
11 OTROLIGA FAKTA OM DEN 11:E SEPTEMBER

11) Komission struntade i frågor
Den komission som sattes upp efter 11:e september vars ledare, Philip 
Zelikow, var nära vän med medlemmar i administrationen, ignorerade all 
bevisning som inte stödde den officiella teorin. De flesta frågor som familj 
och anhöriga ställde till komissionen, besvarades aldrig. Viktiga vittnesmål 
stryktes.

Varför ska jag bry mig?
Sedan katastrofen den 11:e september så har vår värld ändrats radikalt. 
Två krig har startats i ”preventivt” syfte, Irak och Afghanistan. Nära 700000 
människor har dött som följd av dessa krig, de flesta oskyldiga.

Ett annat krig pågår också, och det är kriget mot terrorismen. I detta krig så 
tillåts arresteringar utan skälig misstanke, hemliga fängelser, hemlig 
bevisning, tortyr och en total övervakning av människor.

Vi måste veta HELA sanningen bakom 11:e september!
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1) Den mystiska kollapsen av byggnad 7
De flesta vet att tvillingtornen vid World Trade Center kollapsade den 11:e 
september 2001. Men visst du att en tredje skyskrapa kollapsade vid World 
Trade Center samma dag? 

WTC byggnad 7, en 47-vånings skyskrapa som befann sig 100 meter från 
tvillingtornen, rasade ihop på 6,4 sekunder den 11:e september klockan 
17:20 lokal tid. Fritt fall i vakuum från samma höjd är 5,96 sekunder.

Inget plan hade träffat denna byggnad, och de bränder som har 
observerats var relativt små och syntes endast på ett fåtal våningsplan.

Ägaren, Larry Silverstein, sade i TV att de bestämde sig för att riva huset:
“We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull 
it. And they made that decision to pull, and we watched the building 
collapse.”

Byggnaden föll plötsligt, den 
imploderade och rasade ihop till en 
liten hög utan att skada lägre 
byggnader runt omkring.

11:e septemberkomissionen som 
skulle undersöka alla detaljer kring 
attackerna i New York denna dag 
nämnde otroligt nog inte byggnad 7
i sin 571-sidiga rapport.

BBC rapporterade om kollapsen av WTC7, 20 
minuter innan den inträffade. Här syns 
byggnaden tydligt i bakgrunden.

LÖGNER! En anhörig uttrycker sin åsikt under komissionens 
arbete där anhöriga fick tillträde. Flertal människor uttrycker 
sin bestörtning över vad de kallar för ”white-wash” -  
mörkläggning.
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2) Eld har aldrig varit orsaken till att en skyskrapa har 
kollapsat

Den officiella förklaring på kollapsen av tvillingtornen i New York den 11:e 
september var att branden fick stålet att bli mjukt vilket ledde till en total kollaps. 
Enligt experter var flygplanskrascherna med byggnaderna endast betydelsefulla i 
det avseendet att de orsakade bränder. Därför bör det understrykas att brand 
aldrig varit orsaken till att en skyskrapa kollapsat, aldrig, vare sig före eller efter 
den 11:e september 2001, förutom i New York då det skulle ha hänt 3 gånger på 
samma dag.

3) Pöler med smält metall hittades 
under samtliga byggnader

Smält metall påträffades i rikliga mängder 
under bråtet vid World Trade Center efter att 
de hade kollapsat. Brandmän på plats beskrev 
det som att komma till ett stålverk, smält metall 
rann i små bäckar och samlades till en pöl. 
Stövlarna smälte, när de lyfta på bråte var det 
som att öppna en ugn, det stål som lyftes med 
kran droppade smält metall. Stål smälter vid 
en temperatur på ca 1600°C, denna temperatur 
kan endast uppnås i speciella ugnar. Ingen 
förklaring har getts till detta fenomen. 

4) Bevismaterial förstördes
De enorma mängderna med konstruktionsstål 

som fanns på Ground Zero efter kollapsen och som skulle kunna gett svar på 
exakt hur dessa kollapser inträffade, skeppades iväg för återvinning. Detta 
bevismaterial förstördes snabbt trots högljudda protester från brandkår, arkitekter 
och ingenjörer. På två veckor hade 130000 ton stål förts bort. Enligt amerikansk 
lag så är det förbjudet att förstöra bevis från en brottsplats.

5) Administrationen motsatte sig en undersökning
Den amerikanska administrationen motsatte sig en undersökning av händelserna 
den 11:e september. Inte förrän 441 dagar efter katastrofen och efter högljudda 
protester från familjer och anhöriga skapades en komission för att utreda 
händelserna. Dick Cheney påpekade dock att denna undersökning inte fick 
påverka krigsansträngningarna.
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6) Osama Bin Laden inte eftersökt
På FBI's hemsida kan man läsa om Osama Bin Laden men det står inte att han är 
eftersökt för terroristattackerna den 11:e september. Enligt FBI's talesman Rex 
Tomb på frågan om varför inte Osama Bin Laden är eftersökt:
"The reason why 9/11 is not mentioned on Usama Bin Laden's Most Wanted page 
is because the FBI has no hard evidence connecting Bin Laden to 9/11." 

7) Project for a New American Century
En tankesmedja med förkortningen PNAC, varav flera medlemmar tillhör den 
nuvaranda adminstrationen, förordade en massiv utbyggnad av militären. I ett 
dokument som skrevs av PNAC (Rebuilding Americas Defenses) i september 
2000, ett år innan terroristattackerna, skrev de att denna massiva utbyggnad av 
militären skulle gå långsamt om inte en katastrofisk och katalyserande händelse 
skulle inträffa – som ett nytt Pearl Harbor. Denna händelse inträffade och militären 
fick 100 miljarder dollar i ökad budget årligen efter den 11:e september 2001.

8) Flertal kapare funna vid liv
Enligt flera källor, bland annat BBC och The 
Telegraph, så har flera ”kapare” hittats vid liv i 
andra länder. AbdulAziz AlOmari klev in på det 
amerikanska konsulatet i Saudi Arabien och 
krävde förklaring, han förnekade att han hade 
något med terroristattackerna att göra. FBI har 
än idag inte reviderat sin lista över kapare.

9) Vad hände i Pentagon...
FBI konfiskerade alla videoupptagningar av 

kraschen vid Pentagon inom några minuter från samtliga 
videoövervakningskameror i närområdet. Dessa videoupptagningar har fortfarande 
inte visats för allmänheten. Den officiella förklaringen till att så få flygplansdelar 
hittades i Pentagon var att flygplanet hade förångats i branden som uppkom vid 
kraschen. Samtidigt säger man sig ha kunnat identifiera nästan samtliga omkomna 
med hjälp av DNA.

10) ...och Shanksville?
Även i Shanksville lyckades ett helt flygplan försvinna, enligt den officiella 
redogörelsen för att marken var svag och planet hamnade så långt ner i marken 
att det inte gick att hitta. Dock så lyckades ett pass från en av kaparna hamna på 
marken bredvid.

Värmebilder tagna från satellit av  
NASA den 16:e september visar  
yttemperaturer på upp till 800°C Även BBC har rapporterat om flera 

kapare som hittats vid liv.


