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9/11: Dags för en ny granskning
Professor David Ray Griffin sparkar igång europeisk föreläsningsturné i London 14 april

Den 11 maj gästar han Stockholm och håller sin föreläsning på ABF-huset, Sveavägen 41, kl. 19.00.

En amerikansk professor kommer att vålla debatt med en turné runt Europa 
för att presentera sin föreläsning: ”9/11: Dags för en ny granskning”. Redan 
välkänd i USA efter uppseendeväckande framträdanden i de större TV-kana-
lerna för nu professor Griffin över turnén (med start i London 14 april) till en 
internationell publik. Den 70-årige professorn hävdar att det har förekommit en 
mörkläggning av händelserna 11 september, och hans föreläsning kommer att 
lägga fram bevis för detta. Griffin anmodar president Obama att sätta igång en 
ny grundlig utredning om Bush-regeringens inblandning i 11 september.

Griffin säger att han ska avslöja ”... oroande fakta som slutgiltigt visar att 
Amerika har gått i krig under falska förespeglingar.” Han tillägger att ”... när 
folk väl har fått kännedom om dessa bevis finner man dem förkrossande.”

Griffin är en vithårig amerikan från Södern, med lugn och stadig röst, som i över 30 år undervisade 
som professor i religion och teologi vid Claremont School of Theology och Claremont Graduate Univer-
sity i Kalifornien, där han är kvar som med-direktör för Center for Process Studies, som är inriktad på 
Alfred North Whiteheads vetenskapsbaserade filosofi. Griffin är fortfarande en högt aktad akademiker 
som gett ut 34 böcker. Häribland märks Physics and the Ultimate Significance of Time, The Reenchant-
ment of Science, och Religion and Scientific Naturalism: Overcoming the Conflicts. Sju av hans böcker 
har handlat om 11 september. Den senaste är The New Pearl Harbor Revisited: 9/11, the Cover-up and the 
Exposé, kallad ”Veckans val” av Publishers Weekly i nov. 2008. Hans nästa två böcker får titeln: Osama 
bin Laden: Dead or Alive? och The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official 
Report about 9/11 is Unscientific and False.

När Griffin emellertid publicerade ”The New Pearl Harbor” 2004 vållade den uppståndelse i USA 
men fick också lovord av trovärdiga personer som t ex förre Wall Street Journal-redaktören Paul Craig 
Roberts, den brittiske parlamentsledamoten och f.d. minister under Blair-regeringen, Michael Meacher, 
den framstående amerikanske historikern Howard Zinn samt f.d. CIA-tjänstemännen Robert Baer, Bill 
Christison och Ray McGovern.

En nyss genomförd opinionsundersökning av World Public Opinion visade att bara 57 % av britterna 
säger sig tro att 11 september enbart var ett verk av al-Qaida.

Ett eget sanningssökande om 11 september verkar vara en brand som sprider sig. I USA har diverse 
yrkesgrupper organiserat sig — Architects and Engineers for 9/11 Truth, Scholars for 9/11 Truth and 
Justice och Political Leaders  for 9/11 Truth, bland många andra (piloter, advokater, läkare, brandmän 
och krigsveteraner har också bildat egna grupper). Ett av de senare tillskotten till Political Leaders  for 
9/11 Truth, som samlat ett femtiotal underskrifter hittills, är Egon Frid, svensk riksdagsledamot. Gruppen 
räknar politiker från ett dussin länder, bl.a. Japans oppositionsledare, tyska och brittiska ministrar, och 
politiker från Italien, USA, Norge och Danmark.

Av professor Griffin kan man läsa ”Motsägelser om 11 september: ett öppet brev till USA:s kongress 
och press”, utgiven i USA 2008, översatt och utgiven på svenska av Alhambra Förlag samma år, hittills ej 
omnämnd eller recenserad på någon av de stora svenska dagstidningarna.

”Motsägelser om 11 sep-
tember är en intresseväckan-
de bok, av allt att döma väl 
underbyggd, om rapportens 
inkonsekvenser och tillsynes 
besynnerliga sammanhang.” 
— Nils Ahnland, BTJ

”...svårt att lägga boken 
ifrån sig. Ett viktigt do-
kument om en av vår tids 
avgörande händelser är det 
därför Alhambra gett ut på 
svenska.” —  Joakim Holm, 
Tidningen Kulturen

För beställning och info 
besök www.alhambra.se  
Tel 046 73 80 10

”Det är 

svårt att få en 

man att förstå 

något när hans 

lön hänger på 

att han inte 

förstår det.” 

Sinclair 

Lewis 

På senare tid har 9/11 truth fått utrymme i bland annat dansk 
television. Nya vetenskapliga rapporter bevisar bortom allt 
tvivel att avancerade sprängämnen användes för att spränga 
de två tornen samt byggnad sju. En väg att gå är att skriva 
artiklar och publicera dem på populära hemsidor som News-
mill. (läs mer på www.vaken.se)

Danska TV-nyheterna har tagit upp nya tekniska bevis! 

Se intervjun med professor 
Niels Harrit på danska nyheter! 
(youtuba efter ”niels harrit”)

Forskare i dansk TV: 
911 ett inside job!  


