ekonomin från Pentagon. Irak är en del av Mesopotamien, 

civilisationens vagga, ”där den bördiga dalen mellan floderna Tigris och Eufrat i årtusenden 

skapade idealiska förhållanden för odling. Det har funnits irakiska jordbrukare sedan cirka 

8 000 f.Kr. och de har utvecklat värdefulla frön till nästan varje vetesort som används i 

världen idag”, berättar Engdahl. De gjorde detta genom att spara en del frön och sådde dem 

igen, vilket ledde till nya naturligt resistenta hybridsorter. Dessa frön har sparats i åratal i Abu 

Ghurayb, som har blivit känt som platsen för ett amerikanskt tortyrfängelse, något som bland 

andra Jon Ronson beskrivit bland annat i den skrämmande boken ”Män som stirrar på getter” 

från 2010
16

. I och med Irakkriget försvann denna historiska och ovärderliga fröbank. Det hade 

skapats en ”säkerhetskopia” av fröbanken vilken planerats i Syrien, i Aleppo. (s. 173) Undrar 

om den fröbanken också kommer att försvinna under det pågående kriget i Syrien?  

  Gates Foundation, Rockefeller, Monsanto och Syngenta, en samarbetspart till Monsanto 

i Schweiz och som även finns i Sverige, finanserar en enorm fröbank på ön Spetsbergen i 

                                                 
15

 Jag har i skrivande stund upptäckt att det ”svenska” företaget Hälsans Kök, som producerar många vegetariska 

rätter, såsom sojabiffar, sojakorvar, sojafärs, med mera, egentligen heter Tivall och är ett israeliskt företag inom 

Nestlé-koncernen. De garanterade i ett mail till mig att de inte använder GMO-soja i sina produkter, men 

eftersom lögner bevisligen enligt F.William Engdahl är en utbredd strategi, se kapitlet ”Lögner, förbannade 

lögner och Monsantos lögner”, så litar jag inte på uttalandet och har slutat köpa Hälsans Köks produkter. Petter 

Hellström skriver i Aftonbladet: ”I fallet Hälsans Kök är hemlighetsmakeriet särskilt osmakligt. Konsumenter 

som köper dyra vegetariska produkter gör det i allmänhet för att de bryr sig om sin omvärld. Hur många av dem 

vill att deras pengar ska gå till högre murar, fler bosättningar och fortsatt ockupation?” 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article14968186.ab.  
16

 Som jag skrivit om, http://www.piahellertz.com/Mansomstirrarpagetter-JonRonson.pdf. Det gjordes en löjlig 

film på boken och jag får en känsla av att förlöjligandet var en maktdemonstration från filmindustrins sida, som 

inte gillade avslöjandena. George Clooney uttalar sig om filmen: ” - Det jag älskar med filmen är att det som 

verkar mest korkat och absurt, det är faktiskt det som är sant,” säger Clooney. 

http://www.svd.se/kultur/clooney-stirrar-pa-getter-i-ny-film_3487549.svd  

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article14968186.ab
http://www.piahellertz.com/Mansomstirrarpagetter-JonRonson.pdf
http://www.svd.se/kultur/clooney-stirrar-pa-getter-i-ny-film_3487549.svd
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Svalbard, som är en ögrupp i Norge. Den har byggts i en gammal koppargruva som är 

kopplad till en lång ståltunnel från utsidan av berget. Fröbanken kallas ”The doomsday Seed 

Vault”, Domedagens frövalv. Där samlas all världens frön, med undantag för GMO-frön. 
17

 

 

   
 

  Genom att USA-sympatisörer placerades i alla irakiska departement så har man en 

garanti att det som sker, är det som USA och gigantföretagen vill ska ske. 

 Alla GMO-grödor patenteras, vilket innebär att företagen har monopol på sina 

respektive produkter. Detta får helt horribla konsekvenser. Exempelvis om odlare 

återanvänder frön året därpå, så blir det ett brott enligt den lagstiftning dessa företag lobbat 

fram. Företagen har till och med spioner som kontrollerar jordbrukarna. Men genom 

”terminatorfröna”, d.v.s. de frön som ”gör självmord” efter skörden, behövs inte längre dessa 

spioner. 

    

Världshandelsorganisationen, WTO 

För att kunna genomföra den världsomfattande ”framväxande agroindustriella 

företagskollossens nästa drag” behövdes ett ”överstatligt, icke-valt organ för att genomdriva 

dess privata agenda för maktkoncentration i global skala”, skriver Engdahl (s.185). Återigen 

var det Rockefeller Foundation som tillsammans med andra intressenter utvecklade begreppet 

”vertikal integration”.  

  WTO bildades i Genève år 1995. Organisationen skulle ”stå över nationernas lagar och 

inte ansvara inför något offentligt organ utanför sina egna väggar” (s. 186). Nationella lagar 

sågs som ett handelshinder, i praktiken ett hinder för en ”ohämmad strävan efter höga vinster 

från verksamheter både i utvecklingsländer med låga löner och lågkvalitativt industriellt 

jordbruk” (s.187). Bland annat förbjöds nationella lagar som krävde märkning av genetiskt 

förändrade livsmedel. De ansågs vara ”tekniska handelshinder” (s. 190). Washington hävdade 

att bara produkter som hade ”substantiellt förändrats”, kunde bli märkta i ett visst land. 

Eftersom man menade att GMO-grödorna var ”substantiellt ekvivalenta” med vanliga växter, 

d.v.s. samma som, så fanns det ingen anledning att märka produkterna (s. 191). Den märkliga 

ekvationen blir då: Hur kan man ta patent på grödor som är så lika de vanliga växterna att de 

inte behöver märkas? Engdahl tar upp flera ologiska och kontroversiella exempel på denna 

märkliga motsättning. Sverige är medlem i WTO. 
18

 Vad får vi därigenom inte veta? Vad 

undanhålls vi? Vad kan vi därmed inte påverka demokratiskt? 

 
”WTO:s doktrin var enkel: frihandel – på villkor som fastställts av jättelika privata konglomerat 

inom agroindustrin – skulle härska enväldigt över suveräna nationalstater, och över omsorgen 

om människors och djurs hälsa och säkerhet. ’Fri marknad über Alles’ var mottot” (sid. 191). 

                                                 
17

 ”Discover the doomsday seed vault’s secrets”, 

http://www.naturalnews.com/034468_doomsday_seed_vault_secrets.html.  

Se även F.William Engdahls artikel “Doomsday Seed Vault” in the Arctic”, 

http://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic-2/23503.  
18

 http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/FN-Geneve/Sverige--FN/Svensk-handelspolitik-inklusive-

svensk-WTO-politik-/  

http://www.naturalnews.com/034468_doomsday_seed_vault_secrets.html
http://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic-2/23503
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/FN-Geneve/Sverige--FN/Svensk-handelspolitik-inklusive-svensk-WTO-politik-/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/FN-Geneve/Sverige--FN/Svensk-handelspolitik-inklusive-svensk-WTO-politik-/
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En överstatlig elit stödjer och verkar mycket aktivt för spridningen av GMO-utsäden över 

världen. Den eliten innefattar således inte bara Rockefeller-, Gates- och Fordstiftelserna och 

de flesta andra stiftelser, som var knutna till de stora privata familjeförmögenheterna hos de 

rikaste familjerna i Amerika. Den inkluderar även, enligt Engdahl, USA:s utrikesdepartement, 

Nationella säkerhetsrådet, USDA (United States Department of Agriculture) och de politiskt 

ledande kretsarna inom IMF (Internationella Valutafonden) och Världsbanken, tillsammans 

med olika FN-organ, vilka inkluderar WHO (Världshälsoorganisationen) och FAO (Food and 

Agriculture Organization) (s.230). Snacka om maktkoncentration! 
  I linje med detta kommer också avregleringskraven, att man skulle avreglera den 

statliga kontrollen och genomföra långtgående privatiseringar. Vi vet att Ronald Reagan och 

Margret Thatcher blev villiga och kraftfulla verktyg för denna förändring, men vi har också 

svenska politiker som drivit och driver frågan. Jag kan bara nämna den s.k. 

Novemberrevolutionen år 1985 i Sverige som Dan Josefsson gjort en så välgjord och 

pedagogisk dokumentär om.
19

 

   

Forskning 

Än så länge är det få långtidsstudier som genomförts eller snarare som tillåtits. F.William 

Engdahl har tillägnat sin bok en tysk jordbrukare, Gottfried Glöckner, som var en 

universitetsutbildad jordbrukare och som genom systematiska undersökningar exempelvis 

fann att hans boskap fick en ”klibbig, vit avföring och våldsam diarré. Deras mjölk innehöll 

blod, något som aldrig tidigare skådats mitt under digivningsperioden. Några kor slutade 

plötsligt producera mjölk. Sedan dog fem kalvar, den ena efter den andra, från maj till 

augusti 2001, vilket var extremt oroväckande”, skriver Engdahl. (s. 197) Glöckner hade 

utfordrat sin boskap med genmanipulerad majs.  

 En rysk forskare, dr Irina Ermakova, fann att mer än hälften av avkommorna till de 

råttor som utfordrats med ”en föda av genetiskt modifierade sojabönor dog under de tre 

första veckorna i livet, sex gånger så många som de som var födda av honor som fick vanlig 

föda. Sex gånger så många var också kraftigt underviktiga” (s. 209). Forskaren menar att den 

biokemiska strukturen hos råttor liknar människornas, så hon menar att resultaten är ”mycket 

oroande… De pekar på en risk för mödrar och deras barn.” 

  Den studie som oroat GMO-företagen mest är den franske forskargruppen under ledning 

av Gilles-Eric Séralini. Till skillnad från de studier som Monsanto genomfört och inte hittat 

några skador på grund av de genmanipulerade produkterna, så fann Séralini allvarliga skador 

på det råttor som matats med genmanipulerad majs. Till skillnad från Monsantos forskare, 

som genomförde sin studie på 90 dagar, gjorde de franska forskarna en tvåårig studie. Efter 4-

7 månader började de första tumörerna visa sig. Studierna gjordes med det största antal råttor 

som någonsin används i en studie om GMO-föda, cirka 200 stycken (s.277). Engdahl 

presenterar mycket detaljerat för resultaten. Jag väljer att bara visa bilder och hänvisar till 

boken för detaljerna. 

  

                                                 
19

 Se Dan Josefssons utmärkta beskrivning av avregleringen, Novemberrevolutionen, finns på Youtube i sex 10-

minuters avslöjande och sevärda avsnitt, http://www.youtube.com/watch?v=Z95xH9Svq3k.  

http://www.youtube.com/watch?v=Z95xH9Svq3k
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Forskarna har blivit utsatta för mycket kraftfull kritik från andra forskare
20

, och tvingas nu dra 

tillbaka sin rapport. Diskussionen för och emot forskningen fortsätter på internet. Engdahl 

menar att studien bemöttes med ”Ingenting mindre än svekfullt bedrägeri och mörkläggning 

av att de (d.v.s. kritikerna, bland annat EU-kommissionen och EFSA
21

) hade blivit 

korrumperade av Monsantos gmo-lobbygrupper.” (s. 266) Samtidigt godkänns Monsantos 

bristfälliga studier av EU.   

Aspartan och Tamiflu 

Aspartan är ett gm-baserat konstgjort cancerframkallande sötningsmedel som producerats av 

ett av Monsantos dotterbolag, där försvarsminister Donald Rumsfeld varit VD (s.13) Han var 

också VD för det bolag som hade patent på Tamiflu, det omdiskuterade vaccinationsmedlet 

som såldes på grund av den s.k. fågelinfluensan, som spred sån skräck 2009, och som Sverige 

har köpt in mängder av. Engdahl funderar över om fågelinfluensan var ”ännu en bluff från 

Pentagon, vars yttersta syfte var okänt?”(s.241) Hans redogörelse för omständigheterna 

omkring fågelinfluensan och dess rötter är verkligen tankeväckande. Hur de små 

kycklingfarmerna i Asien fick skulden för spridningen, medan man bortsåg från de 

avskräckande kycklingfabrikerna i USA, där djuren exponeras för ”farliga kemikalier, blod 

och avföring, vilket förvärras av dålig ventilation och ofta extrema temperaturer” (s. 243).  

– Jag betraktar Tamifluinköpen som den största stölden i Europas historia, säger 

medicinprofessorn Peter C. Götzsche.
 22

 

Det verkar plötsligt ändå mer sannolikt att HIV och AIDS ingår i paketet biologiska vapen, 

något som författaren Ingemar Ljungqvist hävdar i sin bok ”Aids Tabu”.
23

 

Världen protesterar – EU är splittrat 
I allt större utsträckning börjar många att få upp ögonen för samstämmigheten mellan 

Kissingers politik för befolkningskontroll och Rockefeller Foundations stöd för införande av 

genteknik i de utvecklingsländer som utsetts till måltavlor för politiken. Till detta kom 

utvecklingen av en teknik som innebär att det blev möjlighet för multinationella företag att 

äga patent på viktiga frösorter. Det är ju en gigantisk och omänsklig plan. Rockefeller 

Foundation har bråttom. Det gäller nu att så snabbt som möjligt få ut GMO-säden, så att det 

blir oåterkalleligt. Men världen reagerar. Internet är fullt av kritik och motstånd. 

 

                                                 
20

 Se exempelvis http://www.sciencebasedmedicine.org/the-seralini-gmo-study-retraction-and-response-to-

critics/ och http://retractionwatch.com/2013/11/28/controversial-seralini-gmo-rats-paper-to-be-retracted/.  
21

 Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. 
22

 http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hard-kritik-mot-medicin-inkop  
23

 Se min sammanfattning http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf.  

http://www.sciencebasedmedicine.org/the-seralini-gmo-study-retraction-and-response-to-critics/
http://www.sciencebasedmedicine.org/the-seralini-gmo-study-retraction-and-response-to-critics/
http://retractionwatch.com/2013/11/28/controversial-seralini-gmo-rats-paper-to-be-retracted/
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hard-kritik-mot-medicin-inkop
http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf
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  Det starkaste motståndet mot den globala spridningen av GMO fanns tidigare i EU, men 

börjar nu på ett oroväckande sätt det försvagas och påtryckningar sker bland annat från WTO. 

Intressant är att påven fördömer genetiska forskare ”som leker Gud”.   

  Monsanto har lyckats få igenom ett lagförslag i USA som innebär att Monsanto ”inte 

kan bli stämt för alla skador som företagets grödor eller kemikalier åsamkar.” (s.278) År 

2006 lyckades Monsanto till slut, efter flera års försök, köpa upp det företag som hade patent 

på terminatorfröna. Så hotet mot livet är i högsta grad nu realistiskt. 

 

 
 

F.William Engdahl har gjort och gör ett fantastiskt arbete för att medvetandegöra oss. Han 

hävdar om och om igen att vi alla måste ta vårt ansvar, för planeten jorden och för våra barn 

och barnbarn. GMO-experimenten är verkligen ett hot mot livet självt. 

 

 

Jag vill också ge en stor eloge till Peter Pettersson på Anarchos förlag som gett ut boken på 

svenska och som dessutom gjort en briljant och kunnig översättning, med många klargörande 

och förklarande fotnoter. Det var Peter som också översatte den enormt intressanta boken 

”Bankerna och skuldnätet” av Ellen Hodgson Brown, en bok som avslöjade bankernas 

kriminella verksamheter i världen.
24

  

  Till den svenska upplagan har Engdahl år 2013 lagt till ett uppdaterat förord. Som 

bilagor har införts två artiklar som tidigare publicerats på NewsVoice, dels ”Monsantos 

bedrägliga spel i Europa i gmo-frågan” (NewsVoice 10 juni 2013) samt ”Alarmerande ny 

studie om Monsantos djurfoder” (NewsVoice 29 juli 2013). 

                      
                                                 
24

 Jag har skrivit om boken på http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf.  

Boken finns att köpa på 

 Anarchos förlag för 218 kronor 

 Bokus för 236 kronor 

 Adlibris för 235 kronor 

Se detta är en kriminalhistoria från verkligheten  

som vida överlägset överträffar alla sagor. 

Om du planerar att bara läsa en enda bok under år 2014 – 

LÄS DENNA! 

http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf

