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Pizzagate –  
Sanning eller falsk 

nyhet? 

Pia Hellertz, fil.dr.  

(2017) 

En månad före presidentvalet i USA, den 7 oktober 2016, började Wikileaks 

läcka omkring 650,000 hackade e-mail från Hillary Clintons stabschef John 

Podesta och Anthony Weiner, en demokratisk politiker. John Podesta var 

huvudansvarig för Hillary Clintons valkampanj. Anthony Weiner var gift med 

Hillary Clintons närmaste medarbetare Huma Abedin. De påstådda 

sexövergreppen och pedofilnätverket som avslöjades i e-mailen var således 

kopplade till personer mycket nära Hillary Clinton. Detta, som kom att kallas 

Pizzagate, blev föremål för en omfattande nyhetsrapportering. De stora 

tidningsdrakarna i USA, som i huvudsak stödde Hillary Clinton och som var 

kritiska till valet av Donald Trump, menade att det var ”falska nyheter”, lögner, 

vars syfte var att påverka valet i USA.  

 Det har påståtts att mailen läcktes av Ryssland till Wikileaks som ett led i 

ett försök att påverka presidentvalet i USA för att svartmåla Hillary Clinton till 

förmån för Donald Trump, något som flera källor, inklusive Wikileaks, menar är 

fel.1 Den största sannolikheten, enligt flera källor, är att mailen läcktes av någon 

inom CIA, som enligt en källa ”hade fått nog av paret Clinton och deras 

korruption”.2 

Pedogate 

Att det förekommer allvarliga övergrepp mot barn är ingen nyhet, även om det 

är ohyggligt vidrigt och chockerande att läsa om det och många väljer nog helst 

att blunda och tänka att det nog är tillfälligheter. Många undrar hur vuxna 

människor kan bete sig så extremt hemskt mot barn? Det känns helt otroligt och 

ofattbart om man är någorlunda ”normal”. Och ändå visar verkligheten att 

övergreppen sker i en omfattning vi inte ens vågar ana. Enligt en tidigare FBI-

                                                 
1 Assange Lawyer to Justice Department: Your Move – 1 februari 2017 –  

http://www.motherjones.com/politics/2017/01/julian-assange-chelsea-manning-extradition-

trump - I artikeln förnekar Assange dessutom att han stödde Trump. I juli liknade han valet 

mellan Clinton och Trump som ett val mellan ”kolera och gonorré”. 
2 Pizzagate_4_Dummies_PCHR.pdf.  

 

http://www.motherjones.com/politics/2017/01/julian-assange-chelsea-manning-extradition-trump
http://www.motherjones.com/politics/2017/01/julian-assange-chelsea-manning-extradition-trump
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chef Ted Gunderson försvinner tusentals barn varje år bara i USA.3 Enligt 

Pizzagate.wiki saknas omkring 800,000 barn i USA och omkring 300,000 

riskerar att utnyttjas sexuellt på olika sätt.4 Enligt samma källa finns det omkring 

20-30 miljoner slavar i världen idag, varav en stor del är barnslavar. Bland annat 

utnyttjar chokladjätten Nestlé barnslavar.5 Enligt U.S. State Department är 

mellan 600,000-800,000 personer utsatta för trafficking över olika gränser i 

världen varje år. 80 % av dem är kvinnor och hälften av dessa är barn. 

  Med anledning av den mest aktuella skandalen, den som avslöjats i 

Washington DC i samband med presidentvalet och som kom att kallas 

Pizzagate, gav jag mig i kast med att försöka undersöka detta ohyggliga 

fenomen lite mer. 

Katolska kyrkan 

I början av år 2002 avslöjade några grävande journalister på Boston Globe, som 

är den största nyhetstidningen i Boston, Massachusetts, hur katolska präster 

utnyttjade barn, framförallt unga pojkar, sexuellt. Avslöjandet blev en 

massmediabomb. Det gjordes en film om journalisternas arbete, Spotlight, som 

fick sex Oscarsnomineringar.6 

  Övergreppen inom kyrkan uppmärksammades åter under 2016. En präst, 

Gerald Ridsdale, som verkade i staden Ballarate i Australien från 1960- till 

1980-talet sitter i dag i fängelse, dömd för 138 sexuella övergrepp på 54 barn 

och ungdomar.  

  Övergrepp sker även i ordnar som tar hand om sjuka eller undervisar barn.7 

Till och med ex-påven Benedictus XVI, ska, när han var Kardinal Ratzinger, 

ha deltagit i våldtäkter, grym tortyr och bestialiska mord på barn.8 Även den 

nuvarande påven ska enligt en källa tidigare ha varit involverad i trafficking av 

barn för sexuellt utnyttjande.9 Jag är medveten om att det verkar helt osannolikt, 

                                                 
3 Jag rekommenderar Ted Gundersons mycket intressanta föredrag på YouTube, Retired 

HEAD OF FBI Tells ALL "Illuminati, Satanism, Pedophile Rings" - 

https://www.youtube.com/watch?v=BplUD6kQYuU  
4 What is Pizzagate? - http://pizzagate.wiki/Main_Page  
5 Chokladindustrin är beroende av barnslavar – Epoch Times - 

http://www.epochtimes.se/chokladindustrin-ar-beroende-av-barnslavar/  
6 Filmen finns att köpa på DVD. Jag har nyligen tittat på den och blev imponerad av 

journalisternas arbete. 
7 För den intresserade som vill veta mer, finns mängder av källor på Internet. 
8 Nya pedofilanklagelser mot ex-påven Joseph Ratzinger -

http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/324-upprop-att-paven-och-

vatikanen-skall-agera-mot-barnsex.html  
9 Påven Franciskus anklagad för child trafficking i pedofilring 

http://www.whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/789-paven-franciskus-anklagat-foer-

child-trafficking-i-pedofilring.html  

http://www.cuttingedge.org/news/n2029.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=BplUD6kQYuU
http://pizzagate.wiki/Main_Page
http://www.epochtimes.se/chokladindustrin-ar-beroende-av-barnslavar/
http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/324-upprop-att-paven-och-vatikanen-skall-agera-mot-barnsex.html
http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/324-upprop-att-paven-och-vatikanen-skall-agera-mot-barnsex.html
http://www.whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/789-paven-franciskus-anklagat-foer-child-trafficking-i-pedofilring.html
http://www.whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/789-paven-franciskus-anklagat-foer-child-trafficking-i-pedofilring.html
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men det gäller att studera och kritiskt granska källorna som för fram 

informationen. Påven Benedictus bad år 2008 om ursäkt för prästernas 

”övergrepp mot de små”.10 

  Vissa tolkar fenomenet som en konsekvens av katolska kyrkans 

celibatkrav. Andra menar att pedofiler dras till katolska kyrkan på grund av att 

man där inte behöver riskera att bli avslöjad och åtalad. Istället skickas präster, 

som blir anmälda för brott, till andra orters församlingar och kan där fortsätta 

övergreppen.  

  Francesco Zanardi är en aktivist som har stött kampen för mänskliga 

rättigheter i många år. År 2008 grundade han den italienska stiftelsen Rette L 

'Abuse, för att berätta om prästerskapets övergrepp i Italien. År 2010 blev han 

känd för att han avslöjade skandalen med pedofila präster och de grymheter som 

begåtts av prästerna i Italien. Han fick både nationell och internationell 

uppmärksamhet. Den italienska befolkningen blev omskakad eftersom de blint 

trodde att dessa skandaler bara skedde utomlands och inte i hemlandet, i 

synnerhet inte i Vatikanen.11 

Bryssel 
År 1995 avslöjades Marc Dutroux för att tillsammans med sin andra hustru och 

flera andra förövare, ha förgripit sig på, misshandlat och torterat flera unga 

flickor mellan åtta och nitton års ålder. Två av de flickor som blev offer, 

drogade han och begravde levande i trädgården. Dutroux erkände i förhör att 

han ända sedan de tidiga tonåren hade haft väldigt våldsamma och perversa 

sexuella fantasier som innefattade sex med barn. Han berättade också att han 

bara var en liten kugge i en större pedofilring.12 Han fick fängelse i 13 ½ år, men 

släpptes efter sex år för ”gott uppförande”.  

  Att fallet Dutroux fick en så omfattande mediauppmärksamhet berodde på 

att pedofilringen involverade även mäktiga personer i Bryssel, vilka, enligt 

Henry Makow, ”beställde” barn av Dutroux.13 Makow nämner personer inom 

aristokratin. Han nämner också kopplingar till den maktgrupp som kallas 

Illuminati, som många menar inte existerar längre, medan andra källor menar är 

                                                 
10 Påven: Förlåt för övergrepp - http://www.svt.se/nyheter/utrikes/paven-forlat-for-overgrepp  
11 Welcome to ITCCS.ORG and The International Tribunal into Crimes of Church and State - 

http://itccs.org/2013/05/18/historic-press-conference-in-italy - Översatt artikel på 

http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/vatikanens-brott.html.  
12 Illuminati Pedophile Rings: The Detroux Affair – Henry Makow – 19 april 2011 - 

https://www.henrymakow.com/the_detroux_case.html 
13 Illuminati Pedophile Rings: The Detroux Affair – Henry Makow – 19 april 2011 - 

https://www.henrymakow.com/the_detroux_case.html  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Perversion
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/paven-forlat-for-overgrepp
http://itccs.org/
http://itccs.org/2013/05/18/historic-press-conference-in-italy
http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/vatikanens-brott.html
https://www.henrymakow.com/the_detroux_case.html
https://www.henrymakow.com/the_detroux_case.html
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Maktgruppen med stort M i världen.14  

  Wikileaks har flera artiklar om pedofilnätverk i Bryssel och hur de 

ignoreras av polis och politiker i Belgien.15 Enligt en källa är Bryssel lite av en 

huvudstad för de pedofila nätverken. 

England 
År 2014 greps 660 misstänkta pedofiler i England. Gripandet ledde till att 430 

barn förts i säkerhet efter att 833 hem och fastigheter undersökts.16 
  Jimmy Savile var en brittisk programledare i radio och TV. Han dog 2011. 

Savile anklagades först efter sin död, år 2012, för sexuella övergrepp på 

underåriga. Scotland Yard startade en utredning. Då hörde över 450 personer av 

sig som anklagade Savile. Enligt Wikipedia hade rykten florerat sen 50-talet men 

alltid avfärdats. Svenska Dagbladet ställer den viktiga frågan: ”Hur kunde det få 

fortgå så länge? Och vad visste BBC?”17 

  År 2012 åtalades 47 muslimer i England för sexbrott mot minderåriga 

brittiska flickor i åldrarna 10-13 år. Av allmänheten sågs det som en del av det 

som kallades det ”muslimska pedofilproblemet”.18 

  I den brittiska staden Rotherham har en gigantisk pedofilhärva avslöjats. 

Det är framförallt muslimska män från Pakistan och Mellanöstern som under 

flera år utnyttjat barn. Polis och myndigheter har tystat ner händelserna för att 

undvika att bli stämplade som ”rasister”. Därför har männens brottslighet kunnat 

fortsätta, trots att det var känt av polisen.19  

                                                 
14 Illuminati har nu offentliggjort sig själva genom att skapa en egen hemsida, med en märklig 

”informationsvideo” på, https://www.illuminatiofficial.org/the-official-website-for-the-

illuminati/. Jag undrar vilket syfte de har med detta? David Seaman berättar på en video om 

kopplingen mellan Illuminati och Pizzagate, https://www.youtube.com/watch?v=QqUzs-

wsRZM  
15 Belgian pedophile trafficking ring and alleged cover up: Marc Dutroux & Nihoul - / 

http://www.wikileaks-forum.com/belgium/358/belgian-pedophile-trafficking-ring-and-

alleged-cover-up-marc-dutroux-and-nihoul/15315/  

Se också Belgian sex ring 'ignored' – BBC News – 22 januari 2002 -  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1774436.stm  
16 Historisk insats för att rädda barn – 660 misstänkta pedofiler gripna i England - 

http://newsvoice.se/2014/07/16/historiskt-insats-for-att-radda-barn-660-misstankta-pedofiler-

gripna-i-england/  
17 Jimmy Savile – stjärna och pedofil – SvD 4 november 2012 - http://www.svd.se/jimmy-

savile--stjarna-och-pedofil  
18 47 muslimer åtalas i pedofilhärva – Fria tider den 12 februari 2012 - 

http://www.friatider.se/47-muslimer-atalas-i-pedofilharva  
19 En utmärkt sammanfattning på svenska med referenser till brittisk media finns i artikeln 

Den muslimska pedofilhärvan i Storbritannien kan vara toppen av ett isberg - 

http://avpixlat.info/2014/08/31/den-muslimska-pedofilharvan-i-storbritannien-kan-vara-

toppen-av-ett-isberg/  

https://www.illuminatiofficial.org/the-official-website-for-the-illuminati/
https://www.illuminatiofficial.org/the-official-website-for-the-illuminati/
https://www.youtube.com/watch?v=QqUzs-wsRZM
https://www.youtube.com/watch?v=QqUzs-wsRZM
http://www.wikileaks-forum.com/belgium/358/belgian-pedophile-trafficking-ring-and-alleged-cover-up-marc-dutroux-and-nihoul/15315/msg40779#msg40779
http://itccs.org/2013/05/18/historic-press-conference-in-italy/
http://www.wikileaks-forum.com/belgium/358/belgian-pedophile-trafficking-ring-and-alleged-cover-up-marc-dutroux-and-nihoul/15315/
http://www.wikileaks-forum.com/belgium/358/belgian-pedophile-trafficking-ring-and-alleged-cover-up-marc-dutroux-and-nihoul/15315/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1774436.stm
http://newsvoice.se/2014/07/16/historiskt-insats-for-att-radda-barn-660-misstankta-pedofiler-gripna-i-england/
http://newsvoice.se/2014/07/16/historiskt-insats-for-att-radda-barn-660-misstankta-pedofiler-gripna-i-england/
http://www.svd.se/jimmy-savile--stjarna-och-pedofil
http://www.svd.se/jimmy-savile--stjarna-och-pedofil
http://www.friatider.se/47-muslimer-atalas-i-pedofilharva
http://avpixlat.info/2014/08/31/den-muslimska-pedofilharvan-i-storbritannien-kan-vara-toppen-av-ett-isberg/
http://avpixlat.info/2014/08/31/den-muslimska-pedofilharvan-i-storbritannien-kan-vara-toppen-av-ett-isberg/
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  På en internetsida som diskuterar islam och pedofili, Answering Islam – En 

kristen-muslimsk dialog, konstateras att det enligt Koranen är ok att ha sex med 

flickor som ännu inte fått sin mens, en uppgift som finns i flera källor på nätet.20 

Det ruskiga är att det har hänt att män som haft sex med barn sluppit straff, 

eftersom de berättar i domstolen att de fått lära sig i Koranskolan att det inte är 

förbjudet.21 

Franklinskandalen i Washington 
År 1989 beskrev The Washington Post en homosexuell pedofilring inom högsta 

makten i Washington DC, där män utnyttjade unga pojkar. 22 Bland annat var 

president Ronald Reagan och hans vice president George H.W. Bush samt 

höga religiösa ledare som Lawrence E. ”Larry” King, inblandade. Detta var då 

den största pedofilskandalen i USAs historia.   

 

 

  Det gjordes en dokumentär, "Conspiracy of Silence", som skulle visas på 

Discovery Channel den 3 maj 1994, men på grund av hot från en kongressman 

stoppades visningen och rätten till dokumentären köptes upp och original och 

kopior förstördes. Men en kopia förmedlades till den pensionerade numera 

                                                 
20 Answering Islam – En kristen-muslimsk dialog – Pedofili - http://www.answering-

islam.org/svenska/islam/allah-och-islam/pedofili.html  
21 Koranskola: "Sex med barn är okej" - http://www.dmretro.se/blogg/dennism/koranskola-

sex-med-barn-ar-okej  
22 The Franklin Coverup Scandal - The Child sex ring that reached Bush/Reagan Whitehouse  

http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/Franklin/FranklinCoverup/franklin.ht

m  

http://www.answering-islam.org/svenska/islam/allah-och-islam/pedofili.html
http://www.answering-islam.org/svenska/islam/allah-och-islam/pedofili.html
http://www.dmretro.se/blogg/dennism/koranskola-sex-med-barn-ar-okej
http://www.dmretro.se/blogg/dennism/koranskola-sex-med-barn-ar-okej
http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/Franklin/FranklinCoverup/franklin.htm
http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/Franklin/FranklinCoverup/franklin.htm
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2015/01/wtpage1small.gif
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avlidne (misstänkt mördade) FBI-chefen Ted L. Gunderson.23 Filmen ligger 

numera på Youtube.24  

  Den tidigare republikanske senatorn John Decamp blev involverad i 

filmen och skrev senare en bok om skandalen som kom att kallas The Franklin 

Cover-up. Han berättar bland annat att det i Nebraska hade utvecklats en stor 

institution för omkring 500 pojkar i behov av samhällsvård, Boys Town. I 

samband med en stor ekonomisk svindel avslöjades en avsevärt större 

kriminalitet, som innefattade droghandel, kidnappning av barn och sex med 

minderåriga. Pojkar på 15 år och yngre flögs till Washington DC och drogades 

för sexorgier.25 Även de inbjudna politikerna drogades och sen visade dåvarande 

presidenten Bush (den äldre) och Dick Cheney m.fl. hur man skulle göra för att 

ha sex med pojkarna. När de inbjudna gjorde detta filmades de och sen satt de på 

kroken för senare utpressning. 

  Den strategin användes även av den beryktade FBI-chefen under 48 år fram 

till sin död år 1972, J. Edgar Hoover. Rykten hade länge gått om att Hoover var 

homosexuell, men han jagade alla som insinuerade detta. Enligt en källa var 

Hoover även engagerad i pedofili.26 Han brukade filma politiker i 

komprometterande situationer, vilket han sen kunde använda för utpressning 

eller på annat sätt som han fann nödvändigt.  

Tillbaka till Pizzagate 

Mailen, som ligger på internet, avslöjade som nämnts ett pedofilnätverk med 

kopplingar ända upp till USAs regering.27 På grund av ordvalen i e-mailen, vilka 

gjorde formuleringarna misstänkta, började en skandal rullas upp som kom att 

kallas Pizzagate. När man Googlar på Pizzagate får man i skrivande stund 

nästan fyra miljoner träffar (på bara fem månader). Det är både information och 

desinformation. Mainstream media kritiseras för att de tystar och sprider ”falska 

nyheter”. Sanningssökarna blir i stort sett hänvisade till alternativa media, som i 

sin tur kritiseras av mainstream media för att sprida ”falska nyheter”.  

  Det var nu ”falska nyheter” blev ett begrepp som spreds som en löpeld i 

                                                 
23 Enligt visa källor var även Ted Gunderson inblandad i övergrepp på en ung pojke – se 

Homosexual George Bush pedophile sex ring and blackmail of congress - 

http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/homosexual-george-bush-pedophile-sex-ring-

and-blackmail-of-congress-3099920.html. Om det är sant eller ett försök till karaktärsmord av 

en visselblåsare är svårt att bedöma. 
24 CONSPIRACY OF SILENCE [Banned Discovery Channel Documentary] - 

https://www.youtube.com/watch?v=AY-F5JoHoho  
25 The Franklin Cover-up: Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska av John W. 

DeCamp (2011). 
26 The secret life of J Edgar Hoover – State of Nation - 

http://stateofthenation2012.com/?p=61523.  
27 The Podesta Emails; Part One - https://wikileaks.org/wiki/FBI_pedophile_symbols  

http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/homosexual-george-bush-pedophile-sex-ring-and-blackmail-of-congress-3099920.html
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/homosexual-george-bush-pedophile-sex-ring-and-blackmail-of-congress-3099920.html
https://www.youtube.com/watch?v=AY-F5JoHoho
https://www.amazon.com/John-W.-DeCamp/e/B001KCDNCO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/John-W.-DeCamp/e/B001KCDNCO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://stateofthenation2012.com/?p=61523
https://wikileaks.org/wiki/FBI_pedophile_symbols
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media och på nätet. Kraven på censur för att stoppa ”falska nyheter” ökade 

markant under den här tiden. Google och Facebook har lovat att försöka 

censurera inlägg som handlar om Pizzagate, enligt en f.d. CIA-agent.28 Även 

naiva svenska politiker börjar ropa på censur.29 

Pizza, varmkorv och glass 
I de läckta mailen användes ofta begrepp som har med mat att göra, pizza, pasta, 

varmkorv, glass, sås, med mera, begrepp som är kända för att användas inom 

pedofilnätverk.30 De formuleras på ett sätt som gör innehållet obegripligt, om det 

inte handlar om kodord för något helt annat. Mailen finns publicerade på 

Internet.31 Här är en lista på symboler som spridits på nätet, därav namnet 

Pizzagate: 

                    

 

                                                 
28 FORMER CIA OFFICER ANSWERS PIZZAGATE QUESTIONS ! NEW WORLD ORDER ! 

FB CENSORSHIP – Robert David Steele svarar på frågor – 15 januari 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=9ht8hZ4c3n0  
29 Alice Bah Kuhnke kräver censur av Facebook - http://www.friatider.se/alice-bah-kuhnke-

kr-ver-censur-p-facebook  
30 Podesta Pizza Gate Emails Go Beyond Clintons, To Obama White House - 

http://rickwells.us/podesta-pizza-gate-emails-beyond-clintons-obama-white-house/  
31 Se exempelvis WikiLeaks: Pedophile ‘Code Words’ Found In Podesta Emails - 

http://yournewswire.com/wikileaks-pedophile-code-words-podesta/  

https://www.youtube.com/watch?v=9ht8hZ4c3n0
http://www.friatider.se/alice-bah-kuhnke-kr-ver-censur-p-facebook
http://www.friatider.se/alice-bah-kuhnke-kr-ver-censur-p-facebook
http://rickwells.us/podesta-pizza-gate-emails-beyond-clintons-obama-white-house/
http://yournewswire.com/wikileaks-pedophile-code-words-podesta/
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Symboler 
I en bulletin som FBI publicerade den 31 januari 2007 som handlar om brott 

som begås mot barn, exempelvis sexuella övergrepp och produktion av 

barnpornografi, redovisas några symboler som används av pedofiler.32 Den blå 

triangeln är symbol för en ”pojkälskare”. Den lilla triangeln symboliserar pojken 

och den stora den vuxne. Hjärtat i hjärtat symboliserar att det handlar om unga 

flickor. Dessa symboler kan återfinnas i leksaksannonser, i barnfilmer från 

Hollywood, i musikvideor33 och många fler ställen.  

 

 

   
 

 

 

                                                 
32 Bilden hämtad från ett FBI-dokument om pedofilsymboler som visar preferenser: 

https://wikileaks.org/wiki/FBI_pedophile_symbols 
33 Här är ett par videor som försöker avslöja: 

Katy Perry - This Is How We Do 

https://www.youtube.com/watch?v=7RMQksXpQSk  

Daveo Falaveo- GAY PIZZA SONG 

https://www.youtube.com/watch?v=etHMZiwKsXM  

https://wikileaks.org/wiki/FBI_pedophile_symbols
https://www.youtube.com/watch?v=7RMQksXpQSk
https://www.youtube.com/watch?v=etHMZiwKsXM
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Pedofilt nätverk 
Det har avslöjats att paret Clinton är vänner till miljardären Jeffrey Epstein, 

som tidigare suttit i fängelse i 18 månader för sexuella övergrepp på barn.34 

Epstein äger ett flygplan som kallas Lolita Express35 och han tar med sig gäster 

till sin ö, Orgy Island.36 Vänskapen hade dock avslöjats tidigare.37 Flygplanets 

loggbok avslöjar att Bill Clinton reste många gånger och att han ibland inte 

hade sina säkerhetsvakter med sig. 38 Även Hillary Clinton lär enligt loggboken 

ha åkt med några gånger.39 

  Kvinnor har framträtt och berättat att de fick fungera som sexslavar åt 

Jeffrey Epstein att utnyttjas av hans rika vänner. Det finns flera intervjuer med 

offer på Youtube.40 Epstein misstänks för att ha drivit en omfattande pedofilring 

där minderåriga har övertalats att ha sex med rika pedofiler. Den brittiske prins 

Andrew och andra kända namn misstänks för att vara delaktiga i 

pedofilnätverket.41 42 

Anthony Weiners laptop 
Från den 1 november 2016 har två FBI-undersökningar gjorts om paret Clinton. 

Dels gäller det Clinton Foundation och dels att Hillary Clinton använde 

                                                 
34 Se exempelvis - The ‘sex slave’ scandal that exposed pedophile billionaire Jeffrey Epstein - 

http://nypost.com/2016/10/09/the-sex-slave-scandal-that-exposed-pedophile-billionaire-

jeffrey-epstein/  
35 Namnet på flygplanet är inspirerat av Vladimir Nabokov som skrev boken Lolita (1955) om 

en äldre man som åtrådde unga flickor. 
36 Flight logs show Bill Clinton flew on sex offender's jet much more than previously known – 

Fox News, 13 maj 2016 - https://archive.is/B6nnX#selection-413.0-751.139  
37 The Clinton Crime Family - On Pedophile Island (#LolitaExpress) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bw54mtGq1U . Videon publicerades redan den 12 juni 

2016 
38 Bill Clinton hade mer samröre med sexualförbrytare än vad som tidigare varit känt – Nya 

Dagbladet den 23 maj 2015 - http://nyadagbladet.se/utrikes/bill-clinton-hade-mer-samrore-

med-sexualforbrytare-vad-som-tidigare-varit-kant/  
39 Se bland annat SOURCE: FBI HAS EVIDENCE HILLARY VISITED 'ORGY ISLAND' 
http://www.wnd.com/2016/11/source-fbi-has-evidence-hillary-visited-orgy-island/  
40 Hillary Clinton Child Rape Victim Speaks Out - Cathy O'Brien Testimony 

https://www.youtube.com/watch?v=2pzp6VR7zJ8  

#PizzaGate VICTIM TESTIMONY!!! Hillary is a Child Molester!! 

https://www.youtube.com/watch?v=9SNsrPkxMGQ&feature=youtu.be 

Brice Taylor: Mind-Controlled Sex Slave of the CIA, Bob Hope and Henry Kissinger 

https://www.youtube.com/watch?v=sm-x1feeyEs  
41 Brittisk prins pekas ut i sexhärva – Svenska Dagbladet den 2 januari 2015 – Erik Bergin -.  

http://www.svd.se/brittisk-prins-pekas-ut-i-sexharva  
42 Pedophile Billionaires: Jeffrey Epstein, Bill Clinton & Sex Slave Island Cover-Up – 

TheLipTV, 24 juli 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=ElAqnV2o1RQ.  

http://nypost.com/2016/10/09/the-sex-slave-scandal-that-exposed-pedophile-billionaire-jeffrey-epstein/
http://nypost.com/2016/10/09/the-sex-slave-scandal-that-exposed-pedophile-billionaire-jeffrey-epstein/
http://nypost.com/2016/10/09/the-sex-slave-scandal-that-exposed-pedophile-billionaire-jeffrey-epstein/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
https://archive.is/B6nnX#selection-413.0-751.139
https://www.youtube.com/watch?v=9Bw54mtGq1U
http://nyadagbladet.se/utrikes/bill-clinton-hade-mer-samrore-med-sexualforbrytare-vad-som-tidigare-varit-kant/
http://nyadagbladet.se/utrikes/bill-clinton-hade-mer-samrore-med-sexualforbrytare-vad-som-tidigare-varit-kant/
http://www.wnd.com/2016/11/source-fbi-has-evidence-hillary-visited-orgy-island/
https://www.youtube.com/watch?v=2pzp6VR7zJ8
https://www.youtube.com/watch?v=9SNsrPkxMGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sm-x1feeyEs
http://www.svd.se/brittisk-prins-pekas-ut-i-sexharva
https://www.youtube.com/watch?v=ElAqnV2o1RQ
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Anthony Wieners server för sekretessbelagd information. Enligt en källa inom 

New York City Police Department, NYCP, var det när man undersökte Anthony 

Weiners laptop som man blev medvetna om att det fanns ett pedofilnätverk.43  

 

 

 
Detta är två av de tusentals läckta mailen som ligger på Internet. 

 

  I juni 2011 medgav Weiner, efter att först ha förnekat det, att han skickat 

ekivoka bilder av sig själv till flera kvinnor via sociala media och mobiltelefoni, 

både före och efter han gift sig. Enligt en dokumentär på SVT, som sändes i 
                                                 
43 BREAKING: FBI Confirms Evidence Of HUGE Underground Clinton Sex Network av 
Martin Walsh - https://conservativedailypost.com/breaking-fbi-confirms-evidence-of-huge-

underground-clinton-sex-network/  

https://conservativedailypost.com/author/martin-walsh/
https://conservativedailypost.com/breaking-fbi-confirms-evidence-of-huge-underground-clinton-sex-network/
https://conservativedailypost.com/breaking-fbi-confirms-evidence-of-huge-underground-clinton-sex-network/
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januari 2017, försökte han bli borgmästare i New York, men sexskandalen satte 

stopp för hans möjligheter. 

  En källa inom FBI berättar att en tredje undersökning nu har startat, en 

undersökning om att en omfattande handel med barn och ett pedofilt nätverk är 

verksamt i Washington, D.C. Enligt dessa rapporter, finns det minst sex 

medlemmar i kongressen och flera ledare inom federala myndigheter som deltar 

i en pedofilring och som de säger styrs med Clinton Foundation som 

kamouflage.44 I skrivande stund (januari 2017) kommer nyheten att Clinton 

Foundation läggs ner. Den får inte längre donationer från dem som hoppades att 

Hillary Clinton skulle bli president.45 

James Alefantis och Comet Ping Pong   
En annan nyckelperson är James Alefantis som äger pizzarestaurangen Comet 

Ping Pong. Restaurangen har utpekats som en central för Pizzagate. Av någon 

anledning rankas James Alefantis som den 49.e bland de 50 mest inflytelserika 

personerna i Washington. Alefantis har även besökt Vita Huset några gånger. På 

en sida på Internet avslöjas bilder som man hittat på hans Instagramkonto.46 

Bland annat denna. Observera att det står en man bakom barnet. 

Alefantis försvarade sig med att det var en lek och att barnet tejpat fast sig självt. 

 

 

                                                 
44 BREAKING: FBI Confirms Evidence Of HUGE Underground Clinton Sex Network av 

Martin Walsh - https://conservativedailypost.com/breaking-fbi-confirms-evidence-of-huge-

underground-clinton-sex-network/ 
45 Pengaströmmen sinar för Clinton Foundation när Hillary inte längre har politik att sälja - 

http://www.friatider.se/pengastrommen-sinar-for-clinton-foundation   
46 Se bland annat “Pizzagate”: How 4Chan Uncovered the Sick World of Washington’s 

Occult Elite - 18 november 2016 av Edward Morgan - 

http://prepareforchange.net/2016/11/18/pizzagate-how-4chan-uncovered-the-sick-world-of-

washingtons-occult-elite/ 

https://conservativedailypost.com/author/martin-walsh/
https://conservativedailypost.com/breaking-fbi-confirms-evidence-of-huge-underground-clinton-sex-network/
https://conservativedailypost.com/breaking-fbi-confirms-evidence-of-huge-underground-clinton-sex-network/
http://www.friatider.se/pengastrommen-sinar-for-clinton-foundation
file:///C:/Users/Ägaren/Documents/00%20BÖCKER%20JAG%20LÄST/PIZZAGATE/0%20ARTIKEL/november%202016
http://prepareforchange.net/author/edwardmorgan/
http://prepareforchange.net/2016/11/18/pizzagate-how-4chan-uncovered-the-sick-world-of-washingtons-occult-elite/
http://prepareforchange.net/2016/11/18/pizzagate-how-4chan-uncovered-the-sick-world-of-washingtons-occult-elite/
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Edgar Welch – attacken mot Comet Ping Pong 

28-årige Edgar Welch gick beväpnad in på pizzarestaurangen Comet Ping Pong 

med det officiella syftet att undersöka om det var sant att den användes för 

pedofili. Han säger sig ha velat befria barnen. Nu säger han till Times att han 

”ångrar sig”.47 Några källor på Internet menar att hans aktion var en False flag 

och att han själv är en s.k. ”crisis actor”, d.v.s. att han får uppdrag att agera när 

False flags ska genomföras.48 Syftet skulle vara att förhindra fortsatt 

undersökning av pizzerian, eventuellt se till att bevis försvann. Ingen person 

skadades och alla gäster flydde därifrån. 

  False flag var ursprungligen en sjökrigsterm där en aktör seglade under en 

annan flagga än sin egen som en krigslist. I modern tappning beskriver termen 

specialoperationer som lagts upp så att det framstår som om de utförs av en viss 

aktör, snarare än av den som faktiskt planerade och utförde den. 

Pedogate 

Flera källor menar att Pizzagate endast är en lokal företeelse, knutet till 

Washington DC, John Podesta, hans bror Tony Podesta, James Alefantis, paret 

Clinton, med flera. Men det finns, som jag beskrivit ovan, pedofilnätverk över 

hela världen. Det kallas Pedogate.  Det handlar inte bara om att utnyttja barn 

sexuellt. Det handlar om att locka in barn i många destruktiva aktiviteter.49 

Förutom att det handlar om barntrafficking för att sälja barn som sexslavar och 

arbetsslavar, så handlar det om att skapa barnpornografiska bilder och filmer. 

Det vidrigaste när det gäller film är s.k. ”snuff-filmer”, vilka innebär att man 

filmar autentiska mord på barnen och sen säljer filmerna. Dessutom säljs 

barnens organ, vävnader och blod till rika människor som behöver 

transplantationer. 50   

  Jonny Sågänger51 skrev boken Organhandel år 1994. I en recension i 

                                                 
47 Pizzagate Gunman - http://time.com/4594988/pizzagate-gunman-comet-ping-pong-regret/  
48 Se bland annat Comet Ping-Pong Pizzagate False Flag Shooter “Crisis Actor” Meme 

Exposed! - https://newsinsideout.com/2016/12/comet-ping-pong-pizzagate-false-flag-shooter-

crisis-actor-meme-exposed/  
49 Why is it called PIZZAGATE and not Pedogate? 
http://stateofthenation2012.com/?p=58549 
50  PIZZAGATE: A Special Report on the Washington, D.C. Pedophilia Scandal - The Cover 

Is Blown Off The Ongoing Worldwide C.I.A. Black Pedo-Operation - 

http://themillenniumreport.com/2016/12/pizzagate-a-special-report-on-the-washington-d-c-

pedophilia-scandal/  
51 Ny publicistisk chef och ny pharmaredaktör på Svenska Nyhetsbrev – 3 oktober 2011 -

http://www.mynewsdesk.com/se/bisnode/pressreleases/ny-publicistisk-chef-och-ny-

pharmaredaktoer-paa-svenska-nyhetsbrev-689296  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6krigf%C3%B6ring
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigslist
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Specialoperationer&action=edit&redlink=1
http://time.com/4594988/pizzagate-gunman-comet-ping-pong-regret/
https://newsinsideout.com/2016/12/comet-ping-pong-pizzagate-false-flag-shooter-crisis-actor-meme-exposed/
https://newsinsideout.com/2016/12/comet-ping-pong-pizzagate-false-flag-shooter-crisis-actor-meme-exposed/
http://stateofthenation2012.com/?p=58549
http://themillenniumreport.com/2016/12/pizzagate-a-special-report-on-the-washington-d-c-pedophilia-scandal/
http://themillenniumreport.com/2016/12/pizzagate-a-special-report-on-the-washington-d-c-pedophilia-scandal/
http://www.mynewsdesk.com/se/bisnode/pressreleases/ny-publicistisk-chef-och-ny-pharmaredaktoer-paa-svenska-nyhetsbrev-689296
http://www.mynewsdesk.com/se/bisnode/pressreleases/ny-publicistisk-chef-och-ny-pharmaredaktoer-paa-svenska-nyhetsbrev-689296
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2000-Talets Vetenskap recenserar Ingemar Ljungqvist boken.52 Sågänger 

kartlägger i boken ”ett nytt fenomen i den marknadsstyrda världsekonomin; 

handeln med njurar och hornhinnor”. Med en noggrann dokumentation och med 

mängder av intervjuer beskriver Sågänger hur ”en ökande handel med 

människodelar skjuter fart”. Sågänger berättar om gatubarnen i Brasilien och 

Colombia som får bli offer för att rika människor behöver deras organ och 

hornhinnor.   

   Även i satanistiska ritualer används barn, men det är ett tema för en annan 

artikel.53 Här ger jag dock en av många länkar till överlevande offer för 

satanistiska ritualer. Theresa berättar om enorma övergrepp från två års ålder, 

inklusive sex med djur, som hennes ”Nanny” och dennas nätverk tvingade 

Theresa att delta i.54 Det finns fler modiga barn, både pojkar och flickor som 

vågat avslöja och berätta. 

  Bara i Europa försvinner omkring 10,000 ensamkommande barn och 

ungdomar på flykt.55 Enligt DN i november 2016 var det omkring 1,800 barn 

och unga som försvunnit i Sverige. Enligt artikeln är 93 % av dem pojkar.56 Vart 

har de tagit vägen? Och till vad?   

Avslöjanden fortsätter  
På en egen sida, the #PIZZAGATEwiki, finns en enormt ingående redogörelse 

för alla detaljer omkring Pizzagate, men även om andra pedofilnätverk i världen, 

även i Sverige. 57 

  I Norge avslöjades i slutet på 2016 en pedofilhärva på 51 personer. 

Gärningsmännen kom från alla samhällsskikt. En svensk man var inblandad i 

härvan. ”I ett fall finns en chatt där två planerar att förgripa sig på barnet som 

                                                 
52 Bokrecension av Jonny Sågängers Organhandel -

http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/96nr1/96-1art3.htm  
53 Satanic Pedophilia Network Exposed in Australia — It Starts at the TOP, Just Like in the 

USA and UK – Makia Freeman - http://humansarefree.com/2016/02/satanic-pedophilia-

network-exposed-in.html   
54 15 Years Old Girl Survive Sex Satanic Rituals Abuse - 

https://www.youtube.com/watch?v=72OznY9ByZo  
55 http://pizzagate.wiki/Sweden  
56 Drygt 1.800 ensamkommande flyktingbarn ”försvunna”- 17 november 2016 - 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/drygt-1800-ensamkommande-flyktingbarn-forsvunna/  
57 What is Pizzagate? - http://pizzagate.wiki/Main_Page - http://pizzagate.wiki/Sweden - 

sidan har mängder med referenser. 

http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/96nr1/96-1art3.htm
http://humansarefree.com/2016/02/satanic-pedophilia-network-exposed-in.html
http://humansarefree.com/2016/02/satanic-pedophilia-network-exposed-in.html
https://www.youtube.com/watch?v=72OznY9ByZo
http://pizzagate.wiki/Sweden
http://www.dn.se/nyheter/sverige/drygt-1800-ensamkommande-flyktingbarn-forsvunna/
http://pizzagate.wiki/Main_Page
http://pizzagate.wiki/Sweden
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den enes sambo fortfarande var gravid med”.58 En av männen erbjöd detta 

ofödda barn till andra pedofiler.59  

EU vill legalisera pedofili 
EU började redan med Lissabonfördraget under 2008 att arbeta i det fördolda 

med integreringsstrategier för muslimer. Texten till Lissabonfördraget öppnade 

för möjligheten till ny lagstiftning som tillät pedofili, sexuellt utnyttjande av 

barn. Inom islam är barnäktenskap vanliga. Eftersom muslimer dessutom 

betraktar profeten Muhammed som ofelbar och den ende, sanne profeten och 

eftersom Muhammed gifte sig med en sexårig flicka, Aisha, och ”fullbordade 

äktenskapet” när hon var nio år60 så tolkas det inom islam som att det är OK att 

ha sex med minderåriga. Men att analysen om att profeten skulle vara pedofil 

stämmer dåligt utifrån en definition av pedofili enligt ett medicinskt 

uppslagsverk, som menar att pedofili är:61 

 
1) ett onormalt intresse av barn.   
2) (inom psykiatrin) en psykosexuell störning i vilken fantasi eller handlingen av att 

engagera sig i sexuella aktiviteter med prepubertala barn är den som föredras eller 

det enda sättet som personen får sexuell upphetsning och gratifikation …  

Inget bevisar att Muhammed hade starkare sexuell dragning mot barn än mot 

vuxna eller att den dragningen var ”onormal”. Muhammed hade elva fruar och 

två konkubiner och endast Aisha verkar ha varit minderårig. 

  Liberalernas partiledare Jan Björklund har i skrivande stund gått ut och 

krävt en lagstiftning som innebär att barnäktenskap som ingåtts utomlands inte 

ska gälla i Sverige. Det är bara att hoppas att han får igenom förslaget. 

  När det gäller svenska regeringens tafatta agerande i integrationsfrågan, så 

kan detta utgöra ett ämne för en egen artikel. Legaliseringsdebatten omkring 

pedofili jämställs på ett mycket märkligt sätt med legaliseringsdebatten omkring 

homofili, vilket ju innebär att två vuxna personer ägnar sig åt sexuella aktiviteter, 

vanligtvis med ömsesidigt godkännande.  

  Frågan om legalisering av pedofili har även hamnat på akademisk nivå. Ett 

argument är – hur ohyggligt det än låter - att pedofili är en sexuell orientering,62 

                                                 
58 51 gripna i norsk pedofilhärva – DN 20 november 2016 -  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/51-gripna-i-norsk-pedofilharva/  
59 Man erbjöd sitt ofödda barn till andra pedofiler – Aftonbladet 20 november 2016 - 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23951254.ab  
60 Varför gifte sig profeten Muhammad med Aisha när hon var så ung? Är det moraliskt rätt? 

Hur är det pedofili? - http://www.sistaprofeten.se/startsida/missuppfattningar/profetens-

%C3%A4ktenskap-med-aisha-6926245  
61 The Free Dictionary om Pedofili - http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Pedofile  
62 Legalizing Sexual Child Abuse: Pedophilia Now Classified As A Sexual Orientation - 

http://www.truthandaction.org/legalizing-sexual-child-abuse-pedophilia-now-classified-

sexual-orientation/  

http://everykindapeople.blogspot.se/2014/04/eu-vill-legalisera-pedofili.html
http://www.dn.se/nyheter/varlden/51-gripna-i-norsk-pedofilharva/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23951254.ab
http://www.sistaprofeten.se/startsida/missuppfattningar/profetens-%C3%A4ktenskap-med-aisha-6926245
http://www.sistaprofeten.se/startsida/missuppfattningar/profetens-%C3%A4ktenskap-med-aisha-6926245
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Pedofile
http://www.truthandaction.org/legalizing-sexual-child-abuse-pedophilia-now-classified-sexual-orientation/
http://www.truthandaction.org/legalizing-sexual-child-abuse-pedophilia-now-classified-sexual-orientation/
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på samma sätt som homofili.63 Kommer stater och regeringar att gå på det? 

Forskning har visat att övergrepp på barn får livslånga, destruktiva, traumatiska 

konsekvenser. Det är hög tid att helt ställa sig på barnens sida och synliggöra 

barnens utsatthet. Det finns inga som helst förmildrande argument – inga som 

helst! Det finns hur många märkliga sexuella orienteringar som helst.64 

  Pizzagate och Pedogate är verkliga och gigantiska problem, som involverar 

många olika faror för barn. Vad gör politiker och myndigheter? Vad gör vi? Vad 

kan vi göra? Jag behöver bara tänka att något av mina barnbarn skulle försvinna. 

Vilken fasa! Varför är det så tyst i media? Både amerikansk och svensk 

mainstream media har valt att lägga locket på och kallar det dessutom för 

”falska nyheter”. Det är en skam! Vilka är det man skyddar? Ja, inte är det 

barnen i alla fall. 

                                                 
63 'Paedophilia is natural and normal for males' - How some university academics make the 

case for paedophiles at summer conferences - 

http://www.telegraph.co.uk/comment/10948796/Paedophilia-is-natural-and-normal-for-

males.html  
64 Se exempelvis under begreppet Parafili på Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Parafili  

http://www.telegraph.co.uk/comment/10948796/Paedophilia-is-natural-and-normal-for-males.html
http://www.telegraph.co.uk/comment/10948796/Paedophilia-is-natural-and-normal-for-males.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parafili

