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Såkaldte "falske flag-operationer" beskrives normalt 
som iscenesatte terrorhandlinger udført af regering ‐
er eller organisationer for at skabe en offentlig me ‐
ning til en dagsorden, der normalt ville møde massiv 
modstand blandt den offentlige mening. De begår 
spek  takulære handlinger og angreb og lægger der ‐
efter skylden på en gruppe eller et land, de ønsker at 
dæmonisere. Nazisternes afbrænding af rigsdags ‐
bygningen i Berlin med hjælp fra en sindslidende 
kommunist beskrives normalt som et klassisk ek ‐
sem pel. Med det som påskud blev der så startet en 
jagt på kommunister.

Lad os tage et kig på nogle af de mest berømte 
falske flag-operationer i historien.

Eksempel 1: SÆNKNINGEN AF LUSITANIA

På et møde mellem præsident Woodrow Wilsons 
nærmeste rådgiver, oberst Edward Mandell House, 
og Storbritanniens udenrigsminister, Lord Grey, i 
1915 blev det drøftet, hvordan USA skulle inddrages 
i Første Verdenskrig. Lord Grey: "Hvad ville Amerika 
gøre, hvis tyskerne sænkede et amerikansk passager ‐
skib? Oberst House: "Så tror jeg, at der ville komme et 
vredesudbrud, som ville feje hen over hele nationen, og 
det ville være nok til at få os ind i krigen." Tyskerne 
vidste, at amerikanerne planlagde at smug  le våben 
til briterne via passagerskibe, og at de kun ne bruge 
et angreb som et påskud for at deltage i krigen, men 
de var tilbageholdende med at dræbe civile for at 

stoppe det. I stedet forsøgte tyskerne at indrykke 
annoncer i amerikanske aviser for at advare ameri ‐
ka nerne mod at rejse med Lusitania, men kun én 
avis i hele USA offentliggjorde den. I maj 1915 blev 
1.200 mennesker ofret, efter at daværende marine ‐
minister Churchill beordrede skibet til at sætte fart ‐
en ned og derefter bevidst førte det langs farvande, 
hvor briterne vidste, at der opholdt sig tyske ubåde, 
og skibet blev sænket.

Eksempel 2: PEARL HARBOUR

På trods af valgløfter i 1940 om at holde USA ude af 
krigen planlagde præsident Roosevelt og krigsmi ni ‐
ster Stimson i hemmelighed at få USA til at deltage i 
krigen. Dette er blevet bevist af militærhistorikere 
og andre. I modsætning til sine admiralers råd valg ‐
te Roosevelt at flytte en stor flådestyrke fra vest ‐
kyst  en til Pearl Harbor, som var et langt mere ube ‐
skyttet sted. Det havde knækket den japanske kode 
og vidste, hvad der ville ske, men for at retfærdig ‐
gøre sin indtræden i Anden Verdenskrig ofrede det 
en stor del af sin flåde og tusindvis af uskyldige 
men    nesker. Journalisten, fotografen og forfatteren 
Robert B. Stinnett var selv i US Navy under Anden 
Verdenskrig og har dokumenteret, at USA ikke blot 
vidste, at angrebet var på vej, men at de endda pro ‐
vokerede det, bl.a. ved at blokere japanerne.

Eksempel 3: OPERATION GLADIO

Gladio var en storstilet operation, som blev iværksat 
af britiske og amerikanske efterretningstjenester i 
1958 og fortsatte indtil midten af 1970'erne. Opera‐
tionen bestod af hemmelige guerillastyrker, der blev 
oprettet i hele Europa for at beskytte mod kommu‐
nistisk indflydelse efter afslutningen af den kolde 
krig. Kernen i planen var forskellige former for ter‐
rorisme mod civilbefolkningen, især i Italien. Med 
hjælp fra forskellige højreorienterede organisationer 
blev der gennemført en bølge af angreb, hvor hund ‐
redvis af uskyldige mennesker døde, og skylden blev 
derefter lagt over på kommunistiske terrorister. Et af 
de største terrorangreb fandt sted på togstationen i 
Bologna, hvor 85 mennesker døde og over 200 blev 
såret. Denne operation er nu meget veldokumen te ret.

Eksempel 4: OPERATION NORTHWOODS

KKeennddttee  FFaallssee  FFllaagg--
ooppeerraattiioonneerr  ii  hhiissttoorriieenn

9/11 (2001) var efter manges mening et krystalklart 
eksempel på en False Flag Operation, men det var 
på ingen måde første gang i historien, at eliten 
havde udnyttet denne taktik til at gennemtvinge 
sin beskidte dagsorden.
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