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Sammanfattning 
 
Rapporten belyser några av de ”fakta” som har fått ett stort utrymme i media, speciellt de 
närmaste fem dagarna efter nedskjutningen av det Malaysiska passagerarplanet över östra 
Ukraina den 17 Juli 2014. Dessa ”fakta” har haft en avgörande inverkan på dels opinionen 
och dels den politiska färdriktningen hos västvärldens regeringar. 
 
Media har genom sina grafiska förklaringar av dessa ”fakta” bidragit till att förankra dessa 
”fakta” i människors medvetande och i historieskrivningen om vad som har hänt flight MH17. 
Dessa ”fakta” har blivit så självklara att de anses vara bekräftade av de första analyserna av de 
svarta lådorna. 
 
En närmare granskning av dessa ”fakta” visar däremot, att de bygger på förhastade slutsatser 
och vilseledande information. Vi har byggt hela vår uppfattning om både händelseförloppet 
och skuldfrågan på ”fakta” som visar sig vara långt ifrån sanningen. Detta faktum framgår 
med all tydlighet om vi granskar de påståenden och bevis som har presenterats av media. 
 
I ett försök att komma närmare sanningen om vad som har hänt med flight MH17, analyserar 
jag även de praktiska och tekniska förutsättningar som måste ha varit uppfyllda för att ge stöd 
åt den allmänna uppfattningen att det var de pro-ryska separatisterna som avfyrade en så 
kallad BUK-missil mot passagerarplanet. Avslutningsvis presenteras också några bildbevis 
som inte stödjer denna allmänna uppfattning. 
 
Genom att sätta händelsen i ett tidsmässigt sammanhang med vad som händer i omvärlden, 
både regionalt och globalt, så ser vi 

- dels likheter med andra händelser med potential att påverka världspolitiken 
- dels hur denna händelse har använts för att främja olika intressen 

 
Detta sammanhang behöver inte vara en förklaring till varför MH17 blev nedskjutet och skall 
inte heller tolkas som en fingervisning när det gäller ansvarsfrågan. Däremot förklarar detta 
sammanhang varför det var nödvändigt att peka ut de pro-ryska separatisterna och hävda att 
det var Putins missil. Jag kan bara konstatera, att en analys av de bevis, påståenden och riktiga 
fakta (i motsats till ”fakta”) som jag presenterar i denna rapport ger stöd för antagandet, att det 

- för det första inte kan ha varit en missil som har avfyrats mot MH17 
- för det andra har pågått en informationskrigföring i syfte att övertyga världen om att 

det var ”Putin” och hans ”missil”. 
 
För att utredningen om vad som hänt MH17 inte skall haverera så måste vi sluta klamra oss 
fast vid de ”fakta” som passar in i den verklighet som politikerna har format. 
 
Vi är värda att få veta sanningen, speciellt när det gäller vad som har hänt flight MH17.  Vi 
måste fråga oss om den politiska färdriktningen är viktigare än sanningen och om vi vill att 
våra barn och barnbarn skall få läsa i historieböckerna att det amerikanska imperiet 
expanderade österut baserat på en lögn, som inte bara skulle vara ett stort svek mot alla 
oskyldiga som omkom när MH17 sköts ner, utan också vara ett stort svek mot mänskligheten. 
 
 

Om vi vill kunna se att jorden är rund, måste vi sluta tro att den är platt! 
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Metod 
 
Denna rapport bygger på en genomgång av hundratals referenser, t.ex. artiklar i etablerad 
media, alternativa nyhetskällor, information från stater och myndigheter, intervjuer med 
vittnen, analyser av experter och piloter men även jämförelser av bilder och filmer. Jag har 
även läst igenom hundratals kommentar till olika artiklar i mitt sökande efter relevant 
information som kan belysa det som hänt. 
 
Istället för att bara okritiskt ta till mig det överflöd av information som har publicerats, har jag 
bearbetat, kontrollerat och analyserat informationen. Denna databehandling har lett till att nya 
kunskaper har kunnat utvinnas. Med denna kärna av kunskaper har nya frågeställningar 
emanerat; frågeställningar som enbart en hög med fakta inte förmår att inspirera till. Vi måste 
vända på många stenar i våra försöka att svara på svåra frågor, även om det kanske inte leder 
till att alla frågor får ett svar – framför allt inom områden där det råder brist på information. 
 
Allt sökande bygger på frågor. Nya kunskaper och insikter har haft en avgörande betydelse 
för att hitta ytterligare information som sedan förädlats enligt följande princip.  
 
Information (nivå 1) > Data behandling > Kunskap > frågor > information (nivå 2) etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Alternativ maktstruktur enligt Tobias Karlsson Figur 2. Traditionell maktstruktur 
 
Den information som etablerad media har presenterat har varit ensidig och okritisk. Därför har 
också kunskapsnivån varit låg, inte bara bland allmänheten utan också bland politiker som har 
följt konsensus och det som anses ha varit politiskt korrekt. Detta innebär också att det finns 
en stor risk att den verklighet som politikerna beskriver inte bygger på sanningen utan på en 
föreställning om hur verkligen helst skall se ut för att passa den politiska färdriktningen. 
 
Med min metod har jag kunnat erövra nya kunskaper, fastän min kunskap inledningsvis har 
varit begränsad trots tillgången på information från hundratals referenser. Eftersom jag arbetar 
oberoende så har jag också haft helt andra möjligheter jämfört med t.ex. en forskare som är 
inlåst i en traditionell maktstruktur. Därför har jag hela tiden kunnat ställa nya frågor som 
annars kanske inte släpps fram i den offentliga debatten. Genom arbetet med denna rapport 
har jag rört mig från okunskap mot större kunskap för varje nytt steg på kunskapstrappan. 
 

”Makt är skillnaden mellan kunskap och okunskap.” Tobias Karlsson 
”Power is the difference between knowledge and ignorance.” Ibid 

 
Genom att erövra nya kunskaper kan vi också ställa fler frågor - framför allt de rätta frågorna. 
På så sätt kan denna rapport också bli ett verktyg för alla som är intresserade av att veta mer 
om vad som har hänt MH17 och för alla de som söker efter svaret på frågan varför. Det är min 
förhoppning att denna rapport kan fungera som en vägvisare för alla som söker efter svar! 

Data behandling 

Information Kunskap 
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Avgränsning och vidare efterforskningar 
 
Jag begränsar min rapport till att endast omfatta vissa av de ”fakta” som har publicerats av 
media och som ligger till grund för antagandet att det var de pro-ryska separatisterna som sköt 
ner MH17 med en BUK-missil. Det stora mängda information som jag har bearbetat har 
sedan skalats ner för att belysa bara de ”fakta” som jag granskar i den här rapporten. 
 
För att förstå om det som dessa ”fakta” implicerar är sant eller inte, så måste de även jämföras 
med vissa praktiska och tekniska förutsättningar samt med vissa naturvetenskapliga lagar som 
hjälper oss att återskapa och utesluta vissa händelseförlopp. 
 
Förslag på vidare efterforskningar kan t.ex. omfatta följande områden: 

- Iakttagelser på nedslagsplatsen (inkl vrakdelar, omkomna personer, tillhörigheter) 
- Riskerna med tekniken i Boeing 777 (gäller endast flygbolag som använder tekniken) 
- Aktiva stridsflygplan över Ukrainas luftrum 140717 (inkl eventuell främmande makt) 
- Källor till desinformation inom SBU och  media (inkl agenter och intressegrupper) 
- Ukrainas delaktighet i militärövningar med NATO (inkl användandet av viss teknik) 
- Flygtrafik och radiotrafik över Ukrainas luftrum 140717 (inkl Ukrainas agerande) 
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Nedskjutningen av flight MH17 berör oss alla – vad politiker inte berättar 
 
Ingen har undgått händelsen den 17 juli 2014 när passagerarflygplanet MH17 blev nedskjutet 
i östra Ukraina. Händelsen berör oss alla. Den tomhet jag kände dagen efter denna djupt 
tragiska händelsen håller på att fyllas med fakta och information som kan öka förståelsen för 
vad som hänt och varför. 
 
Nästan 2000 år har passerat sedan den historiska personen Jesus från Nasaret sa följande ord 
enligt författaren till Johannes Evangelium:1 
”Sanningen skall göra er fria.” 
 
Jag tror att vi alla kan enas om att orden ”sanningen skall göra er fria” är mer aktuella idag än 
någonsin tidigare, oavsett vilket område vi undersöker. 
 
Leif GW Persson skriver så här i sin artikel ”Att säga hela sanningen…” som publicerades i 
Expressen den 15 december 2013: 
 

”Ofta nog är det så enkelt att man bara fått saken om bakfoten. På 
lögnen lägger vi nämligen ytterligare ett nödvändigt krav, nämligen att 
den som uttalar den skall tala mot bättre vetande”2 

 
Ron Paul ger oss en bra sammanfattning över det som etablerad media och våra politiker har 
sagt och inte har sagt om krisen i Ukraina och nedskjutningen av MH17.3 Ron Paul gör en 
viktig iakttagelse när han jämför nedskjutningen av MH17 i östra Ukraina den 17 juli 2014 
med giftgasattacken i Damaskus den 21 augusti 2013. Lärdomarna från händelsen i Damaskus 
kan hjälpa oss att få ett annat perspektiv på händelsen i östra Ukraina. 
 
Vad politiker inte berättar handlar om att våga tänka utanför de möjligheter och gränser, som 
är resultatet av den politiska linje som har förts sedan hösten 2013 när protesterna mot 
Ukrainas dåvarande president Viktor Yanukovych började. Det finns påfallande likheter 
mellan protesterna i Kairo 2011 och Ukraina 2013.4 Samma instruktioner delades ut till 
deltagarna i de organiserade protesterna vilket kan tyda på att samma krafter låg bakom. 
 
Den avgörande händelsen som tvingade bort Viktor Yanukovych från makten den 22 februari 
2014 var när de inhyrda prickskyttarna öppnade eld på Maidan torget några dagar tidigare.5 
Carl Bildt beskyllde Viktor Yanukovych för att ha blod på sina händer innan det förelåg en 
utredning kring vad som hänt och inte har hänt.6 En närmare analys visar att den bild som 
etablerade media och politiker målade upp inte stämmer överens med de faktiska händelserna 
på Maidan torget. Än idag finns det obesvarade frågor.7 
 
I efterföljande tabell gör jag en närmare undersökning av den iakttagelse som Ron Paul gör i 
sin artikel, nämligen att  utvecklingen i Syren och utvecklingen i Ukraina vid tidpunkten för 
respektive händelse uppvisar påfallande likheter.  
                                                
1 Johannes Evangelium kapitel 8 vers 32 
2 http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/leif-gw-persson-att-saga-hela-sanningen/ 
3 http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/july/20/what-the-media-won%E2%80%99t-report-
about-malaysian-airlines-flight-mh17.aspx 
4 http://www.globalresearch.ca/ukraine-protests-carefully-orchestrated-the-role-of-canvas-us-financed-color-
revolution-training-group/5369906 
5 http://www.globalresearch.ca/ukraine-secretive-neo-nazi-military-organization-involved-in-euromaidan-
snyper-shootings/5371611 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/7757/a/234408 
7 http://www.globalresearch.ca/who-was-maidan-snipers-mastermind/5384599 
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Syrien, Damaskus Ukraina, Donetsk 
1a. Attack med kemiska vapen mot en plats 
med oskyldiga civila den 21 augusti 2013 

1b. Attack med en missil mot ett flygplan 
med oskyldiga civila den 17 juli 2014 

2a. Tidpunkten sammanföll med att 
rebellerna pressades tillbaka av regerings-
styrkorna enligt flera oberoende källor 

2b. Tidpunkten sammanföll med att 
”regeringens säkerhetsstyrkor står hjälplösa 
inför de proryska rebellerna i Donetsk och 
Luhansk” (DN 140501) 

3a. Rebellerna i Syrien har ett starkt stöd från 
västvärlden samtidigt som Syriens regering 
var satt under hård press av västvärlden 

3b. Ukrainas nya regering har ett starkt stöd 
från västvärlden samtidigt som Ryssland är 
satt under hård press och hotas av sanktioner  

4a. Inom några timmar hade de första 
bilderna från attacken publicerats på Internet 

4b. Inom några timmar hade de första 
bilderna från attacken publicerats på Internet 

5a. Politiker och media pekar entydigt ut 
Syriens regering som ansvariga och skyldiga 
till attacken 

5b. Politiker och media pekar entydigt ut de 
pro-ryska rebellerna (separatisterna) som 
ansvariga och skyldiga till attacken 

6a. Carl Bildt kunde rätt entydigt efter bara 
några dagar peka ut Syriens regering som 
skyldiga och ansvariga 

6b. Carl Bildt kunde rätt entydigt efter bara 
någon dag peka ut separatisterna som 
skyldiga och ansvariga 

7a. Underrättelserapporter bekräftade inom 
några dagar 

- vilken grupp som avfyrat vapnen 
- vilken plats som hade använts för att 

genomföra angreppet 
- vilken koppling det fanns mellan 

angriparen och Syriens president 

7b. Underrättelserapporter bekräftade inom 
några dagar 

- vilken grupp som avfyrat missilen 
- vilken plats som hade använts för att 

genomföra angreppet 
- vilken koppling det fanns mellan 

angriparen och Rysslands president 
8a. Spekulationer och anklagelser spreds för 
att utmåla Syrens regering som ensamt 
kapabla att genomföra en nervgasattack 

8b. Spekulationer och anklagelser spreds för 
att utmåla separatisterna som ensamt kapabla 
att skjuta ner ett flygplan från 10 000 m höjd 
med hjälp av ett så kallat BUK-system 

9a. Underrättelserapporter visade att risken 
fanns att rebellerna hade tillgång till nervgas 

9b. Enligt uppgifter i media så flyttade 
Ukraina sitt BUK-system till Donetsk den 16 
juli, dvs dagen före att flight MH17 sköts ner 

10a. Media publicerade uppgifter om att 
underrättelsekällor avlyssnat ett 
telefonsamtal mellan två högre befälhavare 
från regeringsstyrkorna. Samtalet handlade 
om nervgasattacken och detta ansågs vara ett 
bevis som kunde binda Syrien vid attacken. 

10b. Media publicerade uppgifter om att 
underrättelsekällor avlyssnat ett 
telefonsamtal mellan befälhavare från 
separatisterna. Samtalet handlade om ett 
nedskjutet flygplan. Filmer där samtalet 
spelas upp publicerades av säkerhetstjänsten 
i Ukraina den 18 juli, men enligt tidstämpeln 
spelades samtalen in redan den 16 juli, dvs 
dagen innan passagerarplanet sköts ned. 

11a. Ledande politiker i väst lägger skulden 
på Syriens regering 

11b. Ledande politiker i väst lägger skulden 
på de proryska rebellerna och Ryssland 

Tabell 1. Jämförelse av två händelser med politisk genomslagskraft. 
 
Det är mot denna bakgrund som vi måste tolka de uttalanden som västvärldens politiker gör 
när det gäller nedskjutningen av flight MH17. 
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Rysslands president Vladimir Putin varnar oss för att dra förhastade slutsatser och komma 
med politiserande ställningstaganden, innan vi vet vad som hänt.8 

“It’s important to refrain from making any hasty conclusions and 
politicized statements till the end [of the investigation],” the Russian 
leader said in a phone conversation with British Prime Minister David 
Cameron. 

 
Rysslands motbevis: fakta och frågor baserade på fakta 
(Källa: bl.a. satellitbilder, kopior på inspelningar från flygledningen i Rostov) 
I en artikel av Aftonbladet 140722 anklagas Putin för att lägga ut dimridåer. Som bevis 
hänvisar Aftonbladet till ”ett kort framträdande igår på 2 minuter och fem sekunder.” 9 Detta 
trots att Aftonbladet en dag tidigare (140721) hade publicerat en artikel där det framgick att 
Putins så kallade ”dimridåer” hade presenterats på en presskonferens.10 
 
Det kan dessutom tilläggas, att den information som Ryssland presenterade på den nästan 30 
minuter långa presskonferensen i Moskva 140721 delvis bygger på officiell data, som är 
hämtad från Rostov air traffic control centre.11 
 
Förutom data från flygledningen i Rostov så presenterades och analyserades data från andra 
källor samt analyser som klart visade att information som publicerats av Ukraina vid 
åtminstone två tillfällen har varit felaktig: 

- dels påståendet att inga stridsflygplan var aktiva över östra Ukraina vid tidpunkten för 
nedskjutningen (se fotnot 14, fråga 7) 

- dels påståendet att en bild på en lastbilstransport visar hur separatisterna flyttar ett 
BUK-missilsystem (se fotnot 14, fråga 8) 

 
I en artikel av Aftonbladet 140720 anklagas Putin för att inte ha något ”intresse av att få fram 
sanningen”.12 Detta påstående strider mot sunt förnuft och det faktum att Ryssland redan två 
dagar tidigare 140718 formulerat 10 frågor till Ukraina.13 Dessa 10 frågor följdes upp några 
dagar senare 140721 när ytterligare 10 frågor ställdes till Ukraina.14 
 
Bevis A – en missvisande tolkning av bilden på en lastbil (X) och en lastbil (Y) 
(Källa: Ukrainas säkerhetstjänst SBU) 
I en artikel av Aftonbladet 140719 påstås att ” Ryska luftvärnsrobotar lämnade Ukraina i 
natt.” Som bevis publicerar Aftonbladet ett bildspel (stort format och 9 bilder).15 De två första 
bilderna visar samma lastbil (X) vid samma tillfälle vilket innebär att bildtexterna innehåller 
en uppenbar motsägelse som dessutom är långt ifrån sanningen (se fotnot 14, fråga 8). 

- Aftonbladet skriver, med hänvisning till ”Ukrainas säkerhetstjänst”, att den första 
bilden visar transporten ”kort efter attacken mot MH17”. 

- Aftonbladet skriver, med hänvisning till ”Ukrainska myndigheter”, att den andra 
bilden visar transporten ”innan kraschen” 

 

                                                
8 http://en.ria.ru/politics/20140720/191059602.html 
9 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article19255376.ab 
10 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19253902.ab 
11 http://www.youtube.com/watch?v=BrhEzecCdTI&feature [16:20 minuter in i klippet] 
12 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article19246861.ab 
13 http://rt.com/news/173976-mh17-crash-questions-ukraine/ 
14 http://rt.com/news/174496-malaysia-crash-russia-questions/ 
15 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19245388.ab 
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HRI (Human rights investigations ) gör en närmare analys av några bilder som Ukrainas 
säkerhetstjänst har publicerat på sin hemsida.16 Bilderna fanns tillgängliga på hemsidan så 
sent som 140723, men bilden på en lastbil (X) har sedan raderats från hemsidan, tillsammans 
med bilden på en lastbil (Y).17 
 
Bilden på en lastbil (Y) är också missvisande och Mike Shedlock från GETA (Global 
Economic Trend Analysis) gör en närmare analys som visar att Ukrainas säkerhetstjänst är 
långt ifrån sanningen även när det gäller bilden på en lastbil (Y).18 
 
Bevis B – ett förfalskat samtal mellan separatister, missvisande slutsatser 
(Källa: Ukrainas säkerhetstjänst SBU) 
I en artikel av Aftonbladet 140723 tar en anonym separatist på sig skulden för att ha skjutit 
ner flight MH17.19 I samma artikel refereras också till ett ”samtal där separatistledaren Igor 
Bezler sägs bekräfta dådet för den ryska underrättelseofficeren Vasili Geranin.”20 Utöver detta 
samtalet har Ukrainas säkerhetstjänst publicerat två andra samtal som påstås knyta 
separatisterna till nedskjutningen. Sammanlagt existerar alltså tre samtal som har publicerats i 
ett sammanhängande klipp på 2 minuter och 33 sekunder. 
 
Aftonbladet publicerar 140718 ordagrant ”samtalet mellan proryska rebeller”.21 I verkligheten 
rörde det sig om tre ”samtal”22 men det framgår inte tydligt för läsaren vilket samband det 
finns mellan de fyra personer som figurerar i två av dessa ”samtal”. Aftonbladet hänvisar till 
den information som ”flera internationella medier” rapporterar med stöd av de uppgifter som 
de ukrainska myndigheterna publicerar.23 Aftonbladet avslutar med att citera ”Majoren” som 
påstås säga följande: ”det var ett passagerarflygplan med 100 procent civila ombord.” 
 
Klippet och de enskilda samtalen har analyserats av experter som drar slutsatsen att det rör sig 
om en förfalskning.24 De två viktigaste tekniska bevisen är 

- dels att digitala fingeravtryck visar att klippet med de tre samtalen skapades redan 
140717 dvs minst en dag före att flight MH17 blev nedskjutet 

- dels att det andra samtalet mellan ”Majoren” och ”Greken” är sammansatt av tre 
separata avsnitt fastän samtalet påstods representera en och samma inspelning. 

 
En närmare analys av det förfalskade samtalet görs av Finian Cunningham från SCF 
(Strategic Culture Foundation).25 Han skriver så här: 

“This latest discovery makes for some incontrovertible and deeply 
unsettling conclusions: firstly, parties were involved in deliberately 
forging the files with the purpose of framing others – the self-defence 
militia and Moscow; secondly, and more disturbingly, the people who 
faked the files must have known that the airliner was going to be hit 
with a missile, or some other catastrophic external force, in order to 
bring it down with all the horrific loss of life entailed.” 

                                                
16 http://humanrightsinvestigations.org/2014/07/21/the-mh17-investigation-and-buk-312/ 
17 http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=129099&cat_id=39574 
18 http://globaleconomicanalysis.blogspot.se/2014/07/ukraine-caught-in-third-major-lie-magic.html 
19 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19259584.ab 
20 http://rt.com/news/173964-ukraine-malaysia-intercepted-calls/ 
21 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19242954.ab (här publiceras också en intervju med Carl Bildt) 
22 Jag använder citationstecken, med hänvisning till att det ena av de tre samtalen är förfalskat 
23 Se avsnittet om etablerad media 
24 http://en.itar-tass.com/russia/741521 
25 http://www.strategic-culture.org/news/2014/07/21/downed-airliner-fake-audio-tape-shows-us-backed-hit-
frame-russia.html 
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Trots denna tekniska bevisning, som publicerades redan 140720, så valde Aftonbladet att 
140723 referera till det bevisligen förfalskade samtalet som redan från dag två 140718 har 
utgjort en viktig grund för att kunna peka ut separatisterna som ansvariga för nedskjutningen. 
 
Aftonbladet publicerar i sin artikel 140723 (se fotnot 19) också två bildspel som inte har 
något direkt samband med det som en anonym separatist påstår, nämligen att det var 
separatisterna som sköt ner flight MH17. 

- Det större bildspelet (stort format och 20 bilder) visar presskonferenser och arbetet 
med att hitta och ta hand om offren. 

- Det mindre bildspelet (litet format och 13 bilder) inleds med en bild som har använts 
för att felaktigt peka ut separatisterna som ansvariga för nedskjutningen (se fotnot 14). 
Den andra bilden har använts för att utmåla separatisterna som hjärtlösa människor, 
fastän det av sammanhanget framgår att separatisten sörjer offret vars tillhörighet 
visas upp för det samlade pressuppbådet.26 Den sjunde bilden visar en bild på 
president Barack Obama som pekar ut separatisterna som ansvariga för 
nedskjutningen i samband med Vita Husets presskonferens 140718. 

 
Förhastade slutsatser/underrättelser bygger på selektiv information 
Till skillnad från Ryssland, som har presenterat objektiva fakta, så har varken Ukraina eller 
USA presenterat några andra bevis än de obekräftade rykten som cirkulerar i sociala medier.27 
 
NATO genomförde en stor militärövning SEA BREEZE vid tidpunkten för nedskjutningen av 
flight MH17 och hade Donetsk-regionen under total övervakning.28 Enligt samma källa 
pågick även en annan övning RAPID TRIDENT II i Ukraina där NATO deltog. Till detta 
skall tilläggas att det passerade en satellit från USA över Ukraina samtidigt som flight MH17 
sköts ner (se fotnot 15, fråga 10). Denna satellit har till uppgift att övervaka och följa missiler. 
 
Trots tillgången till all denna information ville inte USA dela med sig av något som kunde 
stödja deras påstående att separatisterna är ansvariga för nedskjutningen. Istället fortsatte 
etablerade media med sina försök att smutskasta Ryssland.29 Några dagar efter att Ryssland 
140721 konfronterade västvärlden med objektiva fakta och legitima frågor backar USA 
plötsligt 140723 tillbaka från sina påståenden.30 
 
USA inleder en aggressiv, spekulativ och ensidig informationskrigföring 
Denna plötsliga nedtrappning i anklagelserna mot Ryssland och rysk inblandning i 
nedskjutningen sammanfaller med att Aftonbladet har gömt undan sin rapportering om 
nedskjutningen. Istället har Aftonbladet börjat publicera information om vad som händer på 
gränsen mellan Ryssland och Ukraina.31 Det vi ser hända nu är USA:s andra front i form av 
en informationskrigföring, enligt Finian Cunningham från SCF.32 Han skriver så här:  

“In other words, the US is irked by the fact that its narrative on the 
airliner, implicating Russia, is not working to whip up a worldwide 
frenzy against Moscow based on America’s say-so. And also by the 
fact that US intelligence is being exposed as relying on crumby social 
media for its «high confidence» pronouncements. 

                                                
26 http://rt.com/news/174332-ukraine-plane-photo-perverted/ 
27 http://www.youtube.com/watch?v=oQRvINebeok 
28 http://www.strategic-culture.org/news/2014/07/21/mh-17-beware-of-the-chameleon.html 
29 https://www.youtube.com/watch?v=92kG2tMBR40#t=130 
30 http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2014/july/23/on-malaysian-crash,-obamas-case-against-
russia-disintegrates.aspx 
31 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19274066.ab 
32 http://www.strategic-culture.org/news/2014/07/27/washington-second-front-information-war-against-
russia.html 
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Having seen its Putin-is-to-blame narrative failing to impress world 
opinion on the downed airliner, Washington now seems intent on 
opening up a second propaganda front – namely, that Russia is 
escalating the conflict in eastern Ukraine by conducting cross-border 
attacks.” 

 
USA kan inte längre anklaga Ryssland för nedskjutningen av MH17 
USA tvingades backa tillbaka efter att Ryssland presenterade objektiva fakta och började 
ställa konkreta frågor till Ukraina; frågor som Ukraina fortfarande inte har svarat på och som 
etablerade media inte har haft tid eller intresse att ställa i sin hetsjakt mot Ryssland. 
 
Tidpunkten sammanfaller med tre händelser, som har fått minimal uppmärksamhet av 
etablerade media i Sverige och västvärlden. Dessa tre händelser är i kronologisk ordning: 

1. 140723 kraschade ett flygplan från Transasia Airways på en ögrupp väster om Taiwan 
2. 140724 kraschade ett flygplan från Air Algérie i Mali när gränsen till Bukina Faso 
3. 140725 framkom nya uppgifter om Ukrainas inbladning i nedskjutningen av MH17 

 
Den första händelsen orsakades av en tyfon, enligt Aftonbladet.33 
Den andra händelsen orsakades av en sandstorm, enligt Aftonbladet.34 
Den tredje händelsen uppmärksammades inte alls av Aftonbladet.35 
 
Den andra händelsen har flera paralleller med nedskjutningen av flight MH17. 
 
Lyssna gärna på intervjun med Carl Bildt som publicerades på Aftonbladet den 18 juli 2014. 
Av upphovsrättliga skäl så kan jag inte återge intervjun här, men du hittar länken under fotnot 
21. Här följer en sammanfattning av de viktigaste argumenten. 
 
Skuldfrågan är redan avgjord utan några rekvisit 
Aftonbladets reporter går direkt på skuldfrågan och Carl Bildt hävdar, utan några som helst 
bevis eller undersökningar på platsen, att ”inga har någon avvikande mening på den punkten”. 
Alla tycker som USA, vars bevisning under de första timmarna och dagarna efter attacken var 
mycket stark tack vare all information på ”sociala medier” i kombination med ”sunt förnuft”. 
 
Inga etablerade medier vågar ifrågasätta om USA har fel 
Aftonbladet ställer inga motfrågor som kan peka ut andra orsaker eller andra tänkbara 
gärningsmän än de anklagade separatisterna (i huvudsak gangsterband enligt Carl Bildt). 
 
Carl Bildt beskriver hur en juridisk process borde genomföras 
Jag förutsätter att alla anklagelser som har riktats mot Ryssland och separatisterna, också kan 
riktas mot Ukraina och dess allierade. Carl Bildt beskriver den juridiska processen så här: 
”Vi kommer att kräva att de som är ansvariga för detta måste identifieras, de måste arresteras 
och de måste ställas inför rätta.” (se fotnot 21). 
 
Ansvarsfrågan är löst så snart vi vet tillverkningsland och leverantör 
Carl Bildt antyder att världspolitiken påverkas av ”gangsterdåd” som genomförs med 
vapensystem som inte kan köpas i den lokala affären eller som kräver avancerad personal. 
Carl Bildt antyder också att ett land som har levererat dessa vapensystem är ansvarigt. 
                                                
33 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19262938.ab 
34 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19266622.ab 
35 http://en.ria.ru/world/20140725/191242509/Ukrainian-Air-Defense-Exercises-Might-be-Behind-
Malaysian.html 
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Jag förutsätter att detta också gäller ”gangsterdåd” som utförs på andra platser än i östra 
Ukraina, t.ex. länder som Mali. Båda länderna har drabbats av varsin stora flygkatastrof inom 
loppet av en vecka. Trots detta har jag inte hört att Sverige eller västvärlden är särskilt 
intresserade av flygkatastrofen i Mali. 
 
En (flyg)katastrof kan betyda så mycket 
Finns det några särskilda omständigheter som kan förklara varför västvärlden lägger ner så 
mycket energi på att anklaga och isolera Ryssland, med stöd av en flygkatastrof? 
 
President Barack Obama sa så här på presskonferensen 140718:36 

- ”no one can deny the truth that is revealed in the awful images that we all have seen” 
- ”we are going to make sure that the truth is out” 

 
“No one can deny the truth” – vad är sanning? 
Bilder och ”vittnen” är ett mäktigt vapen som kan lura en hel värld och användas som grund 
för att invadera ett land eller starta ett krig eller skriva historia. Några exempel: 

1. ” kuwaiti incubator babies hoax of 1990” lurade USA att invadera Irak.37 
2. Bilderna från 911 fick en hel värld att 2001 ansluta sig till ”kriget mot terrorn”.38 

”Use your common sense and all the other evidence it’s really no doubt!”39 
3. Informationskrigföringen 2011 mot Libyen förstörde Afrikas bästa land.40 
4. ”USA:s bevis mot Ryssland – raketkratrar i Ukraina”41 

 
Bilderna som Aftonbladet publicerade 140728 och som spreds över västvärlden genom 
etablerade media, släpptes ”under dagen av USA:s utrikesdepartement” enligt källan AP. 
 
The Associated Press (AP) skriver så här (min betoning i fet stil):42 

“The images, which came from the U.S. Director of National 
Intelligence and could not be independently verified by The 
Associated Press, show blast marks where rockets were launched and 
craters where they landed. Officials said the images show heavy 
weapons fired between July 21 and July 26 — after the July 17 
downing of Malaysia Airlines Flight 17.” 

 
Aftonbladet publicerar alltså mot bättre vetande ännu en uppgift som inte kan verifieras. 
Aftonbladet, AP och NPR anger alla USA:s utrikesdepartement i Washington som källa, 
fastän bilderna inte har publicerats där.43 Istället har bilderna publicerats på hemsidan 
tillhörande den amerikanska ambassaden i Kiev.44 
 

                                                
36 Se fotnot 21. I artikeln finns en länk där Aftonbladet visar hela presskonferensen på ca 17 minuter 
37 http://www.american-liberal.com/please-mr-president-attack-syria/ 
38 http://www.disclose.tv/forum/september-clues-was-9-11-news-footage-faked-t21318.html 
39 http://www.septemberclues.info/ [20:28 minuter in i dokumentären] 
40 http://www.dailykos.com/story/2011/07/01/990315/-Did-Qaddafi-Bomb-Peaceful-Protesters#, 
http://highcrimes.lege.net/2011/12/fakta-och-bakgrund-till-kriget-libyen/index.html, 
http://www.informationclearinghouse.info/article38570.htm 
41 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19280625.ab 
42 http://bigstory.ap.org/article/us-russia-has-fired-rockets-ukraine 
43 http://www.state.gov/p/eur/ci/up/ 
44 http://ukraine.usembassy.gov/ 
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NPR återpublicerar bilderna i ett dokument som Carl Bildt länkar till på Twitter.45 Med stöd 
av de overifierade bilderna och påståendena som inte ens har bekräftats från officiellt håll av 
Washington, skriver Carl Bildt så här på Twitter: 

“This is what is normally referred to as acts of war by one state 
against another. Here Russia against Ukraine.” 

 
Det dokument Carl Bildt hänvisar till visar fyra bilder med låg upplösning som har levererats 
av ett privat företag som heter Digital Globe. 46 Trovärdigheten för bildernas äkthet och 
innebörd styrks med följande lånade titel:47 
”The images are attributed to the U.S. Director of National Intelligence” (ODNI) 
 
USA:s utrikesdepartement hänvisar via Twitter till Geoffrey Pyatt för nya bilder som utgör 
bevis för att Ryssland beskjuter Ukraina.48 Mönstret i kedjan av anklagelser känns igen. 
 
Det visar sig att de privata bilderna först har postas på Twitter av Geoffrey Pyatt 140727. 49 
Därefter har de hamnat hos USA:s utrikesdepartement som har förberett ett dokument med 
kommentarer. Detta dokument har sedan mejlats som bilaga till flera mottagare 140727. 
Därefter har bilderna blivit officiell  underrättelseinformationen och publicerats 140728 på 
hemsidan tillhörande den amerikanska ambassaden i Kiev. 
 
Geoffrey Payatt är en av nyckelpersonerna bakom de ansträngningar som gjordes för att 
kunna installera en ny västvänlig regering i Ukraina genom kuppen den 22 februari 2014.50 
 
Hur trovärdiga är de uppgifter som Geoffrey Payatt och USA:s utrikesdepartement har släppt 
till etablerad media? Bilderna är en viktig del i en aggressiv, spekulativ och ensidig 
informationskrigföring där sanningen definieras som ”det som västvänliga politiker påstår”. 
 
Tidpunkten sammanföll med att USA kan inte längre anklaga Ryssland för nedskjutningen av 
MH17. Än märkligare blir det, att de bilder som USA:s utrikesdepartement har släppt, är 
tagna bara några dagar tidigare enligt datumet på bilderna. Inom några dagar lyckades alltså 
USA få fram satellitbilder som kunde användas för att ytterligare öka pressen mot Ryssland. 
Detta skall ses i ljuset av att USA inte ens efter 10 dagar har kunnat presentera en enda 
satellitbild som stödjer deras version av vad som hände med flight MH17. 
 
Hela denna märkliga situation och återvändsgränd för USA sammanfattas med kraftfulla 
argument från Paul Craig Roberts på Institute for Political Economy (IPE).51 

“As one with news and government experience, I am confident that 
information as important as this purports to be would not be released 
in this way. For several days reporters have been asking State 
Department press office spokeswoman Marie Harf for evidence to 
back her claims that Russian military is attacking Ukrainian forces. 
Harf has told the reporters that she cannot provide evidence. In other 
words, Harf’s evidence is like John Kerry’s evidence that he could 
never provide that Assad had used chemical weapons.” 

                                                
45 https://twitter.com/carlbildt 
46 http://www.npr.org/assets/news/2014/07/Evidence-of-Russian-Firing-into-Ukraine.pdf 
47 http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2014/07/27/335829570/u-s-satellite-images-show-russian-rockets-
hitting-ukraine 
48 https://twitter.com/StateDept 
49 https://twitter.com/GeoffPyatt 
50 http://www.zerohedge.com/news/2014-02-06/fuck-eu-us-state-department-blasts-europe-revealed-alleged-
mastermind-behind-ukraine 
51 http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/27/another-state-department-hoax-paul-craig-roberts/ 
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“To make sure that the truth is out” – vilken sanning? 
Här kommer jag endast att redogöra för vissa aspekter mot bakgrund de skillnader som har 
observerats med avseende på hur skuldfrågan  har hanterats vid flygkatastrofen i Ukraina 
respektive i Mali. En viktig gemensamma nämnare är att båda flygplanen färdades över ett 
område där det pågår markstrider. Detta skulle kunna vara en ledtråd till skuldfrågan. 
 
Malaysian Airlines, Ukraina Air Algérie, Mali 
1a. Försvann från radarn kl 16:15, lokal tid 1b. Försvann från radarn kl 02:55, lokal tid 
2a. Ingen väderradarbild har publicerats 2b. En väderradarbild har publicerats 
3a. Molnigt enligt bilder från ögonvittnen 3b. Sandstorm enligt flera källor 
4a. Rebellerna och Ryssland pekas ut dag ett 4b. Ingen ansvarig pekas ut 
5a. Olycksorsaken anges dag ett 5b. Tänkbara olycksorsaker pekas ut 
6a.  6b. Vädret 
7a.  7b. Tekniska orsaker (kompletta loggböcker) 
8a. 8b. En missil (terrordåd) 
9a.  9b. Bränslebrist (mänsklig faktor) 
10a. 10b. Flygkapning 
11a. Aftonbladet frågar dag två vilka 
konsekvenser skuldfrågan får på 
världspolitiken 

11b. Ingen reporter har frågat vilka 
konsekvenser skuldfrågan får på 
världspolitiken 

Tabell 2. Jämförelse mellan två flygolyckor 
 
Om vädret är dåligt och ett flygplan störtar, innebär det då att det inte kan ha funnits en bomb 
ombord eller att det inte finns någon misstänkt passagerare eller flygplatspersonal? 52 
 
Det tar tid att utreda och bekräfta/avfärda alla tänkbara olycksorsaker. De svarta lådorna 
måste hittas och vara i ett sådant skick att informationen kan läsas. Kommunikation mellan 
piloter och flygledare måste analyseras för att utesluta eventuella missförstånd. Jämfört med 
Malaysian Airlines flight MH370, som försvann spårlöst den 8 mars 2014, så publicerades 
inom några dagar pilotens sista ord.53 Efter en tid publicerades också kommunikationen från 
den sista timmen innan kontakten med flight MH370 bröts.54  
 
Kontroll över information och olycksplatsen och vilseledande information 
När en händelse med politisk genomslagskraft inträffar är informationskontroll A och O. BBC 
har publicerat ett ”as-it-happens” och av den löpande ”nyhetsrapporteringen” framgår att 
kommunikationen mellan piloter och flygledare har konfiskerats:55 

“Ukraine's SBU security service has confiscated recordings of 
conversations between Ukrainian air traffic control officers and the 
crew of the doomed airliner, a source in Kiev has told Interfax news 
agency” 

 
Holland kommer att skicka militärpoliser till olycksplatsen.56 

“The Netherlands is to send 40 unarmed military police officers to the 
MH17 crash site in Ukraine to help forensic experts look for the 
remaining bodies of the victims. 

                                                
52 http://allafrica.com/stories/201407251444.html 
http://news.sky.com/story/1306771/air-algerie-crash-four-possible-theories 
53 http://www.standard.co.uk/news/world/malaysia-airlines-flight-mh370-all-right-goodnight-were-missing-
pilots-last-message-9185844.html 
54 http://newsfirst.lk/english/2014/03/revealed-final-54-minutes-communication-mh370/26561 
55 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28360784 
56 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2014/07/the_netherlands_to_send_40_una.php 
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The military officers (marechaussee) will not be used to secure the the 
area, despite earlier reports the Netherlands is considering sending 
police or soldiers to Ukraine to do just that, prime minister Mark Rutte 
told a news conference.” 

  
Även Australien kommer att skicka poliser till olycksplatsen.57 

“Unarmed Australian police will immediately enter and take control 
of the MH17 crash site in eastern Ukraine in what Prime Minister 
Tony Abbott has conceded is a “risky mission”. 
 
Up to 170 Australian Federal Police officers will deploy as part of a 
Dutch-led operation after Russian-backed separatists agreed to allow 
the so-called coalition of the grieving into the war zone to collect their 
dead and investigate the wreckage of the downed aircraft.” 

 
President Barack Obama sa så här på presskonferensen 140718 (se fotnot 36): 

”I want to point out that there will likely be misinformation” 
 
De svarta lådorna kommer att analyseras av England.58 

“The Prime Minister said the flight data recorder together with the 
cockpit voice recorder would be handed over to experts in 
Farnborough, Hampshire, at the request of Dutch investigators.” 

 
USA och deras allierade vänner har skaffat sig kontroll över både de svarta lådorna och all 
kommunikation mellan flygledningen och piloterna på MH17. Mot bakgrund av detta faktum 
är det lättare att förstå, varför Ryssland kräver en oberoende och internationell undersökning 
av flygolyckan i Östra Ukraina.59 

“Total transparency should eliminate any possibility of fraud and 
falsification,” he was quoted as saying. “Unfortunately we have 
reasons to be concerned.” 

 
Information om MH17 och nedskjutningen 
Enligt en online-ordbok kan information bl.a. vara följande:60 

1. kunskap som förmedlas eller tas emot med avseende på t.ex. fakta /omständigheter 
2. kunskap som har erhållits genom studier, kommunikation, forskning, t.ex. vissa fakta 

 
De första två veckorna presenterades nästan dagligen ytterligare nyheter om MH17 och 
nedskjutningen. Dessa nyheter  innehåller fakta och återger omständigheter, som stöder 
sanningen som är aktuell för dagen. ”Inga har någon avvikande mening på den punkten” för 
att citera utrikesminister Carl Bildt. ”We are going to make sure that the truth is out” för att 
citera president Barack Obama. 
 
Om vi bara läser nyheter från de medier som stöder västvärldens politiker, så äger vi bara en 
begränsad kunskap om MH17 och nedskjutningen. Visserligen kan vi öka vår kunskap genom 
att studera fakta och omständigheter från flera källor, men om urvalet är selektivt så kommer 
vi att sakna viktiga pusselbitar (data)  för att förstå helheten, sett ur ett objektivt perspektiv. 

                                                
57 http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/unarmed-australian-police-on-risky-mission-to-secure-
mh17-crash-site-20140727-zxfko.html 
58 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10984136/MH17-black-box-to-be-sent-to-
Farnborough.html 
59 http://en.itar-tass.com/world/742280 
60 http://dictionary.reference.com/browse/information 
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Enligt samma online-ordbok som definierar information, så är ”data” följande: 
- resultatet när data bearbetas, så att data sätts in i ett sammanhang och får en innebörd 
- kunskapen kan utökas om vi kan utvinna informationen i de mönster vi hittar 
- i ett samhälle med ett överflöd av information måste vi bli bättre på att hitta mönster 

 
De pusselbitar (data) som utkristalliserats i mitt arbete kommer från en varierad kunskapsbas. 
Jag har i tveksamma fall har jag tittat på de fakta som varje nyhet eller artikel innehåller, 

- dels för att bedöma sanningshalten i ett påstående genom att t.ex. se om källan är 
korrekt angiven och även är trovärdig 

- dels för att kunna avgöra om urvalet av fakta är selektivt/subjektivt genom att t.ex. 
beakta vilken sida en källa respektive person representerar   

 
Mot bakgrund av ovanstående, så är det logiskt stringent att påstå att ju bredare kunskapsbas 
vi har, ju fler pusselbitar kommer att formas när vi analyserar fakta och omständigheter från 
flera källor. Vi kommer helt enkelt att se ett större sammanhang och en djupare betydelse. 
 
På så sätt kan även en relativt sett obetydlig detalj fånga vår uppmärksamhet och ytterligare 
öka vår kunskap samt leda till ytterligare frågor. Men vi lär oss också att begränsa vår 
forskning till det som är relevant i sammanhanget. Detta är dock inte detsamma som att vi 
blundar för verkligen och bara tar hänsyn till det som är politiskt korrekt eller politically 
correct (PC) för att låna det engelska uttrycket. 
 
En politiskt korrekt nyhetsrapportering 
Enligt det som professor Bruce Charlton skriver i sin bok “Thought Prison - the fundamental 
nature of political correctness” så kan en seriös reporter, forskare och analytiker inte utesluta, 
att informationen om MH17 och nedskjutningen reduceras och censureras.61 

“For PC truth is a social construct: subjective, malleable, evolving. So 
PC does not discover truth, it makes truth; does not fit itself to reality 
but creates reality via the shaping of discourse. 
 
What is current in the media is definitive…propaganda can be made 
into truth, truth into propaganda”62 

 
Att de pro-ryska separatisterna i östra Ukraina sköt ner MH17 med en missil har upprepats så 
många gånger att det påminner om propaganda. Etablerad media i Sverige och internationellt 
har upprepat denna nyhet så många gånger att det har blivit en sanning. Jag skulle kunna 
anklagas för att sprida propaganda när jag tidigare i min rapport skrev så här: 

Till skillnad från Ryssland, som har presenterat objektiva fakta, så har 
varken Ukraina eller USA presenterat några andra bevis än de 
obekräftade rykten som cirkulerar i sociala medier. 

 
Någon kanske invänder, att jag har fel, eftersom den första analysen av de svarta lådorna 
visar, att det var en missil som träffade flight MH17.63 På en presskonferens som är en del av 
nyhetsinslaget från CTV News, så säger Andriy Lysenko, talesmannen för Ukrainas 
säkerhetstjänst SBU, följande: 

”The crash, he said, was because of a massive explosive loss of 
pressure after being punctured multiple times by shrapnel” 

 
                                                
61 http://charltonteaching.blogspot.se/2011/10/thought-prison-fundamental-nature-of.html 
62 http://thoughtprison-pc.blogspot.se/ 
63 http://www.ctvnews.ca/world/black-boxes-show-mh17-suffered-massive-explosive-decompression-1.1934922 
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Uttalandet verkade bli kritiserat från flera håll, bl.a. av The Dutch Safety Board (DSB).64 
Enligt The Independent kan DSB:s taleskvinna Sara Vernooij inte kommentera vilken källa 
Andriy Lysenko har, eftersom DSB inte har lämnat informationen till Ukraina.65 
 
DSB kan inte heller bekräfta sanningshalten i de påståenden som Ukraina har gjort genom 
Andriy Lysenko. Dessutom säger Sara Vemooij följande enligt The Independent: 

”Bringing out fragmented pieces of information is not on behalf of the 
investigation.” 

 
Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att Ukraina saboterar och försöker påverka 
utredningen till sin egen fördel. I just detta fall kan det vara av ren okunskap, något jag inte 
tror kan användas som en ursäkt. Däremot kan okunskap vara en förmildrande omständighet, 
speciellt om personen i fråga inte är insatt i regelverket eller vet vilka konsekvenser det får för 
utgången av en process. Ingen skulle tjäna på att i detta läge göra en höna av en fjäder. 
 
Mitt intryck är att DSB inte vågar framföra någon direkt kritik mot Ukraina i de uttalanden 
som publiceras i The Independent, fastän tidningen skriver så i bildtexten. The Independent 
agerar alltså som PR-byrå för DSB. 
 
För alla de läsare som bara har tid att titta på rubriken och bildtexten så publicerar The 
Independent en nyhet som kan tolkas som om det är sanning. Se fotnot 65. 

[Rubrik] “MH17 crash: Black boxes show plane suffered 'massive 
explosive decompression' following shrapnel hit” 

[Bild på vrakdel] 
[Bildtext] “Dutch authorities have criticised Ukraine for releasing 
information 'too early' and say they do not know how Ukrainian 
officials obtained the data” 

 
Denna tolkning som The Independent förmedlar, medvetet eller omedvetet, förstärks av ett 
extra informationsfönster högst upp till vänster i bilden med en ”trovärdig” källa. 

”Analysis of the black box recorders shows the plane was brought 
down by a ‘massive explosive decompression’ caused by shrapnel” 
Reuters 

 
Till skillnad från Ryssland, så valde Holland att inte direkt kritisera Ukraina för uttalandet.66 
Detta är märkligt av två viktiga anledningar: 

1. DSB leder utredningen av nedskjutningen av MH17 i östra Ukraina.67 
2. Uttalandet är i strid mot den internationella standarden för Aircraft Accident and 

Incident Investigation.68 
 
I Annex 13 To the Convention on International Civil Aviation står följande: 

The State conducting the investigation of an accident or incident shall 
not make the following records available for purposes other than 
accident or incident investigation…: 
e) opinions expressed in the analysis of information, including flight 
recorder information. 

                                                
64 http://www.onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014 
65 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/mh17-crash-black-boxes-show-plane-suffered-massive-
explosive-decompression-following-shrapnel-hit-9632881.html 
66 http://en.itar-tass.com/world/742632 
67 http://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2014/jb_tr_140722a.aspx?ministerid=4 
68 http://www.emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/annex_13.pdf 
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Hitintills har Ukraina i allt väsentligt sluppit både kritik och anklagelser. Varför? Är det för 
att nedskjutningen av MH17 handlar mer om politik än att söka efter sanningen? Vilket annat 
land skulle kunna skicka sina stridsflyg för att bomba området där ett passagerarflygplan har 
blivit nedskjutet några dagar tidigare? Försökte de pro-ryska separatisterna försvara 
haveriplatsen genom att skjuta ner de två stridsflygplanen? 
 
The broken record technique 
När Aftonbladet rapporterade om händelsen så får jag intrycket att den viktigaste nyheten är 
att de pro-ryska separatsternas har förmåga att skjuta ner flygplan över området där flight 
MH17 blev nedskjutet.69 Trots spekulationer och flera källor kunde inte fakta bekräftas! 
 
I tv-inslaget på ca 14 minuter får vi höra följande nyheter, [speciellt 7 minuter in i inslaget*]: 

- budskapet ”Är en ytterligare upptrappning av kriget” visas högst upp i bakgrunden 
- flera gånger upprepas att avståndet mellan platserna bara är några mil 
- flera gånger visas samma bild på fallande, brinnande vrakdelar 
- flera gånger visas samma karta med två stora stjärnor bredvid namnet Donetsk 
- [*] hittills har tre flygplan skjutits ner djupt inne på de pro-ryska separatisternas 

område, inklusive ”det civilplan” som sköts ner [ca sju dagar tidigare] 
- det spekuleras om avancerade system och utbildning som pro-ryska separatister saknar 
- en expert, Jakub Swiecicki,  upprepar Carl Bilds ord om system som inte köps i affärer 

 
* Det verkar som om ”vi skall lära oss” vad som är ”sant” och ”åt vilket håll” vi skall titta! 
 
Programledaren Alex Ansary, som har skrivit artikeln “Mass Mind Control Through Network 
Television” berättar följande om de metoder vi möter i nyhetssammanhang: 

“Most importantly, notice the repetition behind the lies that the 
politicians and their corporate media groupies tell us. You see, the 
unimaginable fallacies are created as 'truth' not because it's logical or 
provable, but because of the broken record technique. No matter how 
ridiculous the lie, it's repeated often enough that the brain doesn't 
know the difference between reality and nursery rhymes. This 
technique is under estimated in its ability to allow the puppeteers to 
hypnotize millions of people. Instead of ‘Fair and balanced’ it's ‘We 
say it enough times, and you believe it.’” 70 

 
Psykologen Manuel Smith skriver viktiga ord till eftertanke i sin artikel ”Broadcast Media 
Hostility Towards Israel”, speciellt i ljuset av informationskrigföringen mot Ryssland:71 

“When there is a conflict with opposing viewpoints. journalists have a 
professional and moral responsibility to present facts and observations 
in an unbiased manner so that the viewer can draw his own 
conclusions. To distort the facts and misguide the viewer, is itself 
morally unjustified.” 
 

Rapportering om flight MH17 påminner om ett reklaminslag där vi skall övertalas att okritiskt 
köpa den bild som målas upp. Då arbetar en tidning inte längre med att granska statsmakten 
och förmedla ett objektivt urval av nyheter om händelser i Sverige och utomlands. Istället 
arbetar tidningen med kontroll, som är raka motsatsen till frihet. 
 

                                                
69 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19262077.ab 
70 http://rense.com/general69/mass.htm 
71 http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/15416#.U9jjDON_uTs 
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Om en människa får höra samma information om och om igen så kommer hon till slut att bli 
befriad från allt eget tänkande och automatiskt göra ”rätt” associationer.  På engelska kallar vi 
det för mind control, vars metoder och önskade effekter sammanfattas av programledaren 
Alex Ansary. Se fotnot 70. 

“Experiments conducted by researcher Herbert Krugman reveal that 
when a person watches television, brain activity switches from the left 
to the right hemisphere. The left hemisphere is the seat of logical 
thought. Here, information is broken down into its component parts 
and critically analyzed. The right brain, however, treats incoming data 
uncritically, processing information in wholes, leading to emotional, 
rather than logical responses 
 
During World War I, Lippman and Bernays were hired by then United 
States President, Woodrow Wilson, to participate in the Creel 
Commission, the mission of which was to sway popular opinion in 
favor of entering the war, on the side of Britain. Edward Bernays said 
in his 1928 book Propaganda that, ‘The conscious and intelligent 
manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an 
important element in democratic society. Those who manipulate this 
unseen mechanism of society constitute an invisible government 
which is the true ruling power of our country.’” 

 
I vilka demokratiska länder ser vi inslag av propaganda/manipulation i t.ex. media?  
 
Televisionens intåg i hemmen och även vanliga bildskärmar har gjort det möjligt att i stor 
skala påverka människans nervsystem genom olika patenterade tekniker.72 Jag nöjer mig med 
att konstatera att den moderna tekniken kan användas på flera sätt av flera olika grupper. Till 
detta skall sedan läggas effekterna av en ensidig och partisk nyhetsrapportering, där bara den 
ena sidan påstås ha existensberättigande och allt ont som händer är den andra sidans fel. 
 
Psykologen Manuel Smith skriver så här angående att lösa meningsskiljaktigheter 
med ”the broken record technique” (mina förtydliganden inom [klammer]):73  

“… respond to criticism with the following [7] simple statements: 
 [2] ‘Stop the incitement and violence and there will be no 
checkpoints.’ 
 [4] ‘Stop the incitement and violence and there will be no military 
incursions.’ 
 [6] ‘Stop the incitement and violence and there will be no arrests.’ 

 
Metoden används effektivt i informationskrigföringen mot Ryssland och Putin, men framför 
allt mot de pro-ryska separatisterna! 
 
Varför får vi som väljare inte veta på vilken grund Sveriges stöd till kuppregimen i Kiev vilar, 
speciellt när vi tvingas bevittna hur den förda politiken leder till massarbetslöshet i Europa?74 
Blundar Sverige för det som förmodligen har hänt i Kiev? Blundar Sverige för det som 
förmodligen har hänt flight MH17? På vilken grund vilar västvärldens stöd till kuppregimen i 
Kiev och det enhälliga utpekandet av de pro-ryska separatisterna när det gäller frågan vilka 
som ligger bakom nedskjutningen av flight MH17? 
 
                                                
72 http://www.wanttoknow.info/050331behaviormodificationtv 
73 http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/7010#.U9jUi-N_uTt 
74 http://www.globalresearch.ca/obama-destabilizes-europes-economy-sanctions-deepen-the-recession/5397198 
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Etablerade media, samma ekosystem, likartad nyhetsvärdering 
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson ger följande bild av hur svensk och internationellt 
etablerade medier fungerar:75 

1. Nyhetsförmedlingens förutsättningar, ”sedan ett par hundra år” 
2. En etablerad nyhetskanal får ett tips från en ”säker” källa 
3. Hos etablerade medier arbetar ”ambitiösa journalister som alltid vill ha rätt” 
4. ”Etablerade medier citerar varandra” 
5. Rewrites skapar ”mångfald och mer fakta i rapporteringen” och ”… man återger 

uppgifter som man kanske inte kan överblicka tillkomsten av” 
6. Etablerade medier ”verkar i samma ekosystem av nyheter” och ”agerar med 

någorlunda likartad nyhetsvärdering, källkontroll och pressetik” 
 
Det tyska journalisten Jutta Rabbe, som granskat Estonia-katastrofen, beskriver sin upplevelse 
av hur etablerad media i Sverige fungerar när det gäller känsliga frågor:76 

”Överallt sitter chefredaktörer som ser till att grundläggande fakta inte 
ens blir redovisade. Det är således inte bara analyserna som förvrängs. 
Det är något som tillkommer. Viktiga grundfakta sållas bort - fakta 
utan vilka det inte går att göra en analys värd namnet.” 

 
Jan Gillberg, utgivare av tidskriften Debatt, Sanningssökande, Mediakritik (DSM), skriver så 
här om medias roll när det gäller mörkläggningen av fakta kring t.ex. Estonia-katastrofen.77  

”I samtliga dessa fall har media spelat en avgörande roll som 
vilseledare och mörkläggare i den förmenta statsnyttans tjänst 
samtidigt som de som inte bara sökt utan också funnit och kunnat 
presentera obekväma sanningar häcklats som ‘konspirationsteoretiker’ 
- i sig ägnat att ha en på det idealistiska sanningssökandet återhållande 
effekter. Och vad blir det av ett samhälle där både idealismen och 
sanningssökandet dör ut? Ett är säkert: Enhetstänkandet och 
enhetstyckandet brer ut sig samtidigt som utrymmet för okontrollerad 
maktutövning vidgas.” 

 
Den mörkläggning i Sverige som gäller känsliga frågor kan alltså ske trots att Sverige ligger 
på 10:e plats på listan över pressfrihetsindex 2014.78 Alla Sveriges nordiska grannar ligger 
före Sverige i listan. USA ligger på plats 46. Ukraina på plats 127. Ryssland på plats 148. 
 
Det maktspel som västvärldens politiker okritiskt har gett sitt stöd till riskerar att störta 
världen in i ett tredje världskrig. Se också mer om detta i avsnittet om ogiltiga argument. 
 
I Tyskland börjar röster höjas som ifrågasätter om västvärldens politiker är på väg åt fel håll.79  
Europas medborgare får inte veta vad som egentligen håller på att hända i Ukraina och 
framför allt inte varför västvärldens politiker tillåter att utvecklingen får fortsätta.80 
 
I boken Flashpoint in Ukraine sammanfattar författaren Stephen Lendman det som har hänt i 
Ukraina. Läs mer om boken här: http://www.claritypress.com/LendmanIII.html 

                                                
75 http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2012/12/fel-namn-och-fel-bild/ 
76 http://www.dsm.nu/pressfriheten_satt_ur_spel.html 
77 http://www.dsm.nu/boken_estonias_undergang.html 
78 http://www.reportrarutangranser.se/sites/default/files/rapporter/wpfi2014.pdf 
79 http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/essay-in-englisch-the-west-on-the-wrong-
path/10308406.html 
80 http://www.globalresearch.ca/hard-truths-on-ukraine-suppressed-by-the-mainstream-media-big-lies-could-
lead-the-world-into-a-global-war/5398629 
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Tre pusselbitar som utkristalliserats i mitt arbete med denna rapport 
Jag blev lite överraskad när jag i min research blev exponerad för följande bannerreklam: 

“imagination is more important than knowledge” 
 
Kanske var det en slump som gjorde att denna bannerreklam visades när jag sökte efter 
information om The Dutch Safety Board. Kanske är det en slump att flight MH17 kan komma 
att spela en avgörande roll i en maktkamp som har eskalerat de senaste 14 åren, en maktkamp 
som är en del i något mycket större som ligger utanför ramen för denna rapport. 
 
Kanske är det en slump att MH17 redan har blivit en bricka i ett maktspel som ingen förnekar 
pågår mitt framför våra ögon. Hot om sanktioner mot  Ryssland och ryska intressen har 
duggat tätt hela sommaren. 
 
Pusselbit 1: Kunskap är makt 
Kunskap är nyckeln som kan lösa gåtan med flight MH17. Genom att studera VAD media har 
rapporterat (innehåll) och HUR fakta har förmedlats (form) kan vi förstå vilka PARTER som 
deltar i maktspelet, där MH17 har blivit en bricka. Vi kanske också upptäcker olika mönster 
och detaljer, men utan en bredare kunskapsbas kommer vi 

- dels inte att reflektera närmare över vilka METODER som används i t.ex. tidningarnas 
kommunikation eller politikernas uttalanden och vilka SAMBAND som finns mellan 
t.ex. olika källor, personer och händelser 

- dels sakna förmågan att ställa ytterligare intelligenta FRÅGOR som kan stimulera vår 
fantasi och inspirera oss att söka ytterligare KUNSKAP. 

 
Vi gör det enkelt för oss när vi nöjer oss med att bara titta i den lådan med information som 
etablerad media har presenterat för oss. Det finns även andra lådor med information, från 
alternativa media som vågar lyfta fram även obekväma fakta som göms undan i nyheterna. 
”Sanningen” finns i svarta lådan, säger politikerna och experterna. 
 
I vilken av alla dessa lådor finns sanningen? 
 
Eftersom kunskap är makt, så måste vi ta hänsyn till tre faktorer i vårt sökande efter vad som 
är sanning och i vårt sökande efter svaret på frågan vad som har hänt MH17. 

1. Makthavarna bestämmer vad som är ”sant” 
2. Makthavarna försöker påverka opinionen 
3. Makthavarna försöker skydda kunskapen 

 
Ordningsföljden är relevant, då det blir svårt för makthavarna att bestämma vad som är ”sant” 
om allmänheten kommer för nära kunskapen och börjar ifrågasätta det som är ”sant”. Kontroll 
över informationen är därför av strategisk betydelse, speciellt nu när MH17 har blivit en 
viktig bricka i ett maktspel där makthavarna i väst försöker försvaga makthavarna i öst. I detta 
maktspel finns det flera PARTER på båda sidorna.  
 
Exempel på faktor 1 är de två intervjuerna som Aftonbladet publicerade på sin hemsida inom 
ett dygn från det att MH17 blev nedskjutet 140717. Både utrikesminister Carl Bildt och 
president Barack Obama ”visste” VAD som har hänt och VEM som var skyldig. 
 
Detta är en upprepning av samma METOD som Carl Bildt använde vid Estonia-katastrofen. 
Redan inom ett dygn gick Carl Bildt ut med vilseledande information om VAD som har hänt 
(bogvisiret lossnade) och VEM som var skyldig (hårt väder hade slagit sönder bogvisiret).81 

                                                
81 http://www.bgf.nu/ak07/v23.html 
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Exempel på faktor 2 är när etablerade media genom t.ex. manipulation, sanningar eller 
propaganda ”tvingar” makthavarna att agera, fastän det fortfarande inte är klarlagt exakt vad 
som har hänt eller vem det egentligen är som är skyldig. Syftet är att framkalla emotionella 
snarare än logiska reaktioner för att kunna genomföra snabba åtgärder, med andra ord en 
METOD som går ut på att hålla känslorna varma och undvika frågor om vad som är ”sant”. 
 
Redan i juli månad började advokater i Storbritannien, Ukraina och USA undersöka vilka 
möjligheter det finns att driva rättsliga processer mot de pro-ryska separatisterna och 
Ryssland, oavsett om Putin blir frikänd eller inte i haveriutredningen av MH17 enligt en lång 
artikel 140726 i tidningen The Telegraph.82 Advokaterna agerar i enlighet med vad som är 
”sant” och detta utnyttjas också för att påverka opinionen. 
 
Här följer några påståenden en talesperson för advokatfirman McCue & Partners har gjort i 
The Telegraph. Det är en mycket tuff retorik som egentligen visar den nivå av rättvisa som 
med all rätt borde användas i liknande situationer och konflikter och händelser, oavsett var i 
världen dessa inträffar och vilka som ligger bakom, t.ex. dödsskotten på Maidan-torget. 
 

1. ’… but those immediately responsible are… those, be they 
states, individuals or other entities, who provided them with 
financial and material support and the means to do so.’ 

2. ‘Our team is presently liaising and working with partners in 
Ukraine and the US…’ 

 
Tidningen fortsätter med svartmåla rebellerna som påstås hindra en officiell utredning av det 
som hänt. Dessutom spekuleras i vilka juridiska steg som skulle kunna vara till störst besvär 
för Putin och vilken typ av brottmål som kräver lägst bevisbörda och därmed erbjuder störst 
möjligheter att skada den politiska ledningen i Ryssland, speciellt eftersom en rättegång 
sannolikt skulle kunna hållas i en amerikansk domstol. Men tidningen kan inte precisera på 
vilka grunder detta i så fall kan ske. Inte heller väcks frågor om rättvisan i en sådan rättegång. 
 
Det intressanta i sammanhanget är att det finns mycket som tyder på att det inte var de pro-
ryska separatisterna som sköt ner MH17. Detta kan också vara en förklaring till den totala 
tystnaden i etablerad media som efter bara några veckor slutade rapportera om allt som inte 
passade in i den officiella versionen, 

- dels om VAD som hänt i luftrummet ovanför Ukraina och  
- dels om VEM eller vilka som anses ha skjutit ner MH17 

 
Exempel på faktor 3 är att många journalisterna i samarbete med politikerna sviker sitt 
professionella och moraliska ansvar att presentera en objektiv, neutral och allsidig 
rapportering om nedskjutningen av MH17. Genom att undanhålla och förvränga fakta samt 
gömma undan viktiga iakttagelser (METOD), så kan makthavarna vilseleda allmänheten som 
därigenom hindras från att dra egna slutsatser eller ställa egna kritiska frågor. 
 
Nederländerna, Australien, Belgien och Ukraina har skrivit under ett avtal om att bilda en 
undersökningskommission för att utreda skotten över Ukraina.83 Åklagarmyndigheten i 
Nederländerna varken förnekade eller dementerade uppgiften om att Ukraina har rätt att lägga 
in sitt veto när det gäller frågor av känslig natur, t.ex. vad hände och vem sköt ner MH17.84 
                                                
82 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10993470/Putin-facing-multi-million-pound-
legal-action-over-alleged-role-in-MH17-crash.html 
83 http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@163033/joint-investigation/ 
84 http://nos.nl/artikel/692419-om-sloot-deal-over-onderzoek-mh17.html 



Sida 24 av 54 

Pusselbit 2: Färdriktningen i världspolitiken 
Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, skriver så här angående frågan om en 
politiker skall agera på juridisk eller på moralisk grund.85  

”Demokratin och parlamentarismen ska skydda grundläggande 
rättigheter. Dessa får inte åsidosättas alldeles oavsett hur gott syftet än 
må vara. Ändamålet helgar inte medlen. Demokrati som den utövades 
av de gamla grekerna krävde kunskap. I Aten hade inte alla 
medborgare rösträtt. För att tillerkännas rösträtt och att delta i 
folkstyret förutsattes viss bildningsnivå. I vår moderna demokrati med 
majoritetsstyre är det numera en självklarhet att alla medborgare 
oberoende bildningsnivå skall ha rösträtt. Det leder till att lagstiftaren 
riskerar att utsättas för starka, ofta emotionella opinioner med 
moraliska förtecken och krav på snabba åtgärder. Det är därför 
naturligt att politiker vill visa handlingskraft och att politiken i 
konsekvens härmed relativt sett riskerar att bli mer populistisk.” 

 
Anne Ramberg betonar betydelsen av kunskap och skriver mellan raderna att det är en låg 
bildningsnivå som ”leder till att lagstiftaren riskerar att utsättas för starka, ofta emotionella 
opinioner med moraliska förtecken och krav på snabba åtgärder.” 
 
Okunskap, eller snarare bristen på kunskap, utsätter alltså en sann demokrati för en fara, 
nämligen att politiken riskerar att blir populistisk. Detta gäller inte bara inom politiken. 

”Genom makten över massmedia, kultur och utbildning  kan 
makthavare  skapa de uppfattningar hos allmänheten, som gynnar 
deras egna intressen.”86 

 
Genom att makthavare inom alla områden t.ex. politik, media och vetenskap, begränsar 
kunskapen och så att säga fördummar sina medborgare, så kan allmänheten men också 
ovetande politiker lättare acceptera det som är ”sant” och lättare påverkas av propaganda. 
 
I en politisk korrekt verklighet, som är skapad genom färdriktningen (discourse), så vill man 
inte upptäcka sanningen, enligt professor Bruce Charlton. Istället skapas det som är ”sant”. 
Det som politiker och media har berättat om flight MH17 och nedskjutningen kan alltså helt 
eller delvis vara en social konstruktion, precis som anses vara fallet i t.ex. Estonia-katastrofen.  
 
I en politisk korrekt verklighet så ser makthavarna istället en möjlighet istället för en risk när 
det gäller både okunskap och propaganda som leder till emotionella opinioner. Då är det inte 
längre sunt förnuft som styr (vänster hjärnhalva) – utan känslorna (höger hjärnhalva), fastän 
makthavarna gärna upprepar att det är ”common censce”. Människorna tror de vet vad de gör 
och berömmer sig för sitt ”kritiska tänkande”, som vi lär oss i skolan men tillämpar selektivt. 

“The critical thinker will listen to all the facts without making any 
assumptions and will usually not believe what was said to them until 
research verifies it. A non-critical thinker will make assumptions and 
draw conclusions on information that they have no idea if it is factual 
or not.  
[1] Don't draw to quick conclusions even if they seem apparent. 
[2] Think differently than everyone else. 
[3] Research statements.... Check your facts.“87 

 
                                                
85 https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2012/augusti/Anne-Ramberg-om-etik-politik-och-juridik/ 
86 http://www.alternativjournalen.se/nyheter/nu-ar-alternativjournalense-har-4373639 
87 http://www.ehow.com/how_5504374_become-thinker-think-outside-box.html 



Sida 25 av 54 

Enligt Stephen Walt, som är professor i internationella relationer på Harvard University, så 
påverkas inte den angivna färdriktningen (policy formation) av teorier om internationella 
relationer, inte ens om teorierna är välformulerade.88 

“Instead, the gap between theory and policy has been filled by the 
growing array of think tanks… 
 
Most Washington-based think tanks have an ideological agenda—
usually shaped by their financial supporters—and their research output 
is subject to far less rigorous standards.” 

 
Den roll som MH17 har fått i världspolitiken kan delvis förklaras av att rådgivare från olika 
tankesmedjor påverkar makthavarna, utifrån sina egna personliga intressen och utan att de 
behöva presentera några skriftliga bevis som erkänns av de flesta experter inom ett område. 
 
Eftersom vi inte riktig kan veta, vilka det är som finansierar de olika tankesmedjorna, så är det 
inte uteslutet att samma finansiärer helt eller delvis också har ett inflytande över media. 
 
Stephen Walt skriver att den ideologiska agendan hos tankesmedjorna vanligtvis formas av 
deras finansiärer. Detta kan i så fall betyda, att även media helt eller delvis har en ideologisk 
agenda. Sveriges Television (SVT) som säger sig vara oberoende och fristående från staten, 
skriver så här på sin hemsida i ett uttalande från den dåvarande kommunikationsdirektören 
Helga Baagøe, numera anställd av Statens Järnvägar (SJ) i samma befattning:89 

”Däremot får man ha alla möjliga typer av politiska åsikter och 
uttrycka andra åsikter man har, innan man är kontrakterad av SVT.” 

  
Enligt Douglas Walton, som är forskare vid Centre for Research in Reasoning, Argumentation 
and Rhetoric (CRRAR) i Kanada, så är det intressegruppens kontroll över innehållet som 
avgör om något är propaganda. 
 
När det gäller nedskjutningen av MH17 så finns ju en uppenbar beröringspunkt mellan 
finansiärer å ena sidan och tankesmedjor samt media å andra sidan. 
 
Douglas Walton skriver i artikeln ”What is Propaganda, and What Exactly is Wrong With It?” 
att subjektiva, selektiva och agendasättande nyheter kan betecknas som propaganda. 

“For example, to describe a story in a newspaper, or a televised report, 
as ‘propaganda,’ would be to say that the story or report is not an 
objective presentation of the facts, or a balanced account of both sides 
of an issue, but is a biased argument with a ‘spin’ where some ‘cause’ 
or particular viewpoint or interest is being advocated. Generally, to 
say something is propaganda is to say that it is the output of some 
interest group or organization that is pushing a particular viewpoint in 
a way designed to promote it to a mass audience.” 

 
I Israel National News fördömer psykologen Manuel Smith denna sortens journalistik, men 
samtidigt har t.ex. DN sedan våren 2013 satsat just på ”agendasättande journalistik”.90 
 

                                                
88 http://yalejournal.org/2012/09/18/theory-and-policy-in-international-relations-some-personal-reflections-by-
stephen-m-walt/ 
89 http://www.svt.se/kultur/svt-om-gina-dirawis-israelkritik-asikterna-ar-ickedemokratiska 
90 http://www.dn.se/ekonomi/dnse-starker-sin-stallning/ 
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Pusselbit 3: ”Sanningen” och fakta 
Det är inte min ambition att här presentera en komplett bild av vad som hänt MH17 baserat på 
den information som finns tillgänglig. Däremot tänker jag kommentera och lyfta fram några 
av de uppgifter som jag tror är av betydelse för utredningen om vad som hänt MH17. 
 
För att förstå vilken roll olika uppgifter kan spela, så vill jag först göra några antaganden, 
baserat på dels den information som jag har samlat in. 
 
Antaganden 
”Sanningen” skyddas genom ett selektivt urval av fakta 
 
Makthavare kan helt eller delvis påverka ”sanningen” 
 
”Sanningen” balanseras mot olika ”intressen”  
 
Dessa tre antaganden kan illustreras på följande sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Tänkbar maktstruktur enligt Tobias Karlsson. Grafik: ClipArt. 
 
Enligt figur 3 så kan alltså den information vi läser i etablerad media och de slutsatser som 
presenteras i en haveriutredning, vara anpassat för att stämma överens med ”sanningen”. 
Målet kan vara att skydda staten eller främja den färdriktning i världspolitiken som 
makthavare vill följa. Makten finns hos de intressegrupper, som kan påverka både experter 
och regeringar, t.ex. när det gäller åsikter, synsätt, tolkningar, ideologier, forskning, politik. 
Dessutom kan intressegrupper genom olika ägarstrukturer påverka innehållet i media. 
 
I bakgrunden finns det ett militärtindustriellt komplex med flertalet kontaktytor. 
 
När det gäller alla tillgängliga bevis i ”The facts black-box” där alltså ett av bevisen också är 
flygplanets svarta låda, så går det inte att utom allt rimligt tvivel utesluta möjligheten, att 
bevis kan läggas till eller tas bort eller anpassas för att ge stöd för ”sanningen”. 

“Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.”91 
 
Det råder också en påfallande konsensus när det gäller dels vad som hänt och dels vem som 
bär ansvaret för det som hänt. Journalisternas tysta medhåll och avsaknaden av kritiska frågor 
blir som avtryck i sanden. Vill vi veta mer, så är det bara att följa fotspåren… 

                                                
91 http://plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/#TLP 
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Fotspår 1. Argumentationsteknik 
 
President Vladimir Putin: “refrain from making any hasty conclusions and politicized 
statements” (se fotnot 8) 
 
Det är “hasty conclusions and politicized statements” som ligger till grund för följande satser 
som också kan kallas för premisser eller påståenden (p1, p2…p6). 
 
(p1, p2…p6) Etablerade media och politiker i väst: 

1. Ukraina: de pro-ryska separatisterna sköt ner MH17 
2. USA: satellitbilder visar att en missil har avfyrats 
3. Det är ett gangsterdåd 
4. Det var Putins missil 
5. De skyldiga måste ställas inför rätta 
6. Ryssland måste utsättas för sanktioner 

 
Premiärminister David Cameron: “ Russia needs Europe more than Europe needs Russia”92 
 
Med andra ord, Ryssland måste vårda sina relationer med Europa bättre, än Europa måste 
vårda sina relationer med Ryssland. Rysslands premiärminister Dmitry Medvedev sa: 93 

“The EU will remain the main trading partner for us for a long time.” 
 
Asymmetrisk kommunikation 
Exempel part A: USA tryckte på för att EU skulle utsätta Ryssland för sanktioner 
Exempel part B: Europa tvekade flera månader att utsätta Ryssland för sanktioner 
 

“Propelled by worldwide revulsion at the shooting down of MH17, 
Europe last week joined the United States in intensifying its economic 
and trade war on Russia.”94 

 
Question 1: Does the United States need MH17 more than Russia need MH17? 
 

“Typically, in an attempt at persuasion, A provides B with various 
reasons for believing a certain conclusion or adopting a particular 
preference or desire; B then assesses those reasons, A’s credibility, 
and so on and so forth, in the light of her other beliefs and desires. 
Hence, it is potentially misleading simply to say (as does the schema 
given above) that A’s communication produces certain beliefs and/or 
desires in B. Instead, it needs to be emphasised that the beliefs and 
desires in question are produced by A’s communication in conjunction 
with the operation of B’s rationality. “95 

 
Question 2: Was it in an act of rationality that the EU (B) joined the US (A), facing the fact 
that “more than one third of Europe's gas needs are covered by Russian gas”?96 

                                                
92 http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/10714811/Russia-needs-Europe-more-than-Europe-
needs-Russia-says-Prime-Minister-David-Cameron.html 
93 http://cistranfinance.com/news/medvedev-vows-to-remain-trading-partners-with-eu-amid-ukrainian-
crisis/4047/ 
94 http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/why-europe-might-balk-backing-sanctions-against-russia-
n171461 
95 http://www.prismjournal.org/fileadmin/9_2/Dickerson.pdf 
96 http://www.dw.de/europe-has-little-reason-to-fear-russian-gas-cut-off/a-17480530 
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Suppressio veri och suggestio falsi 
Att undanhålla fakta = suggestio veri 
Att påstå något som inte är sant = suggestio falsi 
 
Ukrainas säkerhetstjänst (SBU) påstod saker som inte motsvarade sanningen (se bevis A) och 
USA påstod att de hade satellitbilder som visade att det var en missil som hade avfyrats från 
ett område som kontrolleras av pro-ryska separatister. USA har inte lagt fram några bevis. 
 
Question 3: Is the SBU guilty of suppressio veri in respect to the pictures that would frame 
Russia for supplying the supposedly missile-system? 
 
Question 4: Is the US guilty of suggestio falsi in respect to the claim that it had satellite-
pictures supporting that Ukraine was telling the world the truth about MH17? 
 

“It is a rule of equity, as well as of law, that a suppressio veri is 
equivalent to a suggestio falsi; and where either the suppression of the 
truth or the suggestion of what is false can be proved, in a fact 
material to the contract, the party injured may have relief against the 
contract.”97 

 
“Suppressio veri as well as suggestio falsi is a ground to rescind an 
agreement, or at least not to carry it into execution.”98 

 
Question 5: Is it possible that the EU and/or Russia can have relief against the sanctions, if it 
can be proved, that the US/Ukraine are guilty of suppressio veri and suggestio falsi, in respect 
of the persuasion as described in the previous section asymmetric communication?99 
 
Ogiltiga argument, modus ponens (MP) 
De påståenden som etablerad media och politiker i väst har kommit med har piskat upp den 
anti-ryska stämningen så till den milda grad, att David Cameron var tvungen att gå ut med ett 
uttalande att han inte ville starta Tredje världskriget angående Ukraina.100 Allting började med 
att satserna p1-p6 spreds som en löpeld över hela världen, efter att MH17 blivit nerskjutet. 
 
För att ett argument skall vara giltigt, så måste det uppfylla vissa formkrav. En form av 
argument som alltid är giltigt har formen ”Om A, så B” och är ”A korrekt”, så är också ”B 
korrekt”. Denna form är så vanlig att den har fått namnet modus ponens (MP). Det är alltså 
logiskt omöjligt, att en sats är sann och slutsatsen falsk, vilket innebär att slutsatsen bestäms 
av satsen genom deduktiv giltighet av ett argument. 
 
Jag vill pröva vilka argument som är giltiga, genom att kombinera satserna p1-p6 som sedan 
sätts in i formen för MP. Resultatet hjälper oss att avgöra, i vilken omfattning etablerad media 
har använt sig av ogiltiga argument i syfte att t.ex. färdriktningen i världspolitiken. 
 
(MP)  
 
 
 

                                                
97 http://thelawdictionary.org/suppressio-veri/ 
98 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/suppressio+veri 
99 http://www.barder.com/193 
100 http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11000431/Britain-will-not-start-World-War-Three-
over-Ukraine-David-Cameron-says.html 

A  B Premiss 1 
A  Premiss 2 
B 
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Därefter prövar jag varje sats (A) och slutsats (B) i ljuset av orden från Walton (2008, s 143): 
“The basic property of something being a valid argument is that it 
never takes you from true premises to a false conclusion. In other 
words, a valid argument must be truth-preserving, meaning that if the 
premises are true then the conclusion must be true as well. Validity is 
one of the most fundamental semantic concepts in the study of 
argument. 
 
The defining characteristic of a valid argument is that it is absolutely 
air-tight – there are no loopholes. If the premises are true, then it is 
absolutely guaranteed that the conclusion must be true.”101 

 

     
 
(MP) p1  p3 Om det är sant, att de pro-ryska separatisterna sköt ner MH17, 
 då är det ett gangsterdåd (utfört av gangsterband enligt Carl Bildt) 
 
Notera: Carl Bildt sa att det var rätt mycket gangsterband i östra Ukraina. Det ser ut att bara 
vara ett svagt argument, som bygger på möjliga antaganden som inte bara kan överföras från 
ett området till ett annat. Den verkliga faran med personangrepp eller ad hominem, är dock 
att det leder till en överreaktion, vilket kan vara en avsiktlig strategi. Carl Bild, etablerad 
media och andra politiker i väst bär ett stort ansvar i den häxjakt som har startat i Europa.102 
 
 Om det är inte sant, att de pro-ryska separatisterna sköt ner MH17, 
 då är det inget ett gangsterdåd (utan ett möjligt misstag av vem?)103 
 
Notera: Carl Bildt sa det var ett gangsterdåd oavsett vem som sköt, vilket kan ha varit ett sätt 
att framstå som opartisk. Var Carl Bildt bara en ovetande grindvakt eller var han osäker? 
 
 (MP) p1  p6  Om det är sant, att de pro-ryska separatisterna sköt ner MH17, 
 så måste Ryssland utsättas för sanktioner 
 
 Om det är inte sant, att de pro-ryska separatisterna sköt ner MH17, 
 så måste inte Ryssland utsättas för sanktioner* 
 
* advokaterna i Storbritannien, Ukraina och USA har bestämt sig för att väcka åtal mot 
Vladimir Putin även om Ryssland inte har varit inblandad i nedskjutningen av MH17… 
 
Question 6: How come, that the lawyers in Great Britain, Ukraine and the US are so confident 
in bringing legal actions against the “perpetrators” (Russia and Mr Putin?), especially now 
when the militia in Ukraine (backed by the US and NATO) is bombing the crash site (in an 
attempt of destroying evidence?) and the airplane’s black-box is in the hands of the British 
(NATO) and the  official investigation is led by the Dutch (NATO)? Is it because “the burden 
of proof in a civil case was lower than in a criminal investigation”? (see reference 78) 
 
                                                
101 Walton, D. (1989, 2008). Informal Logic: A pragmatic approach. New York: Cambridge University Press 
102 http://www.nydailynews.com/news/world/vladimir-putin-daughter-flees-netherlands-home-article-1.1879616 
103 https://tigr.net/2678/2014/07/25/ukraine-malaysian-boeing-was-shot-down-by-mistake/ 
http://www.btmagazine.nl/rebels-likely-downed-malaysian-boeing-777-mh17-mistake/ 
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(MP) p2  p1  Om det är sant, att satellitbilder visar att en missil har avfyrats (och det 
 bevisar p1), då är det sant att de pro-ryska separatisterna sköt ner MH17 
 
(MP) p2  p6  Om det är sant, att satellitbilder visar att en missil har avfyrats (och det 
 bevisar p1), så måste Ryssland utsättas för sanktioner 
 

     
 
(MP) p3 p1  Om det är sant, att det är ett gangsterdåd, då är det sant att de pro-ryska 

separatisterna sköt ner MH17 (förutsatt att det är bevisat att de mest 
består av gangsterband [må vara sant men ej relevant] och det bara är 
gangsterband som kan skjuta ner ett flygplan med en missil [felaktig 
slutsats]). Det ser ut att vara ett klassiskt fall av ignoratio elenchi. 

 
 Om det är inte sant, att det är ett ett gangsterdåd (utan ett misstag), då är 

det inte sant att de pro-ryska separatisterna sköt ner MH17 – förutsatt att 
de är det enda gangsterbandet [felaktig slutsats] och att det finns flera 
tänkbara gärningsmän [må vara sant men ej relevant]. 

 
Question 7: Are both sides in a conflict allowed to make mistakes? If yes, why is only 
Ukraine allowed to make mistakes with the full approval of the US? Is it possible, that only 
“the other side” can commit acts of terrorism like Hamas in Israel? If Ukraine is responsible 
for downing MH17, should it be called by its true name or just pass by as a mistake? 
 
Question 8: What if the downing was no mistake, should it be called murder or deliberate 
murder, no matter what side is charged guilty or only if it was not a set up? What if it was a 
set up so that Russia suffers the consequences of the reckless destruction of life? Will justice 
then be compromised in the mechanism of justice or will the true perpetrators face the same 
consequences, like in the story with Daniel and the lion pit?104 
 
 (MP) p3  p6  Om det är sant, att det är ett det är ett gangsterdåd, så måste Ryssland 
 utsättas för sanktioner (underförstått, eftersom det som händer i Ukraina 
 är Rysslands fel). 
Påståendet att det som händer i Ukraina (bara) är Rysslands fel är oberättigat. Därför är det ett 
logiskt felslut att nedskjutningen av MH17 måste leda till sanktioner. Det är helt enkelt en 
falsk slutledning att påstå ”efter detta, därför av detta” eller post hoc, ergo propter hoc. 
 
 

                                                
104 Short version: http://www.jewishtreats.org/2011/10/daniel-in-lions-den.html 
Extended version: http://www.jewishpress.com/kidz/midrash-stories/daniel-in-the-lions-den-2/2013/01/17/ 
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(MP) p4  p6  Om det är sant, att det är Putins missil, så måste Ryssland utsättas för 
 sanktioner 
 
 Om det är inte sant, att det är Putins missil, så måste Ryssland inte 
 utsättas för sanktioner 
 
Påståendet att det är Putins missil, är egentligen inget argument, eftersom ryska vapen finns i 
hela världen likaväl som svenska vapen eller amerikanska vapen finns i hela världen. Till och 
med Ukraina har ryska vapen, som Putin inte har någon kontroll över. Sedan finns det mycket 
att säga om de vapen som används i Ukraina, oavsett på vilken sida. Detta lämnar jag dock 
utanför i denna rapport som bara fokuserar på frågan vad som har hänt med flight MH17. 
 

     
 
Satsen (p5) är alltid sann, oavsett vilken  av de fem slutsatserna (p1, p2, p3, p4, p6) som 
följer. ”De skyldiga skall ställas inför rätta”  är sant, även om det skulle visa sig vara falskt att 
”satellitbilder visar att en missil har avfyrats” (p2). 
 
Om slutsatsen är falsk, då måste även satsen (premissen) vara falsk. Omvänt gäller också att 
om slutsatsen är sann, så måste även premissen vara sann. När det gäller de undersökta 
argumenten i detta avsnitt, så är en del premisser alltid sanna oavsett slutsats, samtidigt som 
en del slutsatser alltid är sanna oavsett premiss. I alla dessa fall rör det sig om ogiltiga 
argument, eftersom sanningen förvrängs. 
 

p 1 2 3 4 5 6 Kommentar Strategi 
1   A   B Inga hållbara bevis har lagts fram av Ukraina ad hominem 
2 C     D Inga hållbara bevis har lagts fram av USA suggestio falsi  
3 E     F Ingen relevans, felaktiga slutsatser ignoratio elenchi 
4      G Rysslands vapen finns i hela världen post hoc, ergo propter hoc 
5       De skyldiga måste ställas inför rätta  
6       Ryssland måste utsättas för sanktioner ”scapegoating” 

Tabell 3. Sammanfattning giltiga argument (A, B…G) och satserna p1, p2…p6. 
 
Eftersom inget av argumenten A, B, C, D, E och F har gått att bevisa fram tills nu, så finns det 
bara en logisk hållbar anledning kvar, och det är argument G, om bevis kan presenteras, 

a) att det bara var en missil, oavsett vilken sida som i så fall har skjutit iväg den 
b) att missilen levererades på direkt uppdrag av Putin, oavsett till vilken sida 

 
Question 9: Why did it have to be a missile and why did it have to be Putin? Why MH17? 
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Que bueno 
Det är hemskt att behöva ställa frågan vem som tjänar på att MH17 sköts ner. Är det fel att 
den ena eller andra sidan, om än kanske mer av en slump än med flit, tjänar på en händelse? 
 
Englands premiärminister David Cameron har insett att MH17 och krisen i Ukraina har blivit 
en bricka i ett maktspel som kan påverka utgången av vår världshistoria. Det är i ljuset av 
denna insikt som vi måste söka svaret på frågan vem som tjänar på att MH17 sköts ner. 
 
Vi kan konstatera, 

- att Ryssland har förlorat enormt mycket på att MH17 blev nedskjutet 
- att USA saknade argument för att kunna tjäna på att MH17 blev nedskjutet. 

 
Question 10: If Russia didn’t benefit from the downing of MH17, why would they do it? 
Question 11: What strategies did the US exert to benefit from the downing? 
Question 12: Why does the US need Ukraine more than Ukraine need the EU? 
 
Eurasia (Q12) 
Statsvetaren Zbigniew Brzezinski, som varit säkerhetsrådgivaren till Jimmy Carter, besökte 
också Almedalsveckan 2014. Fyra år före 911-attacken skrev han (Brzezinski, 1997, s 30f):105 

“’The Harvard political scientist Samuel P. Huntington is right in 
boldly asserting: 

A world without U.S. primacy will be a world with more 
violence and disorder and less democracy and economic 
growth than a world where the United States continues 
to have more influence than any other country in shaping 
global affairs. The sustained international primacy of the 
United States is central to the welfare and security of 
Americans and to the future of freedom, democracy, 
open economies, and international order in the world.’ 

 
In that context, how America ‘manages’ Eurasia is critical. Eurasia is 
the globe's largest continent and is geopolitically axial. A power that 
dominates Eurasia would control two of the world's three most 
advanced and economically productive regions. A mere glance at the 
map also suggests that control over Eurasia would almost 
automatically entail Africa's subordination, rendering the Western 
Hemisphere and Oceania geopolitically peripheral to the world's 
central continent.” 

 
Russia (Q12) 
“With regard to Russia, the United States faces a dilemma. 

 To what extent should Russia be helped economically—which inevitably strengthens 
Russia politically and militarily—and to what extent should the newly independent 
states be simultaneously assisted in the defense and consolidation of their 
independence? 

 Can Russia be both powerful and a democracy at the same time? 
 If it becomes powerful again, will it not seek to regain its lost imperial domain, and 

can it then be both an empire and a democracy?”106 

                                                
105 Brzezinski, Z. (1997). The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives. New 
York Basic Books 
106 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_chessboard.htm 
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USA (Q12) 
“Washington’s decision to go for the military coup in Ukraine was intended to rupture the 
emerging cooperation between key Eurasian nations that ultimately would have isolated the 
power of US hegemony and opened the door for a genuine multi-polar world where peaceful 
cooperation replaced military threats and sole Superpower domination. 
 
The very rich and powerful families who control the US military industry complex reacted by 
trying to revert to their tried strategy of re-activating a new Cold War that paints Russia as 
evil and tries to cripple or severely weaken her.”107 
 
Jag tror att USA försöker dra fördel av varje möjlighet att främja sitt lands intressen. Jag tror 
Ryssland skulle gjort samma sak. Att Putin manade världen från att avstå från politiserade 
uttalanden kan ha haft en dubbel avsikt: 

1. dels vill Putin framstå som en ledare som inte utnyttjar någon annans olycka 
2. dels vill Putin förebygga att västvärlden utsätter Ryssland för sanktioner. 

 
När det gäller nedskjutningen av MH17 tror jag USA hade svårt att låta bli att inte använda 
händelsen till sin egen fördel, bl.a. av följande två anledningar. Den första anledningen 
nämnde jag kort i avsnittet om asymmetrisk argumentation. Den andra anledningen framgår 
av t.ex. de källor som jag har redogjort för i detta avsnitt om que bueno. 

1. USA lyckades inte övertala EU att besluta om ytterligare sanktioner mot Ryssland 
2. USA vill utöka sitt inflytande över Eurasia 

 
Samma dag som flight MH17 sköts ner i östra Ukraina, så publicerades en artikel på SCG 
News som är en oberoende nyhetstjänst på Internet. I artikeln listas fem anledningar till varför 
situationen i östra Ukraina har blivit ännu mer allvarlig [my emphasis added].108 

1. a diplomatic solution is almost impossible at this point. Poroshenko talked a good 
game before coming into office 

2. Putin is under heavy pressure domestically to do something to protect the Russian 
speakers of east Ukraine. 

3. If Kiev is able to regroup and lay siege to Donetsk this will be an extremely brutal 
confrontation. 

4. Russia is not likely to stand by and watch Kiev lay siege to Donetsk without taking 
action. 

5. If this situation continues to go south, Washington may double down [taking greater 
risks] and push the envelope [move towards limits] even farther in terms of covert 
operations. 

 
Kiev kanske håller på att förlora kampen om Donetsk, precis som jag beskrev i min 
jämförelse mellan Damaskus, Syrien (giftgasattacken) och Donetsk, Ukraina (nedskjutningen 
av MH17). Kiev har fått stöd av västvärldens politiker och etablerad media som har publicerat 
ett subjektivt urval av fakta och mörkat många av de händelser som äger rum i bl.a. Donetsk. 
 
Är det bara USA och Kiev som har dragit fördel av att MH17 sköts ner? Jag tror att vi 
kommer närmare svaret om vi kan bevisa att det inte var ett misstag att MH17 sköts ner. 
 
Är det bara Ryssland som har förlorat på att MH17 sköts ner? Jag tror hela mänskligheten 
förlorar på händelsen om vi slutar att söka efter svar och nöjer oss med den information som 
västvärldens politiker och etablerad media tycker att vi behöver veta.  

                                                
107 http://www.islamtimes.org/vdccm0q142bqm08.-ya2.txt 
108 http://scgnews.com/five-reasons-the-situation-in-eastern-ukraine-is-about-to-become-much-more-dangerous 
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Fotspår 2. Praktiska och tekniska förutsättningar 
Här kommer jag att pröva påståendet, att det var ”Cossacks” som sköt ner flight MH17 med 
hjälp av en BUK-missil som avfyrades från ”the Chernukhino roadblock”.109 
 
Först några tekniska data om BUK-M1.110 
Basic Characteristics Buk-M1 Buk-M1-2/9K317 
1.  Targets to be engaged  Strategic and tactical aircraft  

Helicopters, including hovering 
ones  
Cruise missiles 

Strategic and tactical aircraft  
Helicopters, including hovering 
ones  
Cruise missiles  
Tactical ballistic missiles  
Aircraft missiles  
Precision-guided weapons    
Sea surface targets   
Ground targets  

2.  Engagement zone limits, km:   
2.1.  Approaching  F-15 aircraft:   
 * range  
 * altitude 
2.2.  Lance tactical  ballistic 
missile:  
 * range  
 * altitude 

 
 
 
 
3 - 35  
0,015 - 22 
is not ensured 

 
 
3 - 45  
0,015 - 25  
 
 
up to 20  
2-16 

2.3.  HARM:   
 * range  
 * altitude 

 
is not ensured  

 
up to 20  
0,1 - 15 

2.4.  ALCM:   
 * range 

 
20 - 25 

 
30 - 35 

2.5.  Destroyer-type  targets:   
 * range 

 
is not ensured 

 
3 - 25 

2.6.  Ground targets  such as 
parked aircraft, launchers  and 
large command  posts 

 
is not ensured 

 
10 - 15 

3. One-missile target kill 
probability:   
* non-maneuvering  F-15 aircraft   
* Lance tactical  ballistic missile   
* HARM   
* ALCM 
* Helicopter 

 
 
0,7 - 0,85  
-   
-   
0,4 
0,3 - 0,7 

 
 
0,9 - 0,95  
0,5 - 0,7   
0,5 - 0,7   
0,5 - 0,7 
0,7 - 0,8 

4.  Time into action, min 5 5 
5.Reaction Time, sec 15 - 18 15-18 
6.TELAR Reload Time,min 12 12 
Källa: http://www.ausairpower.net/APA-9K37-Buk.html (Rosoboronexport/RusArmy.com Data) 
Tabell 4. Buk M1/M1-2 Specifications 
 
“A battery of Buk includes six TELAR vehicles, six reloading vehicles, that can also launch 
missiles, battery command post vehicle, acquisition radar with detection range up to 120 km, 
repair and technical service vehicles, transporter vehicle, mobile crane.”111 
 
Picture (http://en.wikipedia.org/wiki/Buk_missile_system) 
Left: Command post vehicle 
Centre: TELAR = Transporter-Erector-Launcher-and-Radar  
Right: TEL = Transporter-Erector-Launcher (reloading vehicle) 

                                                
109 http://www.bbc.com/news/world-28354787 
110 http://www.ausairpower.net/APA-9K37-Buk.html 
111 http://www.military-today.com/missiles/buk.htm 

= not employed 
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Kartan visar området där rebellerna enligt uppgifter i media var aktiva runt den 17 juli 2014. I 
kartan har jag ritat in cirklar som anger begränsningar beroende på flera faktorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detail 
Broken sky 5/8th-7/8th 
High/medium clouds 

 
© Map Resources 

T0  T1  

TELAR-vehicle supposedly employed 
Autonomously reaction time T(1): 24 -27 sek 

© 2014 Tobias Karlsson (emphasis and graphics added to the original map) 
 = TELAR-vehicle detecting range. * Line of pre-knowledge must exceed detecting range. 
 = TELAR-vehicle missile range. Time before earliest visual depending on air –speed 
 = Line for visual confirmation of target identity at T(0) if no limited sky visibility. 
 = Distance from T0 to T1, depending on air speed 
 = Direction of the screen-function. Determines the window (120-deg) of detection. 

TELAR-vehicle scan-function 120-deg, 4 sec 
Detecting/missile range radius 70 km/35 km 
()  

Time into action: 300 sek before T(0)* 
18 km minus distance time into action 

debries area diameter 10-15 km 

Chernukhino checkpoint 
18 km radius max visual contact range 

Detecting range
RADAR-vehicle (120 km)

OMRÅDE DÄR REBELLER 
VAR AKTIVA DEN 16 JULI 

Officiell flygrutt 
flight MH17 

RYSSLAND 
 

© Map Resources 

UKRAINA 
Område på 

kartan 
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Enligt bevis A, lastbil X, presenterat av Ukrainas säkerhetstjänst (SBU), så var det ett så kallat 
TELAR-fordon som påstås ha använts när MH17 sköts ner. Bevis A användes tillsammans 
med bl.a. satsen p1 (satellitbilder visar att en missil har avfyrats). Tillsammans bildade bevis 
A och satsen p1 ett starkt argument för att det var pro-ryska separatister som sköt ner MH17, 
eftersom de enligt SBU transporterade iväg ett TELAR-fordon. Enligt BBC skall flygplanet 
har skjutits ner med en missil som avfyrades vid eller i närheten av en kontrollplats som heter 
Chernukhino. Samma dag som MH17 sköts ner presenterade New York Times (NYT) en bild 
som ringade in ett uppskattat område varifrån missilen skall ha avfyrats.112 Detta område 
ligger mellan då båda städerna Torez och Snizhne, ca 50 km sydöst om Chernukhino. 

 
Uppgift enligt New York Times som hänvisar till SBU (rödmarkerat område ringas) 
 
Några dagar senare presenterade The Guardian en artikel där det påstods att ett TELAR-
fordon har blivit filmat i två städer som några dagar tidigare hade ringats in av NYT.113 

 
Uppgift enligt The Guardian, som också refererar till en annan video från SBU (bevis A) och 
ett vittne från Associated Press (AP) 

                                                
112 http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/17/world/europe/maps-of-the-crash-of-malaysian-airlines-flight-
mh17.html?_r=1#rebel-activity 
113 http://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/malaysia-airlines-mh17-videos-missile-launcher-torez-
snizhne 

RYSSLAND 
© Map Resources 

RYSSLAND 
© Map Resources

Torez and Snizhne 

Nedslagsplats 

Chernukhino 
checkpoint 
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The Guardian skriver också följande, angående bevis A som jag har analyserat tidigare i 
denna rapport: 

“The video analysis confirms an earlier Associated Press report that 
one of its journalists spotted a Buk-like launcher in an area of eastern 
Ukrainian controlled by separatists, contradicting claims by rebel 
leaders not to have such missiles.” 

 
Sammanfattningsvis så presenterades följande bevis i etablerade media inom bara några dagar 
efter att MH17 hade skjutits ner. 
Källa Information Datum Kontor 
SBU Bevis A  Kiev, Ukraina 
BBC Kontrollpunkten Chernukhino pekas ut 

som avfyrningsplats 
140717 London, 

Storbritannien 
NYT/SBU Ett område mellan Torez och Snizhne 

pekas ut som avfyrningsplats 
140717 New York, USA 

The Guardian Information från sociala medier (filmer 
och foton) antyder att ett BUK-fordon 
skall ha setts i Torez och i Snizhne. 
Dock var bilderna så otydliga att det 
inte gick att avgöra om det rörde som 
om samma fordon. 

140720 London, 
Storbritannien 

The Guardian 
och AP 

Efter att en analys gjorts av bevis A så 
bekräftas en uppgift från en journalist 
som sett ett BUK-fordon i ett område i 
östra Ukraina som kontrolleras av de 
pro-ryska separatisterna 

140720 London, 
Storbritannien 

USA USA påstår att landet har satellitbilder 
som visar att en missil har avfyrats 

 Washington, USA 

Tabell 5. Några bevis i etablerad media angående MH17 
 
För att bättre förstå argumenten när det gäller de två avfyrningsplatserna enliga ovan så 
hjälper det om vi också tittar på de flygrutter som har använts av flight MH17.114 
 

 
Källa enligt Dailymail: “A route map compiled by Twitter user Vagelis Karmiros using data 
from flight-tracking website Flightaware” 

                                                
114 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2696975/Putin-blames-Ukraine-loss-Flight-MH17-298-innocent-
ouls-DOESNT-deny-Russian-separatists-shot-missile-McCain-warns-Hell-pay.html 
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Kritik har dock framförts angående information från Flightaware. Kritiken bygger på att 
Flightaware saknar täckning över Ukraina. Detta är visserligen sant, men om vi tittar på 
kartan över den täckning som finns, så finner vi att det inte är orimligt att vi med hjälp av den 
data som finns i Ryssland kan uppskatta vilka rutter som flygplanen tar över Ukraina.115 
 

 
 
Fligth MH17 var inte ensam över området när det sköts ner. Detta framgår av information 
som kommer från FlightRadar.116 Tillförlitligheten hos FlightRadar har dock ifrågasatts, men 
flera flygbolag har konfronterats med riktigheten i de uppgifter som FlightRadar publicerar.117 
 

 
SQ = Singapore Airlines 
AI = Air India 
                                                
115 http://sv.flightaware.com/adsb/coverage [140806] 
116 https://twitter.com/flightradar24/status/489843415002001408/photo/1 
117 http://www.theepochtimes.com/n3/806817-flightradar24-calls-out-airlines-not-flying-over-ukraine-pr-
misinformation-after-malaysia-flight-mh17-incident/ 

SQ351 
Boeing 777 AI113 

Boeing 787 

MH17 
Boeing 777 
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Vädret var inte dåligt, men det uppgavs först att dåligt väder skall ha varit orsaken till den 
kursavvikelse som noterades efter att flight MH17 kommit in över Ukrainas luftrum.118 

“‘I heard that MH17 was diverting from some showers as there were 
thunderclouds,’ Voorbach, who heads the European Cockpit 
Association, told the Guardian.” 
 
“MAS operations director Captain Izham Ismail has also refuted 
claims that heavy weather led to MH17 changing its flight plan. 
‘There were no reports from the pilot to suggest that this was the 
case,’ Izham said.” 

 
Mer information om vädret den aktuella dagen går att hitta på hemsidan hos AccuWeather, 
som tillhandahåller prognoser och vädertjänster för nästan tre miljoner platser världen över.119 
 
I ett försök att bevisa den allmänna uppfattningen, att det var de pro-ryska separatisterna som 
sköt ner MH17, kommer jag att pröva alla ingående fakta som jag har delat in i 10 grupper. 
Alla 10 grupperna måste vara sammanlänkande med vattentäta argument, för att ge stöd åt 
den allmänna uppfattningen som ligger till grund för bl.a. den politiska färdriktningen hos 
västvärldens regeringar. Ju fler argument som stöder varandra, ju starkare blir bevisningen för 
att den information som SBU och etablerade media har lämnat är i överensstämmelse med de 
faktiska händelserna som endast är möjliga under ett antal förutsättningar eller premisser. 
 

1. Vapensystem (officiella data) 
2. Kartpunkter (etablerad media) 
3. Flygrutter (officiell tjänst) 
4. Flygtrafik (officiell tjänst) 
5. Väderlek (officiell tjänst, etablerad media, pilotorganisation, flygbolaget) 
6. Tidsramar (officiella data) 
7. Bevis (SBU, etablerad media, inbördes vittnesmål) 
8. Inbördes vittnesmål (etablerad media) 
9. Nedslagsplats (officiella data) 
10. Fysikaliska data (naturvetenskap) 

 
A Officiella data 
Grupp 1 a) TELAR-fordon utan sällskap av varken RADAR-fordon eller TEL-fordon 
 b) Målavstånd max 35 km; se även grupp 6 
 c) Sökområde 120 grader, 1/3-dels varv (120 grader) tar 4 sekunder att söka av 
 
Grupp 3 a) Ingen kursavvikelse senaste 10 gångerna före 140717  
 b) Kursavvikelse 140717 
 
Grupp 4  a) Flera andra flygplan över området bl.a. en annan Boeing 777 
 (Flight MH17 var också en Boeing 777) 
 
Grupp 6 a) Fem minuter för att göra en missil skjutklar vid tidpunkten T(0) 
 b) 25 sekunders reaktionstid från skjutklart läge till avfyrning vid T(1) 
 
Grupp 9 a) Grabovo 
 
                                                
118 http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/dutch-pilot-says-mh17-could-have-veered-off-flight-
path-in-bad-weather 
119 http://www.accuweather.com/en/ua/donetsk/323030/july-weather/323030?monyr=7/1/2014&view=table 
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B Data från myndigheter, etablerad media, sociala medier och flygbolaget 
Grupp 2 a) Chernukhino (SBU) 

b) Torez och Snizhne (etablerad media) 
 
Grupp 5 a) molnigt (vädertjänst, privatägt) 
 b) oväder (etablerad media, pilotorganisation) 
 c) inget ändringar pga av väder (flygbolaget) 
 
Grupp 7 a) Lastbil X (SBU) 
 b) BUK-fordon i Torez och Snizhne (sociala medier, The Guardian) 
  
Grupp 8 a) BUK-fordon i östra Ukraina 
  
C Naturvetenskap 
Grupp 10 a) flygplanets hastighet v 
 b) flygplanets höjd h 
 c) olika fysikaliska lagar 
 
Huvudgrupp A Huvudgrupp B Huvudgrupp C 
1a 
1b 
1c 
3a 
3b 
4a 
6a 
6b 
9a 

2a 
2b 
5a 
5b 
5c 
7a 
7b 
8a 

10a 
10b 
10c 

Tabell 6.  Indelning i huvudgrupper och undergrupper av vissa ingående fakta 
 
Analys 
Eftersom 7a har visat sig vara falskt och inte kan kopplas ihop med de pro-ryska rebellerna, så 
kan det inte användas för att bekräfta, att det som en reporter såg enligt 8a, tillhör rebellerna. 
The Guardian hänvisar dock till en analys av 7a, vars resultat påstås stödja 8a. Jag kallar det 
för en intern referens som är ett ogiltigt bevis eftersom det inte är ett giltigt argument. 
 
Inte heller 7b kan kopplas ihop med de pro-ryska rebellerna. Bilderna var dessutom så 
suddiga att det inte gick att avgöra om det rörde sig om samma fordon. Vi förleds att tro, att 
allt vi ser i östra Ukraina tillhör rebellerna och har ett samband med att MH17 blev nerskjutet. 
Bilderna är inte relevanta för skuldfrågan, eftersom bilderna inte bevisar vem som sköt ner 
MH17. Är bilderna autentiska eller är de förfalskade, precis som i fallet med 7a?  
 
Enligt flygbolaget var vädret bra (5c) och det fanns ingen anledning till att ändra kurs jämfört 
med tidigare flygningar (3a). Trots detta ville bl.a. etablerade media spekulera i att 
kursändringen (3b) berodde på det dåliga vädret. 
 
Question 13: Why did media only offer one main alternative that could explain the deviation 
on July 17th from the regular flight path of MH17, compared to the 10 previous flight paths?  
 
Question 14: Why did MH17 divert to the north towards Donetsk? Following instructions? 
 



Sida 41 av 54 

Samma dag som MH17 blev nedskjutet i närheten av Donetsk, så flög flera andra 
passagerarplan över området (4a), bl.a. annat en annan Boeing 777 som dock inte blev 
nedskjutet. Förutom MH17 har inga andra civila passagerarplan skjutits ner av någon sida. 
 
Question 15: Why did media immediately start to speculate if the pro-Russian separatists had 
made a mistake, as if no one else could have done it? As if it was a missile, that nobody on 
the ground had seen? What if the US satellite showed another kind of missile? 
 
Question 16: Why did media immediately start to point out that only lack of training, outdated 
equipment and possible even drunk personal was the cause of this tragedy? It certainly looks 
like that there has been a lack of communication. But why not start to ask the opposite?  
 
Den huvudsakliga nedslagsplatsen är i utkanten av Grabovo, på ett fält i sydväst (9a). Därifrån 
är det exakt 27 km till vägkorsningen där vägarna M3 och M4 korsar varandra. Någonstans 
där i närheten fanns en kontrollpunkt, som gavs samma namn som staden Chernukhino. Detta 
är utgångspunkten för en analys utifrån den första platsen, Chernukhino, varifrån missilen 
skall ha avfyrats (2a). Lite senare samma nyhetsdygn angavs en annan plats strax söder om de 
båda städerna Torez och Snizhne (2b). Antagandet, att en missil avfyrades från någon av 
dessa båda områden, har blivit till en sanning utan några som helst hållbara bevis, än så länge.  
 
Dessa båda avfyrningsplatser skall jag nu matcha och jämföra mot data från de båda 
kvarvarande huvudgrupperna A och C. Huvudgrupp A innehåller bara officiella data som 
ingen kan ifrågasätta. Huvudgrupp C innehåller bara kända variabler som jag sätter in olika 
fysikaliska lagar som visat stämma med beprövad vetenskap. 
 
Figur 4. Kopia av de cirklar som jag har ritat in i kartan över platsen där MH17 sköts ner. Jag 
har även lagt till en cirkel. De olika cirklarna har betydelse för att förklara händelseförloppet 
enligt den officiella versionen. 
 
 
 

Direction of the screen-function. 
Determines the window (120-deg) 

of detection and use for 
search, track and illuminator 

(R4) = 
Line for visual confirmation of 
target identity at T(0) 
Radious: 
dependent on sky visibility. debries area 

diameter 10-15 km 

LIMIT! 

LIMIT! 

(R1) = 
Earliest possible radar contact 
with flight MH17, if a 
RADAR-vehicle is employed. 
Radius up to 120 km. Limit. 
 

 =(R3) 
TELAR-missile range. 
Radious up to 35 km. Limit. 
 
Time before earliest visual contact 
depending on air speed (v) 

Line of pre-knowledge, 
to prepare the TELAR-
vehicle. 

= (R2) Detecting range 70 km. 
Time into action: 5 min before T(0). 
Reaction time starts at T(0). 
Radious depending on air speed (v). 
 

(R5) = 
Distance from T0 to T1, 
Radious depending on 
air speed (v) 
 W 

E 
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Flight route: eastbound, but the direction of flight MH17 during the final minute(s) before 
downing could have been either from west to east or from east to west (depending on a 
mysterious left turn according to some media sources). In this example it is from west to east. 
 
Factor Factor A B C Comments(flight route = diameter of the circles), 
Air speed (km/h) a 900 700 500 Speed and direction according to Air Traffic Control 
Air speed (m/sek) b 250 194 139 Speed and direction according to Air Traffic Control 
            
R1 (km) c 120 120 120 Detection range with RADAR-vehicle 
Time to cover the 
distance R1 d 480 617 864 Seconds before reaching missile base 
    8 10 14 Minutes before reaching missile base 
      
Time into action TIA 
(sek)   300 300 300 

Fixed time before "go" at T0 (missile base), if first time in 
battle. 

            
R2 (km) within 120 deg 
 

e 
 

70 
 

70 
 

70 
 

Detection range with TELAR-vehicle only 
Plus air plan within screen function 120 deg window (4 sek) 

Time to cover the 
distance R1 f 280 360 504 Seconds before reaching missile base 
    5 6 8 Minutes before reaching missile base 
            
R3 (km) g 35 35 35 Missile range to the west. 
            
R4 (km) h 18 18 18 Line visual confirmation, depending on sky visibility 
Time to cover the 
distance R4 i 72,0 92,6 129,6 Seconds before reaching missile base 
    1,2 1,5 2,2 Minutes before reaching missile base 
            
Distance for identification 
(km) j 2 2 2 

Depending on sky visibility. 2 km = assumption (at all air 
speeds) because of broken sky (overcast) 

Time for identification 
(sek) k 8 10 14 Time for successful identification and "go" at T0 
            
Centre of circles (missile 
base) l 0,0 0,0 0,0 The air plane is passing the missile base at T0 
            
Reaction time (sek) m 25 25 25 Fixed time before missile launch at T1, at all times. 
Distance (km) n 6 5 3  Distance to air plane from missile base at missile launch 
            
Total time (sek)   325 325 325   

Total distance (km)   81 63 45 
If >70, launch is performed after the air plane has passed 
missile base 

      WAIT WAIT 
Wait until air plane is within range (2 km) to start the 
identification-process 

Available missile range   29 30 32 
Distance to play with if you wait to make a "time into action"-
decision 

Time frame (sek)   115 155 227 Or plus 300 sek if TELAR-vehicle is already in battle mode. 
Time frame (min)   2 3 4   
            
R3 (km) o 35 35 35 Missile range to the east. 
(Missile base = TELAR-vehicle) 
Tabell 7. Data för analys av huvudgrupp A (tekniska specifikationer). 
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Om vi inte beaktar nedslagsplatsen (9a), så kan vi bl.a. utläsa följande information ur tabell 7. 
 
 
 
 

TELAR-vehicle 
In battle mode first time 

No, reaction time 25 sek Yes, TIA 300 sek + 25 sek 

Missile can only be fired the east, 
if the air plane is detected 280 sek away 
and the air speed is high (250 m/s) 

 

Missile can be fired 
to either the east or the west 

 

Early target selection 
75 km before T0 

 

Air plane air speed 

Lo 
139 m/s 

High 
250 m/s 

Late target selection 
42 km before T0 

Screen-function: air plane 
within 120-deg window* 

yes 

no 

Screen-function: air plane 
within 120-deg window* 

 

yes 

Time of detection 
delayed 

Or at the latest 
300-227=73 sek 

Before T0 
Distance 73*139=10 km 

Or at the latest 
300-115=185 sek 

Before T0 
Distance 185*250=46 km 

Time for identification 
Short = 8 sek 

Time for identification 
Long = 14 sek 

 
No 

identification 

Figur 5. Tekniska förutsättningar och begränsningar hos ett TELAR-fordon. 
 
* It takes 4 sek to scan the 120-deg window 
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Figur 6. Ett flygplan kan flyga genom (över) en tänkt cirkel på flera sätt: 
- längs cirkelns tangent (a) 
- längs en sekant, som följer cirkelns diameter (b) 
- längs en sekant, som är kortare än diametern (c) 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r1 (km) 35    Flygtid till mittpunktsnormalen 
r2 (km) 35    900 km/h 700 km/h 500 km/h 
x (km) d1 (km) d2 (km) s1 (km) s2 (km) t (s) t (s) t (s) 

0 35 70 70,0 140,0 280 360 504 
5 30 65 69,3 139,6 279 359 503 

10 25 60 67,1 138,6 277 356 499 
15 20 55 63,2 136,7 273 352 492 
20 15 50 57,4 134,2 268 345 483 
25 10 45 49,0 130,8 262 336 471 
30 5 40 36,1 126,5 253 325 455 
35 0 35 0,0 121,2 242 312 436 

Tabell 8. Flygtid till mittpunktsnormalen från det att flygplanet korsar yttre cirkeln 
 
För att kunna genskjuta ett flygplan genom att köra vinkelrät mot flygplanets kurs, så behöver 
TELAR-fordonet ha minst 325 sekunders marginal för att komma i stridsberedskap och hinna 
avfyra en missil och inte vara längre bort från flygplanet än 35 km då flygplanet passerar 
tangenten till en tänkt cirkel som markerar missilens räckvidd. 
 

  Flygtid till mittpunktsnormalen Marginal Marginal Marginal 
  900 km/h 700 km/h 500 km/h 325 sek 325 sek 325 sek 

(km) t (s) t (s) t (s) t (s) t (s) t (s) 
300 1 200 1 543 2 160 875 1 218 1 835 
200 800 1 029 1 440 475 704 1 115 
100 400 514 720 75 189 395 

  
Bortre gräns vid körning 

på landsväg (35 km+avstånd) 
Bortre gräns vid körning 

i terräng (35 km+avstånd) 
  900 km/h 700 km/h 500 km/h 900 km/h 700 km/h 500 km/h 

(km) km km km km km km 
300 15,8 22,0 33,1 10,9 15,2 22,9 
200 8,6 12,7 20,1 5,9 8,8 13,9 
100 1,4 3,4 7,1 0,9 2,4 4,9 

Tabell 9. Längsta avståndet utanför missilens räckvidd för att hinna genskjuta flygplanet 
genom att köra vinkelrät mot flygplanets kurs 

 Den yttre cirkeln är radartäckning och 
den inre cirkeln är missilens räckvidd 

 a, b, c alternativa kurser som ett flygplan 
passerar över  de båda cirklarna 

 sträckan s1 går genom den inre cirkeln 
 sträckan s2 går genom den yttre cirkeln 
 r1=35 km och r2=70-35=35 km 
 d1=35-x och d2=70-x 

(x är vinkelrät mot flygplanets kurs) 
 TELAR-fordonets radar upptäcker 

flygplan inom ett fönster av 120 grader 
 flygplanets hastighet kan variera, kurs a 

kan t.ex. också vara 700 km/h 

               s1 
 
      x     r1 
    d1 r2 
 d2 
 

s2 

       
              a 
     b 
          c 

TELAR-fordonets hastighet 
 

Terräng 45 km/h; Landsväg 65 km/h 
 

 
          500 km/h 
  900 km/h 
       700 km/h 
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Om vi kombinerar informationen i tabell 9 med informationen i tabell 8 kan vi räkna ut att vi 
ökar TELAR-fordonets möjligheter att träffa flygplanet med en missil, om vi reducerar den 
bortre gränsen i km räknat, t.ex. 35,0+15,8=50,8 km, med avståndet d1. 
 
Figur 7. Även om TELAR-fordonet precis har kommit fram till den bortre gränsen när 
flygplanet passerar mittpunktsnormalen, så måste TELAR-fordonet ha varit försatt i 
stridsberedskap, annars är det nästan meningslöst att försöka genskjuta flygplanet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Question 17: Why is it easier to position an air plane over the right place at the right time than 
doing the same thing with a TELAR-vehicle? What if all this work is just a smoke screen? 
 
Question 18: What limitations are there for a TELAR-vehicle to chase an air plane, several 
hundreds of kilometres away, not to mention if it is less than 120 km away, if the flight route 
is not crossing the position of the TELAR-vehicle? 
 
För att ha högsta stridsberedskap för att bekämpa ett mål som flyger på 10 000 m höjd, så 
måste följande premisser vara uppfyllda. 

1. TELAR-fordonet är satt i stridsberedskap 
2. Du upptäcker bara flygplan som befinner sig innanför radarns 120-graders fönster 
3. Du måste veta vilken typ av flygplan det är. TELAR-radarn indikerar enbart målen. 
4. Flygplanet måste i princip följa en korridor som bara är ca 50 km bred 
5. Flygplanet måste hålla en kurs som är rakt emot TELAR-fordonet 

 
 De pro-ryska rebellerna kunde inte påverka flygplanets kurs. 
 De pro-ryska rebellerna kunde inte veta vilken kurs flygplanet skulle hålla, speciellt då 

kursen ändrades flera gånger av anledningar som Ukraina ännu inte har publicerat 
 De pro-ryska rebellerna kunde inte veta om det skulle komma ett flygplan från väster 

strax norr om Donetsk och på 10 000 m höjd. 
 De pro-ryska rebellerna sköt inte  mot några andra trafikflygplan den 17 juli 2014 
 De pro-ryska rebellerna visste inte var de skulle placera ett TELAR-fordon 
 Det var Ukraina som hade TELAR-fordon i stridsberedskap 140714 

TELAR-vehicle in position 
(at the right place at the right time) 

No Yes 

Yes No 

LIMITED 
Options of 

engagement 

LIMITED 
Options of 

engagement 

In battle mode first time 

Yes No 

Engagement 
POSSIBLE 

All directions 

LIMITED 
Options of 

engagement 

In battle mode first time 
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Figur 8. När ett flygplan blir nerskjutet, så fortsätter det att falla rakt framåt och neråt. 
Här inverkar så klart kroppens form och andra faktorer i luften som kroppen faller igenom. 
 
Här visas ett enkelt vektordiagram över en fallande kropp. Förklaringar finns här.120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.livephysics.com (numbers entered and graphics added) 
 
Den vertikala hastigheten i vakuum blir 442 km/h. Den högsta hastighet som en människa når 
vid fritt fall är ca 200 km/h vilket motsvarar ca 55 m/s.121 Om vi antar att ett flygplan faller 
med en hastighet av 40 m/s så tar det ca 10 000 / 40 m/s = 250 sekunder att falla till marken. 
Från det att flygplanet träffas så fortsätter det alltså att flyga, falla eller glida genom luften i 
minst 10 km innan det når marken. Flygplanet träffades alltså inom en radie av 10-30 km från 
nedslagsplatsen, eller på ett större avstånd om det kunde fortsätta flyga innan det exploderade, 
förmodligen då på en lägre flyghöjd med hänsyn till diametern på ”debries area”. 
 
Nedslagsplatsens läge gör att andra platser än städerna än Torez och Snizhne skulle kunna 
utgöra den kartpunkt där ett så kallat TELAR-fordon hade kunnat vara utposterat.  
 

                                                
120 http://www.livephysics.com/tools/mechanics-tools/projectile-motion-projectile-fired-ground-level/ 
121 http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/fritt-fall 

RYSSLAND 
© Map Resources 

Torez and Snizhne 

Nedslagsplats 

Chernukhino 
checkpoint 

Flight route MH17, altitude 10 000 m, but altitude and speed at explosion yet unknown 

Alternative possible missile bases (red circles). Emphasis and graphics added to the original map. 
 

R=35 km Flygkorridor ca 50 km bred 
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Utvärdering av vissa fakta 
Huvudgrupp B, som visar data från myndigheter, etablerad media, sociala medier, saknar 
trovärdighet. SBU har planterat felaktiga och vilseledande uppgifter som utan någon som 
helst kritik har plockats upp av etablerade media. Den gemensamma nämnaren för ”fakta” 
som redovisas där är att de inte har bidragit till att ge klarhet i vad som hänt. Enda undantaget 
är data 5c från flygbolaget, som entydigt visade att vädret inte har haft en inverkan på den 
kursavvikelse som fick MH17 att hamna i en mycket smal korridor på bara ca 50 km. 
 
Huvudgrupp C som visar data utifrån fysikaliska beräkningar, ger oss en användbar 
referensram som hjälper oss att ringa in tänkbara kartpunkter varifrån eller ovanför vilka 
avgörande händelser har ägt rum; händelser som ledde till att MH17 störtade. Tillsammans 
med information från flygplanets svarta låda och de konfiskerade inspelningarna mellan 
piloterna och flygledningen (ATC) kan flygplanets fart och riktning delvis konstrueras. 
 
Huvudgrupp A, som innehåller officiella data om TELAR-fordonets möjligheter och 
begränsningar, ger oss en rad intressanta upplysningar. Det som slår mig är att dessa data 
snarare visar vilka relativt sett små marginaler det har funnits för att överhuvudtaget kunna 
skjuta ner ett flygplan som befinner sig ur kurs. Till detta skall läggas att det var molnigt och 
det knappt gick att se ett flygplan som befinner sig 70 km bort. Utanför denna gräns kan inte 
TELAR-fordonets radar upptäcka ett möjligt mål. Har flygplanet väl kommit innanför denna 
gräns på 70 km, så måste det också röra sig innanför radarns 120-graders fönster. Det är i 
princip omöjligt att hinna genskjuta ett flygplan som rör sig snabbare än 500 km/h och du 
befinner dig 2-3 mil utanför flygplanets kurs, inte ens om flygplanet befinner sig 300 km bort, 
det vill säga långt utanför det område som kontrolleras av de pro-ryska rebellerna. 
 
Huvudgrupp A Huvudgrupp B Huvudgrupp C 
1a (begränsad radarräckvidd) 
1b (begränsade möjligheter) 
1c (begränsad sökvinkel) 
3a (inget märkvärdigt) 
3b (märkvärdigt) 
4a (ej tidigare förväxlat plan) 
6a (begränsar flygkorridor) 
6b (begränsar flygkorridor) 
9a (nedslagsplats fastställd) 

2a (första avfyrningsplatsen) 
2b (andra avfyrningsplatsen) 
5a (begränsade möjligheter) 
5b (ogiltig anledning) 
5c (giltig anledning) 
7a (inte sant) 
7b (ej relevant) 
8a (osäkert om sant, då 7a 
officiellt inte sägs vara sant) 

10a (avgör nedslagsplats) 
10b (avgör nedslagsplats) 
10c (avgör nedslagsplats) 

Tabell 10. Första utvärdering av vissa ingående fakta 
 
Det enda säkra hade varit om flygledningen (ATC) hade uppmanat piloterna att lämna den 
smala korridor om ca 50 km som ledde flight MH17 rakt över den plats där hela världen tror 
att det stod ett TELAR-fordon redo, i stridsberedskap, med radarfönstret korrekt inställt mot 
flygplanets rutt. Ett TELAR-fordon har dessutom ingen möjlighet att elektroniskt identifiera 
vilken typ av flygplan som närmar sig. 
 
Kanske är det sant att de pro-ryska separatisterna gjorde ett misstag, om de t.ex. försökte titta 
upp mot molnen i hopp om att kunna upptäcka ett flygplan som rör sig i skydd av molnen och 
i skydd av två stridsflygplan? 
 
Kanske är det sant att ett eller flera stridsflygplan gjorde ett misstag? Se fotspår 3. 
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Fotspår 3. Skador på flygplanskroppen och deras bildbevis 
 
Bilder på cock-pit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: https://twitter.com/EzraBraam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/shocking-
analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17/ 

USA EU Ryssland 

MH17 

Ukraina 
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Bilder på flygplanskroppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/shocking-
analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/shocking-
analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17/ 
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Berättelsen i media matchar inte bildbevisen 
 
Grafik 1 
http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2014/07/MH-17-Missile-Attack-
Questions.jpg 
 
Grafik 2 
http://deepresource.files.wordpress.com/2014/08/2eb68-
newstraitstimesmh17vonkampfjetabgeschossen.jpg 
 
Grafik 3 
https://twitter.com/ofehr_ch/status/493312488621219840/photo/1 
 
Här kommer några helt nya källor, som kompletterar den information som jag presenterar i 
den här rapporten. 
 
Grafik 4 (från 5 september 2014) 
http://www.democracynow.org/2014/9/5/did_major_countries_agree_not_to 
 
Grafik 5 (från 9 september 2014) 
http://professorsblogg.com/2014/08/05/analysing-the-evidence-concluding-that-the-
malaysian-airlines-mh17-was-shot-by-ukraine-su-25-fighter-jets/ 
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Slutsats 
 
Västvärldens politiker och etablerad media var väldigt snabba med att publicera information 
om sin tro och övertygelse beträffande vad hade hänt med flight MH17. Det som gav näring 
åt deras uppfattning var den desinformation som Ukrainas säkerhetstjänst (SBU) gick ut med 
och som sedan snabbt spreds i nyhetsrapporteringen. 
 
Journalisternas okritiska och ensidiga publicering av informationen väckte också en stark 
emotionell opinion som USA använde till sin fördel när det gäller att få över EU på sin sida 
när det gäller frågan om att utsätta Ryssland för sanktioner. 
 
Effekten av desinformationen förstärktes av den argumentationsteknik som användes av 
såväl politiker som media. Det föreföll vara väldigt sannolikt att en grupp otränade, dåligt 
utrustade soldater hade begått ett misstag, speciellt eftersom soldaterna betecknades som 
gangsters utan hjärta och empati för offren. 
 
Media valde att visa en bild där en soldat lyfter upp ett gosedjur som en trofé istället för att 
publicera den sorg soldaten visade några sekunder senare när gosedjuret försiktigt lades 
tillbaka i högen med personliga tillhörigheter och soldaten tog av sig hatten och med sänkt 
huvud gjorde korstecknet som ett uttryck för respekt och vördnad för offren. 
 
Desinformationen blev alltmer uppenbar, 

- dels när officiella påståenden inte kunde bevisas ens av USA och 
- dels när Ryssland på en 30 minuter lång presskonferens den 21 juli 2014 lade fram 

bevis från officiella källor som på flera punkter stod i ett klart motsatsförhållande till 
de uppgifter som SBU och Ukraina hade lämnat. 

 
Trots att det saknades giltiga argument och trots att desinformationen kunde motbevisas, 
lyckades USA övertala EU att utsätta Ryssland för sanktioner. 
 
Media och politiker fortsatte att hela tiden upprepa händelseförloppet som Ukraina hade 
publicerat samtidigt som myndigheter och journalister använde ogiltiga bevis som stöd för sin 
tro och övertygelse. Media ägnade sig spekulationer när du publicerade information som inte 
kunde bekräftas och påstods komma från trovärdiga källor. Bilder och händelser kopplades 
ihop med det nedskjutna passagerarplanet, trots att det saknades både bevis och samband. 
 
Det är först när vi börjar undersöka bevisen från nedslagsplatsen, t.ex. bilder på flygplansdelar 
och själva kartpunkten där planet störtade till marken, som vi börjar ana att den officiella 
bilden av vad som har hänt inte stämmer. Om vi dessutom tar hänsyn till de praktiska och 
tekniska förutsättningarna att skjuta ner ett flygplan, så inser vi att det krävs något mer än 
bara ren tur för att ett flygplan som är ur kurs skall korsa en plats där det står ett TELAR-
fordon som påstås ha avfyrat en missil som inte en enda människa ha sett röken av. 
 
Om vi kombinerar dels bildbevisen som inte uppvisar skador från en missil och dels det stora 
antalet premisser som skulle behöva vara uppfyllda för att flight MH17 överhuvudtaget 
skulle ha kunnat träffas av en missil, så växer det fram en bild som står i ett klart 
motsatsförhållande till den officiella versionen om vad som har hänt med flight MH17. 
 
Riktiga fakta väger tyngre än den desinformation som har varit vägledande för etablerad 
media och västvärldens politiker. En utredning måste bygga på riktiga fakta och inte på 
antaganden som bygger på desinformation. Vi får aldrig sluta fråga oss själva, om de ”fakta” 
som presenteras verkligen är en del av sanningen om vad som hänt med flight MH17. 
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Frågor 
 
Question 1: Does the United States need MH17 more than Russia need MH17? 
Question 2: Was it in an act of rationality that the EU (B) joined the US (A), facing the fact 
that “more than one third of Europe's gas needs are covered by Russian gas”? 
Question 3: Is the SBU guilty of suppressio veri in respect to the pictures that would frame 
Russia for supplying the supposedly missile-system? 
Question 4: Is the US guilty of suggestio falsi in respect to the claim that it had satellite-
pictures supporting that Ukraine was telling the world the truth about MH17? 
Question 5: Is it possible that the EU and/or Russia can have relief against the sanctions, if it 
can be proved, that the US/Ukraine are guilty of suppressio veri and suggestio falsi, in respect 
of the persuasion as described in the previous section asymmetric communication? 
Question 6: How come, that the lawyers in Great Britain, Ukraine and the US are so confident 
in bringing legal actions against the “perpetrators” (Russia and Mr Putin?), especially now 
when the militia in Ukraine (backed by the US and NATO) is bombing the crash site (in an 
attempt of destroying evidence?) and the airplane’s black-box is in the hands of the British 
(NATO) and the  official investigation is led by the Dutch (NATO)? Is it because “the burden 
of proof in a civil case was lower than in a criminal investigation”? (see reference 78) 
Question 7: Are both sides in a conflict allowed to make mistakes? If yes, why is only 
Ukraine allowed to make mistakes with the full approval of the US? Is it possible, that only 
“the other side” can commit acts of terrorism like Hamas in Israel? If Ukraine is responsible 
for downing MH17, should it be called by its true name or just pass by as a mistake? 
Question 8: What if the downing was no mistake, should it be called murder or deliberate 
murder, no matter what side is charged guilty or only if it was not a set up? What if it was a 
set up so that Russia suffers the consequences of the reckless destruction of life? Will justice 
then be compromised in the mechanism of justice or will the true perpetrators face the same 
consequences, like in the story with Daniel and the lion pit? 
Question 9: Why did it have to be a missile and why did it have to be Putin? Why MH17? 
Question 10: If Russia didn’t benefit from the downing of MH17, why would they do it? 
Question 11: What strategies did the US exert to benefit from the downing? 
Question 12: Why does the US need Ukraine more than Ukraine need the EU? 
Question 13: Why did media only offer one main alternative that could explain the deviation 
on July 17th from the regular flight path of MH17, compared to the 10 previous flight paths? 
Question 14: Why did MH17 divert to the north towards Donetsk? Following instructions? 
Question 15: Why did media immediately start to speculate if the pro-Russian separatists had 
made a mistake, as if no one else could have done it? As if it was a missile, that nobody on 
the ground had seen? What if the US satellite showed another kind of missile? 
Question 16: Why did media immediately start to point out that only lack of training, outdated 
equipment and possible even drunk personal was the cause of this tragedy? It certainly looks 
like that there has been a lack of communication. But why not start to ask the opposite? 
Question 17: Why is it easier to position an air plane over the right place at the right time than 
doing the same thing with a TELAR-vehicle? What if all this work is just a smoke screen? 
Question 18: What limitations are there for a TELAR-vehicle to chase an air plane, several 
hundreds of kilometres away, not to mention if it is less than 120 km away, if the flight route 
is not crossing the position of the TELAR-vehicle? 
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advokatsamfundet.se O 
aftonbladet.se MV 
allafrica.com MV 
alltomvetenskap.se V 
alternativjournalen.se A 
american-liberal.com O 
ausairpower.net B 
 
barder.com A 
bbc.com MV 
bgf.nu A 
bibliotecapleyades.net V 
bigstory.ap.org MV 
bloggar.expressen.se MV 
btmagazine.nl B 
 
charltonteaching.blogspot.se F 
cistranfinance.com A 
ctvnews.ca MV 
 
dailykos.com A 
dailymail.co.uk MV 
dictionary.reference.com F 
disclose.tv A 
dsm.nu A 
dutchnews.nl MV 
dw.de MV 
dn.se MV 
 
ehow.com A 
emsa.europa.eu B 
en.itar-tass.com ME 
en.ria.ru ME 
expressen.se MV 
 
foreignminister.gov.au S 
globaleconomicanalysis.blogspot.se A 
globalresearch.ca A 
 
humanrightsinvestigations.org O 
handelsblatt.com MV 
 
independent.co.uk MV 
islamtimes.org ME 
israelnationalnews.com ME 
 
jewishpress.com ME 
jewishtreats.org A 
 
legal-dictionary.thefreedictionary.com F 

livephysics.com V 
military-today.com B 
 
nbcnews.com MV 
news.sky.com MV 
newsfirst.lk MV 
npr.org MV 
nos.nl MV 
nydailynews.com MV 
nytimes.com MV 
 
om.nl S 
onderzoeksraad.nl MV 
 
paulcraigroberts.org A 
plato.stanford.edu V 
prismjournal.org T 
 
regeringen.se S 
rense.com A 
reportrarutangranser.se O 
ronpaulinstitute.org A 
rt.com ME 
 
sbu.gov.ua S 
scgnews.com A 
septemberclues.info A 
smh.com.au MV 
standard.co.uk MV 
state.gov S 
strategic-culture.org A 
sv.flightaware.com B 
svt.se MV 
 
telegraph.co.uk MV 
theepochtimes.com A 
theguardian.com MV 
thelawdictionary.org F 
themalaysianinsider.com ME 
thoughtprison-pc.blogspot.se A 
tigr.net A 
twitter.com A 
 
ukraine.usembassy.gov S 
 
wanttoknow.info A 
 
yalejournal.org F 
 
youtube.com A 
 
zerohedge.com A 


