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Abstract  
 

This study paints a general picture of the field of exopolitics and highlights some of the leading figures in 

separate thematic sections. Exopolitics endeavours for a disciplined way to study political processes and 

actors associated with interstellar society.  

 

The front figures share common goals, although they at times have different methods of how to attain them. 

They complement each other well, however, since they cover different areas of exopolitics. The exopolitical 

field also seems to some extent fragmented. 

 

The larger picture shows many similarities with the UFO field, and also some similarities to New Age and 

new religious movements. But exopolitics also has its own characteristics and a complex picture emerges. 

Exopolitics is pro-active and encouraging, sometimes rather defiant, eager to have politics, science and 

spirituality blend into one - on the road to what it regards as the impending interstellar society 

 

 
Nyckelord: exopolitics, disclosure, interstellar society, exopolitik, interstellära samhällen, ufo, ufo-rörelser 

 

 

 

 



 3 

 

Abstract ...................................................................................................................................................... 2 
Förord ........................................................................................................................................................ 4 
Inledning… ................................................................................................................................................ 5 
Syfte och frågeställning ............................................................................................................................ 5 

Definitioner och begrepp .......................................................................................................................... 6 
Disposition.................................................................................................................................................. 6 
Material ...................................................................................................................................................... 7 
Metod.......................................................................................................................................................... 8 
Teori och forskningsläge .......................................................................................................................... 9 

TIDIGARE FORSKNING .............................................................................................................................. 9 

RELIGIONSVETENSKAPLIGA TEORIER ....................................................................................................... 9 

Det exopolitiska fältet och dess utvecklingsfaser ................................................................................. 10 
PRESENTATION AV EXOPOLITIK OCH UPPSATSENS TVÅ HUVUDPERSONER .............................................. 10 
EXOPOLITIKENS FYRA HISTORISKA FASER .............................................................................................. 11 
EXOPOLITIKEN PÅ TILLVÄXT .................................................................................................................. 12 
BEMÖTANDE AV KRITIKEN OCH TYDLIGARE RAMAR .............................................................................. 14 
FLER PIONJÄRER INOM EXOPOLITIKEN ................................................................................................... 15 

TÄNKBARA FRAMTIDSCENARION ........................................................................................................... 16 
EN UNDERSÖKANDE REPORTER ENGAGERAD I UFO-FRÅGAN ................................................................. 17 

EN F D LEDARE FÖR BRITTISKA FÖRSVARSMINISTERIETS UFO-FORSKNING ............................................. 19 
EN HÖGSKOLESTUDENTS FUNDERINGAR KRING UFO-FRÅGAN ................................................................ 19 

FILMER MED KOPPLING TILL EXOPOLITIK OCH UFON .............................................................................. 19 

UNDERRÄTTELSEAGENTEN, RELIGIONSPROFESSORN, ASTRONAUTEN ..................................................... 21 

EXOPOLITIKEN DYKER UPP I DEN OFFENTLIGA DEBATTEN ...................................................................... 22 

Tre teman: politik, vetenskap, andlighet .............................................................................................. 26 
TEMA 1: POLITIK/MÅLSÄTTNING ............................................................................................................ 26 
TEMA 2: VETENSKAP/TEKNOLOGI ........................................................................................................... 28 
TEMA 3: ANDLIGHET/RELIGION .............................................................................................................. 31 

Analys och reflektioner ........................................................................................................................... 34 
VAD INNEBÄR DEN NYA SAKRALISERINGSTRENDEN? ............................................................................. 34 

UFON – SPEGLING AV DEN SAMHÄLLELIGA KONTEXTEN?....................................................................... 37 
HAR FORSKNINGEN LÖST UFO-GÅTAN? .................................................................................................. 38 
UFO-FENOMENET SOM RELIGIÖS RÖRELSE – EN EXO-RELIGION? ............................................................ 39 

UFO-TRO SOM ”CARGO-CULTS”? ........................................................................................................... 39 
BEDRÄGERIER, KONSTGREPP OCH FANTASIER? ...................................................................................... 40 

ANALYS AV TEMA 1: POLITIK/MÅLSÄTTNING ......................................................................................... 42 
ANALYS AV TEMA 2: VETENSKAP/TEKNOLOGI ....................................................................................... 42 

ANALYS AV TEMA 3: ANDLIGHET/RELIGION ........................................................................................... 43 
SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER ....................................................................................................... 44 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 45 

Referenser ................................................................................................................................................ 46 



 4 

Förord 

 

Först vill jag tacka min handledare Jessica Moberg som med sitt finkänsliga tålamod gav mig handfast 

och oumbärlig vägledning. Vidare sänder jag en tacksam tanke till ett antal personer, som gav mig nya 

synvinklar och bra tips hur att finna en framkomlig väg genom exopolitiken. 

 

Ufo-fenomenens många aspekter genomsyrar exopolitiken; ”exopolitics”. Jag snubblade över begreppet 

i vintras. Nu har jag läst och lyssnat på många berättelser och det har verkligen inte varit lätt att välja 

vad att lyfta fram. Ufon – flygande tefat… Det sägs att ufo är en av världens mest välkända 

förkortningar. Ufo-fenomenen – vad handlar denna gåta om i modern tid? 

 

Själv har jag aldrig sett något ufo men jag har träffat människor som säger sig ha gjort det, helt vanliga 

trovärdiga människor. En av dem är min egen mor. Observationen gjordes från Tullposten på 60-talet, 

då hon och några av hennes kollegor såg ett stort cigarrformat föremål ovanför Stadshuset i Stockholm. 

Det hängde där en stund och försvann sedan. Hon kom hem och berättade och jag tänkte som barn inte 

mycket mer, än att det var en spännande grej. 

   När jag senare i livet träffade andra människor som upplevt liknande saker väcktes min nyfikenhet 

kring ufo-ämnet. Men svaren gled ur händerna och jag gav upp. Nu gör jag ett nytt försök att ta mig an 

ämnet. Jag är medveten om min förförståelse och att den till viss del färgar mitt synsätt. Inom mig finns 

dock en uppriktig önskan att bättre förstå detta ämne, som tycks handla om allt från skrattretande gröna 

gubbar till avancerade intelligenta varelser. 

 

För att kunna navigera med styrfart genom exopolitikens mångförgrenade och kontroversiella labyrint, 

fann jag det bäst att ofta byta perspektiv med sikte på distans och balans. Men den kompletta bilden av 

vad man än undersöker har en märklig benägenhet att ständigt flytta fram horisonten. Många gånger 

dyker nya element upp som förändrar en viss fastställd bild man har burit med sig. För en djupare 

förståelse tror jag därför att det är nödvändigt med ett öppet sinne, och att man ständigt är beredd på att 

ompröva sitt synsätt. 
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Inledning… 
 

Är vi ensamma i universum – eller finns det andra intelligenta innevånare där ute bland stjärnorna? 

Detta vidsträckta ämne fullkomligen myllrar av motsägande information. När jag i vintras snubblade 

över begreppet ”exopolitics”
1
 bestämde mig för att ta reda på mer. 

 

Ufo-ämnet och idéer kring utomjordiskt liv lever förvisso ett frodigt liv i skönlitteraturen och i 

Hollywoods filmvärld. Men under de senaste 50 åren har också en stor mängd böcker, fotografier och 

dokumentärfilmer mm kring ufo-fenomenet spridits över världen. Sedan 90-talet finns det utsagor som 

säger, att tusentals vittnesmål och hemligstämplade dokument i ämnet ha läckt ut och samlats upp av 

ufo-intresserade. Från den etablerade vetenskapens sida tycks frågan vara ett avslutat kapitel – man 

säger sig inte vara intresserad av ufo-ämnet. 

 

Exopolitiken tar möjligheten av utomjordiskt intelligent liv på fullt allvar, med fokus på politiska och 

sociala konsekvenser. Tidigare handlade det oftast om att samla data kring ufo-observationer, i försöken 

att bevisa att utomjordiskt intelligent liv existerar. Exopolitiken däremot förutsätter redan möjligheten 

av utomjordiskt liv. Den söker sig oförskräckt in i den politiska debatten, men också in i den 

vetenskapliga och religiösa debatten. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Denna uppsats syfte är att undersöka och måla upp det exopolitiska fältet, samt att lyfta fram några 

aktuella förgrundsfigurer verksamma inom det exopolitiska området. 

 

Frågeställningar 

Vad innebär exopolitik och hur ser den övergripande bilden ut? Hur kan exopolitik tolkas utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv? 

Tre teman behandlas – politik, vetenskap och andlighet: 

Vilka metoder och synsätt har några av exopolitikens aktiva förgrundsfigurer? 

Vad förenar dem respektive skiljer dem åt? 

                                                 
1 Exo- grekiska: utanför, utåt, yttre, förstavelse som anger att det som efterleden betecknar finns eller sker i det yttre av något 
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Definitioner och begrepp 

 

”Ufo”, unidentified flying object – oidentifierade flygande föremål, förr ofta kallade ”flygande tefat”. 

Termen kom till när en amerikansk privatflygare 1947 sa att han sett nio tefatsformade föremål flyga i 

formation. Ett stort antal ufo-observationer har sedan gjorts runt om i världen, men vetenskapliga 

undersökningar visar att de flesta är synvillor eller ljusfenomen i atmosfären.
2
 Med tiden fick ufo den 

allmänna betydelsen av observerade flygande fenomen, som antas vara av utomjordisk härkomst. Ufo 

används ibland även som skymford. 

   Det uppges i mitt källmaterial finnas mer moderna beteckningar, t ex ARV och ETV, där dessa sägs 

användas inom t ex NSA, National Security Agency.
3
 Men beteckningen ufo används idag allmänt inom 

ufologi-kretsar mm, och oftast även så i denna uppsats. Ufologi innebär studiet av påstådda ufo-

fenomen.
4
 Övriga ”insiders-termer återfinns i fotnoterna. 

   Andlighet är ett mångtydigt begrepp. För mig har andlighet väldigt mycket att göra med människors 

djupare värderingar; deras moralkod, drivkraft och motivation. En andlig livssyn anser jag inte 

nödvändigtvis behöver innefatta en tro på övernaturliga väsen eller existensen av ”andra världar och 

dimensioner”. Mina källor använder själva termen andlighet kring djupare livsfrågor, medan de 

använder termen religion mer allmänt, t ex i relation till yttre funktioner i samhället. Rubriken 

”religion/andlighet” i det tredje temat söker alltså skissa upp källornas hållning angående djupare 

livsfrågor. 

 

Disposition 

 

Denna uppsats börjar med inledning och förklaring av syfte och metod. Därefter är den uppdelad i två 

huvudsakliga delar. Den första delen behandlar uppsatsens ämne tämligen grundligt; bakgrunden och de 

olika utvecklingsfaserna som var upphovet till detta relativt nya begrepp ”exopolitik”. I den andra delen 

avgränsar jag undersökningen och redogör för två frontfigurer inom exopolitik; deras hållning i politik, 

vetenskap respektive andlighet. I den sista delen analyserar jag källmaterialet; hur man kan tolka 

exopolitiken med hjälp av teorier och forskning från det religionsvetenskapliga fältet, och likheter och 

skillnader mellan frontfigurerna. Till sist följer slutsatser och sammanfattning av uppsatsens innehåll. 

                                                 
2
 Bra Böckers Lexikon 2000 

3
 ETV: extraterrestrial vehicle, ARV: avancerad ”antigravitations-maskin”, skapad av människor och som ser ut som ett ufo. Greer, 

Contact, s 26. Greer Steven. 2009. Contact: Countdown to Transformation – The CSETI Experience from 1992-2009. 
4
 Rothstein, s 19. Rothstein, Mikael. 2000. UFO – myten om rymdvarelser och flygande tefat. Nora: Nya Doxa.  

 



 7 

Material 

 

Huvuddelen av mitt källmaterial kommer från två personer inom exopolitiken, Alfred Webres 

Exopolitics - Politics, Government, and Law in the Universe och Michael Sallas Exposing U.S. 

Government Policies on Extraterrestrial Life: The Challenge of Exopolitics.
5
 Valet föll på just dessa två 

därför att de sågs och hördes ofta, omtalades på konferenser, intervjuer och på webbsidor kring 

utomjordiskt liv och exopolitik. Både Salla och Webre är vältagliga och drivna som frontfigurer brukar 

vara, med förmåga att utöva starkt inflytande på fältets anhängare. Michael Salla ger en exposé över 

exopolitikens historia i sin senaste bok. Alfred Webre har mer fokus på nutid och framtid. Det finns 

dock fler frontfigurer, t ex Steven Greer, Stephen Bassett och Paola Harris, vilka behandlas i korthet. Av 

utrymmesskäl har jag i temadelen helt begränsat mig till Michael Sallas och Alfred Webres källmaterial. 

   

Exopolitiken är ett till viss del rörligt och föränderligt fält, därför har Internet varit en oumbärlig 

informationskälla. Jag har även använt mig av t ex Alfred Webres och Michael Sallas egna hemsidor, 

Exopolitics, Steven Greers Disclosure Project, Stephen Bassetts Paradigm Research Group Portal. 

Facebook och Twitter har också kommit till viss användning där jag länkat till flera av mina källor och 

fått uppdaterad information. 

 

Andra källor är dokumentärfilmer kring ämnen relaterade till utomjordiskt liv. Seeing is believing tar 

upp en del historia, med röster både för och emot. Ancient Aliens diskuterar svårförklarliga lämningar 

från forntiden som vissa kopplar till utomjordiska besök. Disclosure 101 – a beginners guide to the 

Extraterrestrial issue intervjuar aktiva personer kring ämnet exopolitik. Ytterligare källor är t ex 

tidningsartiklar och exopolitiska konferenser. 

 

I analysen har jag valt att använda mig av olika teorier och diskussioner kring ufologi, ufo-religioner 

och relaterade nyandliga fenomen. Den litteratur jag har använt är Ingvild Gilhus‟ och Lisbeth 

Mikaelssons Nya perspektiv på religion, Mikael Rothsteins UFO – myten om rymdvarelser och flygande 

tefat och Olav Hammers På spaning efter helheten, New Age – en ny folktro. Jag har även använt 

artiklar från religions- och samhällvetenskapliga forskare, i antologier som Linda Woodheads och Paul 

Hellas‟ Religion in Modern Times – An Interpretive Anthology samt James R Lewis‟ New Religious 

Movements.  

                                                 
5
 ET: extraterrestrial; utomjording. Extra- (latin: utom utanför, utanpå), förled med betydelsen utanför eller ytterligare 
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Metod 

 

Uppsatsen undersöker och försöker förstå vad ”exopolitik” innebär, och jag har gjort en kvalitativ 

tolkning av källmaterialet utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Eftersom religionsvetenskaplig 

forskning ännu inte har behandlat exopolitik som ett eget ämne, har jag använt olika teorier kring 

ufologi, det ämne som ligger närmast exopolitik. Vidare har jag gjort jämförelser mellan två frontfigurer 

inom exopolitiken, angående skillnader och likheter under tre olika teman. Eftersom exopolitiken är 

mångskiftande och komplex, fann jag det lämpligast att först låta källmaterialet föra sin egen talan. Inte 

förrän i analysdelen kommer jag att själv gå in och tolka och diskutera. Jag har också valt att använda en 

del engelska uttryck i sin ursprungsform, eftersom jag anser att en översättning till svenska inte gör dem 

rättvisa och skulle kännas fel i sammanhanget. Ordförklaringar kommer då att finnas med i fotnoterna. 

 

Uppsatsen är främst baserad på de huvudböcker jag valt, men även på information från Internetsidor, 

konferenser och intervjuer som anknyter till min undersökning. Vissa personer syntes till ofta och tycks 

fungera som vägledare inom det exopolitiska fältet, därför valde jag i huvudsak litteratur mm från några 

av just dessa frontfigurer. För en mer fullständig bild av exopolitikens utveckling och förehavanden, 

krävs det mycket mer tid och efterforskning. 

  

Via huvudlitteraturen och personliga kontakter fann jag nya kopplingar i ämnet vilka ledde mig vidare. 

Ett mödosamt arbete, just för att det exopolitiska fältet är så omfattande. Efterhand fick jag dock en 

bättre överblick och kunde jag avgränsa arbetet. Vidare visste jag inget om exopolitik förrän en kort tid 

innan jag startade studien, och den fastställda tiden räckte inte riktigt till. Problem uppstod också med 

översättningen; allt material är på engelska och översättningen har varit tidsödande och 

tålamodskrävande. Eventuella fel eller oklarheter i språket ligger helt på mig. En annan svårighet har 

varit ämnets omfång och att exopolitik kan innebära så olika saker för olika människor. 

 

De urval jag har gjort kunde ha gjorts helt annorlunda av någon annan, och då hade även slutsatserna 

kunnat se ut på ett helt annat sätt. Jag är medveten om att min kulturella uppväxtmiljö och förförståelse i 

ämnet finns där i bakgrunden, och förvisso präglat mitt urval och min analys. Större delen av mina 

efterforskningar ligger utanför referenslistan, och mycket som är osynligt för läsaren har således hjälpt 

mig att få grepp om exopolitikens anda. 



 9 

Teori och forskningsläge 

 

Tidigare forskning 

Internationell religionsforskning har ännu inte behandlat exopolitik. Dock välkomnas ny forskning inom 

detta fält, ännu en vit fläck på religionsvetenskapens karta. 

   Jessica Moberg har i sin D-uppsats undersökt ufo-berättelser i Sverige sedan 60-talet och framåt. 

Fokus ligger på ufon som mytkomplex och kopplingarna till en samtida kulturell kontext.
6
 Vidare finns 

Louise Nilssons C-uppsats, som undersöker några representanter för ufo-grupper för vilka ufo-

fenomenet är en del av en ”andlig New Age filosofi”.
7
 

 

Religionsvetenskapliga teorier  

Bristen på tidigare forskning kring exopolitik, både i Sverige och internationellt, gjorde att jag fick 

använda mig av religionsvetenskapliga teorier kring nyandlighet och ufologi som stöd för mina analyser. 

Ufologi räknas som en del av nyandliga rörelser och New Age inom samhällsvetenskapen. De speciella 

teorier och resonemang kring nyandlighet och ufologi som jag har använt mig av, kommer att framgå 

längre fram i analysdelen. 

   Om det är relevant att använda en religionsdefinition i fallet ”exopolitik” kan diskuteras. Jag tyckte 

dock att den kunde vara till hjälp när man söker förstå om exopolitik är ett religiöst fenomen. Jag fann 

att Clifford Geertz‟ religionsdefinition stämmer med min egen, då min syn på ”andlig hållning” som 

tidigare nämnts är ganska vidsträckt. Precis som Geertz anser jag det inte nödvändigt att den innefattar 

en tro på övernaturliga väsen och världar. Geertz ser religion som människors djupaste drivkraft, och 

hans religionsdefinition är hermeneutisk med en socio-psykologisk anda:
8
 

 

…ett system av symboler som bidrar till att etablera starka, genomgripande och bestående 

stämningar och motivationer hos människor genom att formulera föreställningar som har 

med verklighetsuppbyggnad att göra, och genom att ikläda dessa föreställningar en sådan 

aura av fakticitet att de nämnda stämningarna och motivationerna framstår som 

utomordentligt realistiska.?
6
     

                                                 
6
 Moberg Jessica. 2006. ”När de flygande tefaten landade i folkhemmet - En studie av ufo-mytens förändring i en svensk kontext”,  

http://www.uppsatser.se/uppsats/f5582980a8/ 2010-04-03 
7
 Nilsson Louise. 1998. ”När alien blev gud?: en undersökning om andlighet och tron på utomjordiskt liv” 

http://www.uppsatser.se/uppsats/3b385b1160/) 2010-04-03 
8
 Gilhus, s 48. Gilhus Ingvild och Mikaelsson Lisbeth. 2001. Nya perspektiv på religion. Svenska utgåvan 2003. Bokförlaget Natur och 

Kultur, Stockholm: Pax förlag. 

 

 

http://www.uppsatser.se/uppsats/f5582980a8/
http://www.uppsatser.se/uppsats/3b385b1160/
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Det exopolitiska fältet och dess utvecklingsfaser 

 

Denna första del av uppsatser beskriver exopolitikens begynnelsestadier, dess olika utvecklingsskeden 

och nutida form. Fältet kommer att undersökas och skissas upp, vidare kommer jag att belysa hur vissa 

av anhängarna vill att frågan kring utomjordiskt liv ska hanteras. Jag har valt att fokusera till stor del på 

nutid, medan utvecklingsskeden längre tillbaka i tiden skissas mer ytligt. Som huvudrepresentanter för 

beskrivningen av det exopolitiska fältet har jag valt Michael Salla och Alfred Webre. Fältet vinklas även 

i korthet från andra personers ögon. 

   Exopolitikens bakgrund löper från 1948 och framåt genom dess förhistoria, vidare genom senare delen 

av 1900-talet och fram till idag när den har fått sin mer distinkta form. Exopolitik vill göra sin röst hörd 

inom den allmänna politiken och verkar idag i bl a USA, Kanada, Spanien, Italien. I Sverige är dock 

exopolitik ett nästan okänt begrepp. Av denna anledning, men också för att jag anser att exopolitik har 

ett nyhetsvärde i sig, ägnar jag en stor del av denna uppsats åt exopolitikens förhistoria och olika 

utvecklingsstadier. 

 

Presentation av exopolitik och uppsatsens två huvudpersoner 

Exopolitiken har sina rötter i ufologin. Idag har termen börjat användas av ufo-forskare och andra som 

intresserar sig för utomjordiska frågor. Det finns ett okänt antal ”aktivister” på webbsidor, böcker och 

konferenser som hävdar att ufon är interplanetära. 2005 nominerades ordet “exopolitics” som kandidat 

till Word of the year av American Dialect Organisation.
9
 

      Exopolitiken fick sitt namn för runt tio år sedan, och kan beskrivas som ett ramverk för olika sätt att 

lära sig hantera de politiska konsekvenserna kring möjligheten av intelligent utomjordiskt liv. De 

exopolitiska aktivisterna vill lyfta fram ufo-ämnet; de arbetar för att frågor kring utomjordiskt liv ska tas 

på allvar och de vill vara med i den offentliga debatten. 

   Alfred Webre myntade termen ”exopolitics” runt år 2000, och kallas av många aktiva inom detta fält 

för ”The Father of Exopolitics”.
10

 Michael Salla hävdar att exopolitik är ”en ny disciplin” under tillväxt, 

och han arbetar för att den ska tas in som ett eget ämne på universiteten. I sin bok från 2009 säger Salla 

att exopolitiken kan identifiera olika gömda utomjordiska frågor, som döljer sig bakom många 

internationella frågor.
11

 

                                                 
9
American Dialect Society. 2005. http://www.americandialect.org/Words_of_the_Year_2005_Preview.pdf 2010-04-20 

10
 Veritas Show, från 5/6 2009 http://www.veritasshow.com/guests/26.php 2010-04-28 

11
 Salla, s 215, 2009. Salla Michael. Exposing U.S. Government Policies on Extraterrestrial Life: The Challenge of Exopolitics. 

Kealakekua,Hawaii: Exopolitics Institute. 
 

 

http://www.americandialect.org/Words_of_the_Year_2005_Preview.pdf
http://www.veritasshow.com/guests/26.php
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Alfred Lambremont Webre, född 1942, växte upp på Kuba men lever nu i Kanada. Han är Jur Dr vid 

Yale University, futurist och advokat. Tidigare Senior Policy Analyst på The Center for the Study of 

Social Policy, Stanford Research Institute. Där ledde han 1977 en föreslagen studie: ”Carter White 

House Extraterrestrial Communication Study”. Webre har en mängd samhällsengagemang bakom sig, är 

rymdaktivist, grundaren av Exopolitic.com, chef för Institution for Cooperation in Space och verkar för 

ett förbud av krigföring i rymden. Webre har skrivit fyra böcker, bl a Earth Changes: A Spiritual 

Recovery 2000 och Exopolitics: Politics, Government, and Law in the Universe 2005.
12

 

 

Michael Salla, född 1958 i Australien, bor numera på Hawaii. Han har en Ph D i statskick (Government) 

från University of Queensland och är forskare i internationell politik, konflikthantering och amerikansk 

utrikespolitik. Han har forskat och fältarbetat i etniska konflikter, bl a i Östtimor och på Sri Lanka.  En 

ny bok är på väg, Galactic Diplomacy. Han har grundat Exopolitics Institute, Exopolitics Journal och är 

samordnare för konferensserien Earth Transformation på Hawaii. Salla har skrivit/redigerat fyra böcker, 

bl a Why the Cold War Ended, Essays on Peace 1995 och Exposing U.S. Government Policies on 

Extraterrestrial Life från 2009.
13

 

 

Exopolitikens fyra historiska faser  

Salla behandlar i sin bok grundligt de fyra olika faser, som han menar att exopolitiken har genomgått 

sedan 1948. Men först på 2000-talet fick den sin egen beteckning ”exopolitics”. 

   Den första fasen ringar Salla in kring ”den flygande tefatskonspirationen”. Den andra, med start runt 

1974, gällde hemliga dokument som läckte ut samt Cosmic Watergate. Den tredje fasen säger Salla 

började runt 1992 med politisk aktivism och frågor gällande ufo-mörkläggning, där Stephen Bassett och 

Steven Greer var mycket aktiva med att samla uppgifter från vittnen och whistleblowers angående ufon 

och disclosure.
14

 Steven Greer, läkare från Virginia, har skrivit ett antal böcker kring utomjordisk 

kontakt och disclosure,
15

 är periodvis aktiv på konferenser och har ofta gruppträningar i ”ufo-kontakt”. 

Stephen Bassett är politisk aktivist och kolumnist, men har inte skrivit några böcker. Han har arrangerat 

konferenser och länge engagerat förespråkare för politisk aktivism kring disclosure.
16

 

                                                 
12

 Webre, sid xviii-xix. Webre Lambremont, Alfred. 2005. Exopolitics - Politics, Government, and Law in the Universe. Canada: 

Universebooks. 
13

 Salla, s 365 
14

 Salla s 236-245. Disclosure: avslöjande, uppdagande. Whistleblower visslare, person som anmäler brott, korruption eller andra 

oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att straffas för detta 
15

 The Orion Project, http://www.theorionproject.org/en/about.html, 2010-05-06. The Disclosure Project, 

http://www.disclosureproject.org/presskit/sgbio.shtml 2010-04-18 
16

 PRG, Paradigm Research Group, http://www.paradigmresearchgroup.org/stephenbassett.html  2010-05-14 

http://www.theorionproject.org/en/about.html
http://www.disclosureproject.org/presskit/sgbio.shtml
http://www.paradigmresearchgroup.org/stephenbassett.html
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   Den fjärde fasen började runt år 2000, då ett alltmer distinkt sätt att ta sig an ufo-belägg utformades. 

Ufo-studier har ofta dominerats av undersökare som föredrar kvantitativa analyser säger Salla, medan 

exopolitiska undersökare oftare har en samhällsvetenskaplig bakgrund där kvalitativa analyser är 

vanligare. Salla förklarar exopolitikens olika ansatser: den konventionella formen fokuserar på politik 

förknippad med utomjordiskt liv, den nyare formen däremot omfattar undersökningar kring politiken 

”hos de utomjordiska civilisationerna själva”, och hur detta relaterar till mänskliga angelägenheter.
17

 

   I denna nyare exopolitiska ansats kommer Alfred Webre in. År 2000 skrev Webre en e-bok: 

”Exopolitics: Towards a Decade of Contact”
18

 där han definierar exopolitik som: ”…the study of 

political process and governance in interstellar society.” Definitionen grundas på Webres studier av 

”universumsamhällen”, vilka han säger består av utomjordiska raser, högt organiserade i en universell 

federation. Dessa ska ha infört en politik av ”icke-inblandning” angående mänskligheten, och han 

hävdar vidare att jorden har satts i ”karantän” pga att människor använder destruktiva vapen för att lösa 

politiska problem. Webres sätt att resonera beskrivs av Salla som en ”intuitiv kunskapsmetod”, och 

inom denna metod har Webre senare räknat in metoder som han kallar för ”vetenskaplig fjärrsyn”.
19

 

   Webre har verkat i fronten inom exopolitisk aktivism och fört opposition mot militär upprustning i 

rymden.
20

 Han har nyligen tagit in även whistleblowers och olika vittnen, som han menar pekar mot 

existensen av ett blomstrande interstellärt samhälle med högt organiserade politiska processer. Salla tror 

att Webres ”intuitiva metoder” att samla information kommer att bli vanligare i framtiden.
21

 

 

Exopolitiken på tillväxt 

Exopolitikens har genomgått en gradvis förändring sedan 50-talet och fram till hur den ser ut idag. Salla 

är övertygad om att exopolitikens paradigm är på väg att utmana status quo kring hemlighetsmakeriet 

gällande utomjordiskt liv.
22

 Existensen av utomjordiskt liv har ju länge häftigt debatterats och 

spekulerats kring. Debatten har fokuserat på visuella observationer, radarspår och fotografier av ufon. 

Salla tolkar det som att många av dessa observationer har erkänts av myndigheter, eftersom man inte 

kunnat förklara dem på ett konventionellt sätt. USA:s förre Joint Chief of Staff  Nathan Twining, anges 

1947 ha sagt följande om ”de flygande tefaten”: “The phenomenon reported is something real and not 

visionary or fictitious.”
23

 Salla hävdar vidare att alltfler f d regerings- och militärtjänstemän nu har 

                                                 
17

 Salla, s 245-249 
18

Exopolitics, www.exopolitics.org 2010-04-14 
19

 Salla, s 247-248. Remote viewing: fjärrsyn 
20

 ICIS; Institute for Cooperation in Space, www.peaceinspace.com 2010-04-02 
21

 Salla, s 248 
22

 Salla, s 215 
23

 Salla, s 216 

http://www.exopolitics.org/
http://www.peaceinspace.com/
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börjat komma fram och avslöja direkt erfarenhet av ufon och utomjordiskt liv, men att dessa uppgifter 

hålls tillbaka av de styrande.
24

 

   Motsättningarna har växt kring hur man ska hantera denna växande datapool tillgänglig offentligt 

framförallt på Internet, vilket sägs handla om tusentals redogörelser, både från privat och från offentlig 

sektorn uppger Salla. I USA har många dokument lagts ut, främst genom Freedom of Information Act. 

Frankrike och England lade ut tusentals ufo-dokument på Internet 2007 och 2008.
25 

   Salla gör gällande att det viktigaste officiella dokumentet angående politiska följder av utomjordiskt 

liv är The Brookings Report, i uppdrag av NASA 1961, vilken inte var hemligstämplad men sägs ha 

undanhållits fram till 1993 då den upptäcktes i ett federalt arkiv. Rapporten innehöll tio viktiga politiska 

frågor angående utomjordiskt liv, t ex om en officiell mörkläggning av utomjordiskt liv var berättigat av 

nationella säkerhetsskäl, och till vilken grad ett officiellt avslöjande skulle destabilisera det globala 

samhället.
25

 Även Duran Report från 1953 av den CIA-sponsrade Robertson Panel nämns, där Salla 

säger att man av nationella säkerhetsskäl rekommenderade ett förlöjligande av ufo-fenomenen och 

utomjordiskt liv. Salla hävdar vidare att de ville använda sig av massmedia för att minska allmänhetens 

intresse för ”flygande tefat”.
26

 Men andra ufo-forskare ansåg däremot inte att det fanns någon 

regeringskonspiration. Idén om en ”hård” mörkläggning avslogs som en konspirationsteori, och det 

ansågs förhastat att engagera sig i de politiska konsekvenserna av utomjordiskt liv, berättar Salla.
27

 

   Under 90-talet började exopolitikens alltmer bryta sig loss från den ”traditionella” gruppen ufo-

forskare. Salla berättar att den fick en fastare struktur och man tog itu med olika politiska handlingssätt, 

genom att t ex hålla briefings
28

 med regeringstjänstemän och massmedia, kring behovet av 

vetenskapliga studier kring ufon.
29

 Dokument som The Best Available Evidence sägs ha cirkulerat 

genom ett konfidentiellt initiativ av Laurence Rockefeller
30

 i början av 90-talet, i syfte att hålla briefings 

med Clintonadministrationen om ufon. Presskonferensen i maj 2001 på National Press Club i 

Washington DC var ett annat sådant politiskt initiativ säger Salla, där f d regerings- och 

militärtjänstemän berättade om sina upplevelser rörande utomjordiskt liv.
31

 Han uppger att liknande 

politiska initiativ har gjorts under senare tid, t ex år 2007 The National Press Club, där fokus lågt helt på 

vad Salla hävdar är experters vittnesskildringar av ufon.
32

 

                                                 
24

 Salla, s 216 
25

 Salla, s 222 
26

 Salla, s 219 
27

 Salla, s 220 
28

 Briefings: underrättande, resumé av fakta 
29

 Salla, s 219-220 
30

 Laurence Rockefeller, (1910-2004), finansmagnat, tredje generationens medlem av Rockefeller-familjen. 

http://www.sandiegoaccountantsguide.com/library/Laurence-Rockefeller.php 2010-05-25 
31

 The Disclosure Project 2010. http://www.disclosureproject.org/campaign.shtml, http://speedstream.netro.ca/netrostream113/npcc.wmv 

2010-05-14 
32

 Salla, s 221 

http://www.sandiegoaccountantsguide.com/library/Laurence-Rockefeller.php
http://www.disclosureproject.org/campaign.shtml
http://speedstream.netro.ca/netrostream113/npcc.wmv
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Bemötande av kritiken och tydligare ramar 

Exopolitiska anhängare har fått oavbruten kritik för sina förslag om seriösa politiska diskussioner av ”de 

befintliga beläggen”. Salla analyserar och bemöter ingående denna kritik i ett helt kapitel, genom att  

speciellt ta sig an fallet om Philip Corso och hans bok The Day After Roswell. Det blev mycket 

kontroverser kring Corsos trovärdighet, eftersom han hävdade sig ha haft en roll i hemligstämplade 

program kring utomjordisk teknologi.
33

 

   Sallas bok rymmer överlag en mängd redogörelser kring omdiskuterade fall relaterade till exopolitiska 

frågor, vilka inte ryms i denna uppsats. Det bör dock nämnas att Salla anser skepticismen nödvändig och 

välkomnar den, men samtidigt säger han sig uppleva att den ofta trampar över gränsen mellan objektiv 

kritik och debunking.
34

 

   Salla hävdar starkt åsikten, att det finns ett behov av att systematiskt studera allmänna politiska frågor 

kring utomjordiskt liv. Han diskuterar hur man kan använda både kvantitativa och kvalitativa metoder 

angående de tillgängliga uppgifterna.
35

 Vidare säger Salla att olika intressegrupper ha försökt få 

myndigheter att på allvar börja undersöka ufo-rapporter och möjligheten till utomjordiskt liv, men att 

detta inte har gjorts. Den första referensen till termen ”exopolitics” dök upp år 2000 i ett dokument av 

Alfred Webre:
36

 

Exopolitics is a fundamental organizing, mediating, 

social, and government process in our interplanetary 

and interdimensional space.
37

 

 

Ett mer formellt förslag till en sådan ”ny disciplin” föreslogs i en avhandling av Michael Salla år 2003, 

för att formalisera exopolitik som en vetenskapspolitisk gren: 

 

Exopolitics is the study of the political actors, 

institutions and processes associated with 

extraterrestrial life.
38

 

 

Salla tycker att det finns en fördel med hans version, för han menar att den kan resonera kring 

exopolitiska frågor utan att nödvändigtvis acceptera att utomjordiskt liv har upptäckts eller mörklagts. 

Det räcker med att man godtar, att den möjliga existensen av utomjordiskt liv har avgörande politiska 

implikationer. Men, medger han, de flesta exopolitiska anhängare anser att det redan finns en mängd 

belägg för utomjordiskt liv, t ex genom vittnesskildringar och regeringsdokument. Salla tar Paul Hellyer 

                                                 
33 Salla, kap 11, 272-308 
34 Salla, s 227. Debunking: säga sanningen om, avslöja. Debunker: avslöjare, kan även betyda ”falsk skeptiker” 
35

 Salla, s 223 
36

 Salla, s 224. Exopolitics, Exopolitics Journal “Towards a Decade of Contact: Preparing for re-integration into Universe Society”. 

http://exopoliticsjournal.com/vol-2/vol-2-2-Exp-Webre.htm 2010-04-21 
37

 Salla, s 225 
38

 ”The History of Exopolitics” Exopolitics Journal 1:1, 2005, 1-17. Exopolitics, Exopolitics Journal. 

http://www.exopoliticsjournal.com/Journal-vol-1-1.htm 2010-04-21 

http://exopoliticsjournal.com/vol-2/vol-2-2-Exp-Webre.htm
http://www.exopoliticsjournal.com/Journal-vol-1-1.htm
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som exempel, tidigare försvarsminister i Kanada. Hellyer uppges ha talat på flera exopolitiska 

evenemang kring vad han beskriver som: ”…the most profoundly important policy question that must be 

addressed.”39
 

   I början av 2000-talet ökade de exopolitiska aktiviteterna, säger Salla. Det har fram till 2008 hållits 

över tio exopolitiska konferenser, bl a i Toronto, Washington, Italien och på Hawaii.40
 Tre böcker hade 

skrivits i ämnet vid 2009. Tidskriften World Affairs avsatte en upplaga för exopolitics, och Exopolitics 

Journal samt ett exopolitiskt certifieringsprogram utarbetades. Salla menar att när termen fick en vidare 

spridning kom den att inbegripa även t ex ”flygande tefatskonspiration” och ”ufo-mörkläggning”– 

föreställningar som varit vanliga inom ufo-litteratur i över 60 år. Salla hävdar dock att det genom hans 

egen definition av begreppet, går det att skilja på termen ”exopolitik” och det exopolitiska konceptet.
41

 

 

Fler pionjärer inom exopolitiken 

Stephen Basset är också en pionjär och frontfigur inom exopolitik berättar Salla. Basset organiserade t 

ex en serie exopolitiska mässor i Washington DC 2004-2005, vilka var de första ufo-konferenserna som 

uttryckligt fokuserade på de exopolitiska konsekvenserna av ufo-mörkläggningen och utomjordiskt liv. 

Där samlades ett antal talare som studerat ufo-fältet, såväl som pionjärer inom exopolitisk forskning. 

Salla menar att det var Salla, Webre och Bassett som gav den exopolitiska termen sin första livskraft. 

Vidare hävdar han att det finns ett växande antal vad han kallar ”ufo-forskare”, samt organisationer och 

aktivister som stödjer exopolitisk forskning.
 42

 

   Salla berättar också om Paola Harris, frilansjournalist, som är ytterligare en av mina källor och som 

beskrivs närmare längre fram. Hon har skrivit flera böcker kring utomjordiska frågor, har gjort 

intervjuer med många exopolitiska anhängare och skrivit om ufo-fenomen i runt 30 år. Hon har 

undersökt och stöttat många whistleblowers och även sponsrat ett antal exopolitiska seminarier i Italien. 

Andra politiska aktivister som Salla nämner är t ex Roberto Pinotti, italiensk ufo-forskare, samt Victor 

Viggiani och Mike Bird som organiserade Exopolitics Toronto Symposium 2005. Salla själv med 

assistans av andra anhängare startade Exopolitics Institute och Exopolitics Journal.
43

 

                                                 
39

 Salla, s 227 
40

 Salla, s 253 
41

 Salla, s 235, 248-249 
42

 Salla, s 248-249 
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Tänkbara framtidscenarion 

Salla spekulerar kring tre tänkbara framtidsscenarier gällande Disclosure, eftersom han anser att 

Disclosure med stort D är oundvikligt. Det första representeras av vad Salla kallar ”The Cabal”, som 

anses vara mycket nationalistisk och militaristisk med en misstro kring utomjordiska motiv och 

aktiviteter.
44

 Den andra företräds av ”The Progressives”, som anses inta en mer internationalistisk attityd 

– dessa sägs beskriva utomjordingar som har haft samarbete kring dolda verksamheter, som ”vänliga 

men gåtfulla”. Men på grund av gruppens tidigare hemlighetsmakeri i frågan, gör man antagandet att de 

kommer att vilja forma den allmänna opinionen och använda sig av ”politiskt spinn”.
45

 

   En tredje aktör är vad Salla kallar ”gräsrotsrörelserna”.
46

 Han hävdar att dessa nätverkande grupper 

kan bli en global massrörelse och en huvudspelare i ett framtidsscenario kring Disclosure. Exempel han 

ger på det är prepare4contact på,
47

 som har utformat dokument för vad civila medborgare förväntar sig 

för beteende av utomjordingar när de besöker jorden. Vidare finns t ex Galactic Freedom Day 

Declaration, signerat av 1800 individer som vill avskaffa alla hemliga avtal.
48

 (Dock ges endast ett fåtal 

referenser kring dessa ”gräsrotsrörelser” Salla ofta talar om, vilket gör uppgifterna osäkra.) 

    Det sägs alltså finnas två hemliga grupper som tävlar om att hantera utomjordisk närvaro på jorden, 

och hur disclosure ska ”spinnas” ut till allmänheten – ”Cabal” och ”Progressives”. De ”nya globala 

massrörelserna” å sin sida anser Salla vara en revolution i hur att hantera utomjordiska frågor, vilka han 

menar går långt utanför de avgränsande reformer som insiders inom Progressives sägs utlova. Salla 

anser att Progressives vill få bort Cabal, samtidigt vill de i hög grad fortsätta med hemlighållandet av 

sanningen och historien kring utomjordiskt liv.
49

 

   Salla målar även upp ett tredje scenario, ett tänkbart ”Star Trek”. Detta anser han skulle kunna bestå 

av utomjordingar som inte tidigare har gjort några avtal med militära underrättelseorganisationer. Det 

politiska spinnet kring ”First Contact” är redan på väg menar han. Vidare betonar han hur viktigt det är 

att vi tar itu med dessa komplexa frågor på ett ansvarsfullt sätt, för att kunna transformera vår planet till 

ett moget galaktiskt samhälle där öppen kontakt med utomjordingar sker.
50

  

                                                 
44

 Salla, s 323, 325-348 
45

 Salla, s 323, 325-348. ”Politiskt spinn”: olika sätt att professionellt marknadsföra politik el andra idéburna fenomen 
46

 Salla, s 323, 325-348 
47

 Yahoo 1800 medlemmar 21/4 2010. http://tech.groups.yahoo.com/group/prepare4contact/ 2010-04-23 
48

 Salla, s325-348 
49

 Salla, s325-348 
50

 Salla, s 325-348 
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En undersökande reporter engagerad i UFO-frågan 

Paola Leopizzi Harris, fotojournalist och undersökande ufo-reporter, gav 2009 ut boken Exopolitics: All 

The Above. Harris har talat runt om i Europa om disclosure och har deltagit i ufo-filmer som t ex 

Fastwalkers.
51

 I början av 80-talet bistod hon astronomen och ufologen Allen Hynek i ufo-

undersökningar och har intervjuat militära toppvittnen om deras inblandning i regeringens s k 

”Sanningsembargo”.
52

 Harris anser att vi behöver utveckla ett disciplinerat fält för studier i exopolitik, 

precis som för t ex exobiologi,
53

 och ställa frågor i ämnet: ”Är de från framtiden, kanske från andra 

dimensioner? Hur är de förbundna med oss? Hur ska ‟Galaktisk Diplomati‟ skötas, av myndigheterna, 

medborgarna, eller av båda?”
54

 

   Några svar runt de många ufo-fenomenen har hon inte, men hävdar att hon åtminstone vet att 

utomjordingar tillhör olika civilisationer. ET:s
55

 varierar säger hon, från ljusglober till små grå varelser, 

till människor som ser ut som oss. Men vi ska inte ska göra misstaget att bunta ihop dem säger hon, utan 

vi måste samarbeta i det här för det finns inga lättbegripliga svar:
56

 ”It is time to get serious, to take this 

subject out of the ghetto, to digest it and stop laughing.”57 

   Harris två tidigare böcker, Connecting the Dots: Making sense of the UFO-phenomena och 

Exopolitics: How does one Speak to a Ball of Light?, innehåller runt 50 intervjuer med vittnen som sägs 

komma från toppnivåer från hela världen. Sin senaste bok tillskriver hon George Noory på Coast to 

Coast, en radiostation hon anser har blivit en central informationskälla för ”de hungriga”, och ett 

utbildningsverktyg med en stark röst för disclosure.
58

 

   Harris har inte själv gjort någon ufo-observation och minns inga underliga skeenden från sin barndom. 

Hennes efterforskningar var bara en logisk följd av hennes intellektuella nyfikenhet, säger hon. När hon 

tidigare undervisade i science fiction litteratur sade en präst att metafysiskt material var satans verk, och 

hennes avdelningschef ansåg att det lämnade dörren öppen till djävulen. Harris själv hävdar, att utan 

kunskap i ämnet har man ingen aning om de nivåer av filosofi och vetenskap som speglas i science 

fiction klassiker. Kopplingen mellan ufon och religion hände henne även senare, då hon runt 

millenniumskiftet gjorde en radiointervju med Mike Siegel
59

 och Phil Corso Jr. Folk ringde in och 

                                                 
51

 Google videos: ”Fastwalkers” (film) http://video.google.com/videoplay?docid=-6858134318253593287# 2010-05-25 
52 ”Sanningsembargo”: inom ufo-kretsar och exopolitik används ofta termen ”Truth Embargo”, ett slags ”sanningsförbud” man menar 

har funnits sen mer än 60 år tillbaka angående ufo-ämnet 
53

 Exobiologi: studiet av organiskt liv utanför jorden, ibland även kallat astrobiologi 
54

 Harris, Connecting the Dots, sid 1 
55

 ET: extraterrestrial, utomjording 
56

 Harris, All the Above, s 230 
57

 Harris, All the Above, s 3-4 
58

 Harris, All the Above, s 3-4 
59 Mike Siegel, en auktoritet inom media och kommunikationer, radiovärd på Coast to Coast 2000-2001. 

http://www.mikesiegel.com/about/ 2010-05-14 
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vidhöll att ufon kom från djävulen och de läste Bibeln för henne. Harris själv menar att det handlade om 

religiös rädsla.
60

 

   Saker har förändrats sedan 80-talet, säger Harris. Då handlade det om ”närkontakt av första graden”, 

ljus på natthimlen. Idag studerar vi ”abduction-fenomen”,
61

 och ”närkontakt av fjärde och femte 

graden”, som t ex sägs ha bevittnats av CSETI-grupper. Dessa leds av Dr Steven Greer, som under 20 

års tid haft seminarier och gruppsammankomster runt om i världen, där människor tränas till att bli 

”ambassadörer till universum och medvetande”.
62

 

   I vissa fall har människor tagit emot meddelanden från främmande entiteter, och Harris säger att dessa 

verkar befinna sig i en annan dimension hon brukar kalla ”de yttre gränserna”: 
63

 

 

This incredible reality, which was once conceived as science fiction, is quickly 

becoming “science fact” today. It is no longer a hypothesis! We are possibly receiving 

information that foretells upcoming changes, and we are designing a new paradigm.
64

 

 

Harris anser att fenomenet kring ”abductions”, bortföranden, behöver omvärderas. Hon menar att det 

kan finnas genetiska förhöjningar via främmande DNA, som berör en omvandling av den mänskliga 

rasen till en ”Kosmisk ras”. Vidare ser Harris år 2012 som en dimensionell dörr, ett ”evolutionärt hopp”, 

då vi kommer att förstå att vi är del av ett universum där olika raser och verkligheter samexisterar 

fredligt – eller – så hamnar de i konflikt.
65

 

   Harris diskuterar hur kollegor inom ufo-fältet kritiserar varandra. Att undersöka ”ljus på natthimlen” 

ser hon inte som så viktigt längre, utan finner det mer angeläget att hålla sig uppdaterad kring ”det 

kosmiska pusslet”.
66

 Vidare tycker hon att vi ska ta bort glorian från traditionell vetenskap och överväga 

andra metoder. Hon föreslår ett slags inre sökande, mer eller mindre andligt men djupt personligt, i hur 

att acceptera denna ”nya möjliga värld”. Men hon säger att vi inte ska göra utomjordingar till våra 

”stjärngurus”, för de har inte alla svar.
67

 

   Harris intervjuade i maj 2010 Paul Hellyer, f d försvarsminister i Kanada. Hellyer påpekade där att de 

flesta människor inte har en aning om vad han anser vara ”närvaron av utomjordingar”, och den 

inverkan detta kan ha på allas vår framtid. Hellyer har i flera år försökt verka för att regeringarna ska 

öppna upp för debatt i ufo-frågan, men utan resultat.
68

 

                                                 
60 Harris, Connecting the Dots, s 17, 19 
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En f d ledare för brittiska försvarsministeriets ufo-forskning 

Nick Pope, idag författare, journalist och ufolog, anses som en av de ledande auktoriteterna inom ufo- 

forskning. Pope förestod regeringens ufo-projekt på brittiska försvarsministeriet 1991-1994. Från början 

var han skeptisk, men när han forskade kring ufo-fenomenet blev han övertygad om att fenomenet reste 

viktiga frågor kring nationell säkerhet. På presskonferensen på National Press Club 2009, sa Pope att 

95 % av alla inrapporterade rapporter som de undersökte på försvarsministeriet kunde förklaras av 

naturliga orsaker. Det var de andra fem procenten som gjorde honom intresserad av ämnet.
69

 

   Pope säger att ufon har setts av polistjänstemän, piloter, t o m presidenter, och ämnet har studerats 

vetenskapligt och undersökt av länder runt om i världen. Även om studiet av ufon är fascinerande i sig 

själv finns det ett större perspektiv, menar Pope, och det är där exopolitiken kommer in. Det gäller 

studiet av mänskligheten i en större kontext säger han, vår plats i ett Universum som vi delar med andra 

civilisationer. Men hur kan vi hoppas komma överens med andra civilisationer när vi inte kommer 

överens med varandra? Han ser ändå tecken på en ökad andlig medvetenhet och tror att mänskligheten 

är redo att ta in ett större perspektiv. Och detta ”mindset” menar han träffar rätt i hjärtat av exopolitik.
70

 

 

En högskolestudents funderingar kring ufo-frågan 

Brent Smith, högskolestudent, menar att exopolitiken rötter grundades när militärens ämbetsmän 

avvisade ufo-fenomenet. Innan exopolitiken ens fått sitt namn började den då stiga upp ur 

hemlighetsmakeriets slöjor. Inte bara för att avslöja information säger Smith, utan även för att inrätta 

nödvändiga och ömtåliga protokoll kring hanteringen av icke-mänskliga varelser. Politiska 

handlingsstrategier är en nyckelfaktor för att etablera fredliga relationer med utomjordiska kulturer anser 

Smith, och en del i uppgiften att utbilda allmänheten och finna lämpliga riktlinjer för kommunikation.
71

 

 

Filmer med koppling till exopolitik och Ufon 

Dokumentärfilmen Seeing is believing från ABC News 2005, behandlar ufo-fenomenet. Militärpersonal, 

vetenskapsmän samt professionella skeptiker intervjuas. De senaste undersökningarna visade då, att 50 

% av amerikanarna och miljontals människor i världen tror att ufon är verkliga. Men fenomenet är till 

stor del outforskat av den etablerade vetenskapen. Man säger vidare att de flesta rapporter i media gör 

ufo-observatörer till åtlöje.
72
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   Myndigheterna i USA slutade undersöka ufon 1969, då man stängde ner ”Project Blue Book”. 

Projektets vetenskaplige chef, den en gång skeptiska Allen Hynek
73

, blev ”en troende” efter 20 år och 

12 000 ufo-undersökningar. Han berättar i en intervju från 1981 hur besvärande ufo-ämnet var för 

landets militärförsvar – inte bara civila piloter rapporterade att de hade sett ufon, utan även deras egna 

piloter. Hynek undersökte ufo-fenomenen under resten av sitt liv och manade till seriös vetenskaplig 

utredning kring ämnet. 

   Den etablerade forskarvärlden visade dock inget intresse för ufon. Ufologer menar att blotta volymen 

vittnesmål bevisar att någonting alldeles särskilt sker. Etablerad vetenskap avvisar detta, för även om 

vittnesberättelser tas på allvar inom rättsväsendet räknas de som lägsta formen av bevis inom 

vetenskapen. Endast fysiska bevis räcker till inom etablerad forskning. 

   Avstånden i rymden är ett stort problem. Neil deGrasse Tyson, direktör för Hayden Planetarium, 

menar att idén att färdas till andra solsystem är orimlig och ett slöseri med tid. Många vetenskapsmän 

tror dock att de kanske kan komma hit. Michio Kaku, teoretisk fysiker, tror inte att vi ska anta att 

utomjordingar är som oss, bara några hundra år mer avancerade: ”De kan vara en miljon år före oss och 

kan ha funnit genvägar i rymden.” 

   Einstein hade kryphål i sin teori, att man inte kan färdas fortare än ljuset; s k wormholes, maskhål i 

tidrymden. Kaku vill inte räkna bort möjligheten att avancerade civilisationer kan skapa sådana maskhål 

och därmed överbrygga enorma avstånd på ett ögonblick, och han anser de få ouppklarade ufo-fallen är 

värdiga vetenskaplig undersökning. 

   Om man gör en ufo-observation och vill rapportera den kan man kontakta The National UFO 

Reporting Center i USA, som får in tusentals ufo-rapporter varje år. Centrets arkiv sträcker sig över 50 

år tillbaka med data som den etablerade akademiska världen ignorerar.
74

 

 

Hösten 2009 och våren 2010 sändes i History Channel dokumentärserien Ancient Aliens. I avsnittet 

”Chariots, Gods & beyond” visas exempel på anomalier i vår forntida historia, som vissa anser peka på 

att människor i forntiden fick ”hjälp av utomjordingar”, t ex med att konstruera avancerade gigantiska 

byggnadsverk. Men etablerade arkeologer tolkar inte forntida byggnadsverk på det viset. Erich von 

Däniken berättar i filmen om sin tes att utomjordingar ofta har besökt jorden. Dänikens teorier har under 

lång tid blivit hånade av den etablerade forskarvärlden. George Noory från radiostationen “Coast to 

Coast”, säger att Dänikens böcker gjorde ett starkt intryck på honom som ung. Noory tror att de banade 
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vägen för dagens växande intresse kring många mysterier och anomalier. Men teologerna i filmen tycker 

inte att Däniken ska reducera deras skrifter till en slags ”vetenskapsbok”.
75 

   Vidare berättar man om ett slående uttalande som gjordes av Vatikanen 2008 – den katolska kyrkan 

erkände för första gången att intelligent liv kan existera på andra planeter. Vatikanen antar en ny 

hållning och säger att en tro på utomjordingar inte strider mot en tro på Gud. Man frågar sig i filmen om 

nya vetenskapliga upptäckter kan ha påverkat kyrkans nya synsätt.
75

 

   Syster Ilia Delio, professor i andliga studier på Washington Theological Union, säger att om 

vetenskapsmännen upptäcker liv på andra platser i universum måste vi börja tänka om när det gäller oss 

själva. På frågan om hon tror att det skulle förändra vår bild av Gud svarar hon nej. Hon tror istället att 

det skulle bredda förståelsen av Gud: ”Om vi skulle finna utomjordiskt liv – så borde vi glädjas!”
75 

 

I filmen Disclosure 101 – a beginners guide to the Extraterrestrial issue
76

, av Jake Gould, behandlas 

grundläggande frågor kring exopolitiken och disclosure. Verksamma personer förklarar att det 

exopolitiska fältet är studiet kring konsekvenserna av utomjordisk närvaro på jorden – politiska som 

sociala. De beskriver det som ett akademiskt ämne, men också ett personligt ämne som folk känner 

väldigt passionerat för. 

   De berättar att disclosure-processen är en gren av exopolitiken. Disclosure med stort D däremot 

förklarar de vara när världens regeringar officiellt tillkännager den utomjordiska närvaron. Vidare tror 

de att exopolitik gradvis även kommer att omfatta galaktisk diplomati och relationer mellan kulturer. 

Många av dem förväntar sig att effekten blir enorm – det största paradigmskiftet i historien.
76

 

 

Underrättelseagenten, religionsprofessorn, astronauten 

Bob Dean, pensionerad Command Sergeant-Major på United States Air Force, har bl a tjänstgjort som 

underrättelseanalytiker. Han har känt till vad han hävdar är ”realiteten av utomjordisk närvaro på 

jorden” i 40 år. Dean fortsatte sökandet efter mer information, kring det han idag ser som den viktigaste 

frågan i mänsklighetens historia. Han säger att de stjärnresande civilisationerna är lika långt från oss 

som det moderna Amerika är från huvudjägarna på Nya Guinea. Detta tror Dean är det främsta skälet till 

varför disclosure inte har skett. Han föreslår att vi accepterar att vi inte är ensamma, för det kommer att 

omvandla mänskligheten och garantera vår överlevnad. Dean anser att sanningen är skakande, 

skrämmande, och socialt och teologiskt explosiv – religion, samhälle, politik – allt kommer fullständigt 
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att förändras tror han. Numera säger han sig ha en viss förståelse för att locket har lagts på under så lång 

tid, varför det finns en sådan rädsla för att öppna Pandoras Box:
77

 

 

I found that secrecy is actually corrosive to the human soul. And the secrecy have been taken 

its toll on those people… There is hope – in spite of all of the darkness, in spite of all of the 

fear – there is a future… and it’s glorious!... There is a spark that‟s burning in the human heart 

that will not go out – no matter how dark the world ever becomes. That is the one thing that 

they need to hold on to. There is a future, there is a destiny for the human race – in the stars.
78

 

 

 

Father John Rossner, professor i religion och kultur vid Concordia University, menar att vare sig man 

”tror” på utomjordisk intelligens eller inte, så borde exopolitik enligt Alfred Webres definition vara 

högst intressant för religionshistoriker. Vår mänskliga kulturella historia i Öst som Väst, forntida som 

modern, är fylld med skildringar av möten med ”varelser från världar i rymden” som interagerar med 

människor. Nya vetenskapsparadigm och modeller av ett ”multidimensionellt universum” är redan vitt 

spridda idag säger Rossner, där medvetandet, intuitionen och ”icke-lokal kommunikation” är en realitet. 

I denna kontext anser Rossner att exopolitik är en mycket trovärdig akademisk och vetenskaplig 

strävan.
79

 

 

Brian O‟Leary är f d NASA astronaut, tidigare astronomi- och fysikprofessor och grundare av New 

Energy Movement. Redan 1994 gick O‟Leary ut med att USA:s säkerhetsapparat har undanhållit 

information om ufon från allmänheten i nästan 50 år.
80

 Han anser att exopolitik utforskar ett möjligt 

synsätt; att universum styrs av avancerade varelser i en högre andlig och fysisk rymd, något som de 

flesta av oss här på Jorden knappt är medvetna om. O‟Leary menar att exopolitikens hypotes speglar en 

stark intuition som nu delas av halva mänskligheten – att vi inte är ensamma i Universum.
81

 

 

Exopolitiken dyker upp i den offentliga debatten 

I april 2010 uppstod en sällsynt debatt om utomjordingar i massmedia. Den välkände astrofysikern 

Stephen Hawking gick ut och varnade för att det kan vara livsfarligt att kontakta utomjordingar. I en ny 

programserie på Discovery Channel uttalar sig Hawking i ett ämne som tangerar exopolitiken. Han 

finner det ”matematiskt rimligt” att annat intelligent liv existerar ute i universum, och anser att vi 

absolut bör gömma oss för utomjordingar för det finns risk att de vill plundra Jorden. Vi behöver bara 
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titta på oss själva menar Hawking – intelligent liv kan utvecklas till något man inte vill möta. Han säger 

att utmaningen ligger i att lista ut hur rymdvarelser faktiskt är, men han tror att de flesta är mikrober.
82

 

   Några av frontfigurerna inom exopolitikens fält har reagerat kraftigt på detta uttalande, och även några 

inom t ex den exopolitiska lokalpolitiken i Toronto. Debatten spred sig också till olika tv- och 

radiostationer både i Sverige och internationellt. 

   Michael Salla diskuterar Hawkings uttalande i Examiner.com. När Hawking reflekterar över vilka 

motiv utomjordingarna kan ha, tolkar Salla hans uttalande som att studier kring politik och utomjordiskt 

liv nu är legitimt. Detta ser Salla som en logisk följd av det senaste halvårets astrobiologiska 

konferenser, både av Vatikanen och av Royal Society i London. Även om man inte instämmer med 

Hawkings rekommendationer att ignorera främmande liv, anser Salla att Hawking nu har höjt upp 

exopolitiska undersökningar till en ”fullständigt förnuftig” diskussion och tackar Hawking för stödet. 

   Richard Butterfass, aktiv inom exopolitiken i Toronto, säger på Facebook att Hawking visar total brist 

på kunskap och erfarenhet i ämnet. Att personifiera mångfalden av utomjordiska kulturer som pirater ser 

han som mycket kortsynt.
83

  

   Steven Greer anser det mycket olyckligt att Hawking sällat sig till den växande kören av xenofobi och 

rädsla kring ”aliens”. Som vetenskapsman borde han veta bättre säger Greer, som menar att Jordens 

magra resurser är onödiga för varje slags interstellär civilisation – med en teknologi som möjliggör resor 

snabbare än ljuset kan man manifestera vad man behöver. Greer anser att utomjordingar redan besöker 

jorden och säger att om de faktiskt var fientliga, då hade detta stått klart redan när vi smällde av får 

första atombomb 1945.
84

 

   Alfred Webre anser att Stephen Hawking och andra vetenskapsmän på Royal Society-konferensen, 

visar en allmän okunnighet och överlag tycks omedvetna om den utomjordiska närvaron på jorden. Och 

som väntat har Hawkings uttalande dragit till sig ett vitt spektrum av respons från allmänheten. Webre 

säger sig vidare ha fått veta av en whistleblower
85

 att det pågick hemliga möten på FN år 2008. Där 

skulle vissa nationer ha antagit en ny policy om mer öppenhet till allmänheten angående 

”utomjordingarnas närvaro”, förutsatt att utomjordingarna inte engagerade sig i öppet aggressivt 

beteende. Webre anser att Hawkings uttalande kan vara en del av en långsiktig ”psyops”
86

 av den 
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brittiska underrättelsetjänsten, för att påverka mänskligheten till att stödja militarisering av rymden, 

byggt på rädsla.
87

 

   På Ekot i Dalarna tog man upp Hawkings uttalande och förvånades över att utomjordingar nu plötsligt 

diskuteras på fullt allvar, sedan den internationelle fysikergurun Stephen Hawking varnat för att 

utomjordingar kan komma hit och plundra jorden om de fick veta att vi finns. Hawkings rädsla delas 

inte av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Däremot håller Danielsson med Hawkings om att det 

säkert finns liv på andra håll i universum, så fullt med stjärnor och planeter som det är ute i rymden. Att 

vi inte märker av dem kan bero på att de flesta civilisationer tar kål på sig själva, anser Danielsson.
88 

   Den tidigare försvarsministern Paul Hellyer, 86, tror inte bara att “aliens” besökt jorden, utan också att 

de har bidragit till stor del kring mänsklig teknologisk utveckling. Han förstår inte varför Hawkings ser 

på dem med en sådan oro, och ser det som mycket sorgligt att en vetenskapsman med hans rykte sprider 

desinformation i ett så viktigt ämne. Hellyer har talat öppet om ”stjärnbesökarna” under åratal, senast 

2009 under ett tal i Washington. Han menar att vi jordbor har mycket att tacka våra främmande vänner 

för – att även en dataskärm på skrivbordet kan spåras tillbaka till rymdskepp. Den liberale senatorn 

Colin Kenny blev kontaktad av Hellyer 2005 och tillfrågad att hålla allmänna utfrågningar om 

Kanadensisk exopolitik. Kenny minns mötet väl och säger att han gillade att arbeta under Hellyer 1968. 

Kennys kommentar, angående när Hellyer sedan plötsligt började tala om utomjordingar, var: 
89

 

Then, wow! Out of the blue, he starts talking about extraterrestrials and how they're 

everywhere and they have these immense powers…//…I think it's for the birds. I'm 

certainly not going to waste any of my time on the extraterrestrial business. 
89

 

 

 På Larry King Show säger fysikern Michio Kaku att Hawkings uttalande är en väckarklocka till oss 

alla, men han ser ingen anledning till oro. När vi blickar ut över natthimlen måste vi börja vänja oss vid 

att någon därute kanske tittar tillbaka menar Kaku, annars kan vi få en chock om vi finner liv därute. 

Kaku menar att 95 % av ufo-fenomenen kan avfärdas – men de resterande 5 procenten kan inte förklaras 

enligt de fysiska lagar vi känner till. Fast det betyder inte att fenomen inte är naturliga säger han – bara 

att de är svåra att förklara. 

   Seth Shostak, astronom på SETI-institutet i Kalifornien, håller med Michio Kaku. Men Shostak tror att 

Hawkings har rätt – att vi kommer att få höra av utomjordingarna först. Han nämner de stora antenner 
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de har på SETI-institutet som letar efter signaler från rymden, och Shostak menar att det inte finns 

någon fara i det: 

The big question is – is Earth a miracle – or is life just a cosmic 

infection? I think the latter is probably true. But let‟s go and look, 

and prove it one way or the other. 

 

Astronomen David Brin ser ett problem i att alla har sina egna idéer kring utomjordingar. Våra vanliga 

utsändningar försvinner snabbt när de lämnat solsystemet, det är strålarna som observatorier runt 

världen sänder ut som orsakar debatten. Brin säger att detta pågår utan att skattebetalare, regeringar eller 

andra vetenskapliga discipliner först har rådfrågats, och han tycker att de utgår från sina egna 

antaganden att utomjordingarna är universellt altruistiska. Brin menar att vi har fastnat i filmer och 

science fiction i våra samtal kring ämnet, och han efterlyser en mer öppen debatt i frågan. Brin tycker att 

den här dialogen behöver komma ut i den riktiga världen – att även t ex historiker och biologer har 

mycket att säga i denna fråga:
90

 

 

Fifteen years ago we knew of no other planets in the universe, now we know of 500. 

We‟re learning so much. It‟s not the time to be certain. We‟re children in the jungle. 

Let‟s keep learning… Let‟s keep talking – and stop being so certain!    
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Tre teman: politik, vetenskap, andlighet 

Denna del av uppsatsen undersöker och jämför två frontfigurer inom tre olika teman: Alfred Webre och 

Michael Salla. Jag skissar fram en bild av deras respektive inställning gällande politik/målsättning, 

vetenskap/teknologi samt andlighet/religion. (För presentation av frontfigurerna, se s 9) Dessa tre fält 

överlappar varandra och har inga klara avgränsningar, och detta tycks särskilt vara fallet inom 

exopolitiken. Min förhoppning är att denna schematiska uppdelning ändå ska kunna ge en tydligare bild 

och en bättre förståelse av exopolitiken. 

 

Tema 1: Politik/målsättning  

 

Alfred Webre: 

Enligt Webre finns det en s k ”Universumlag” – en slags blåkopia för politik, rättsvetenskap och 

styrskick på Jorden.
91

 Han förklarar universum som holografiskt och dess struktur som holografiska 

projektioner av helheten. Med den analogin vill han visa på hur universums styrskick reflekteras i 

politiska strukturer i alla dess delar, som t ex hos oss här på Jorden. Men Jorden deltar inte öppet i 

”Universumpolitik” – för jorden är ”satt under karantän” – pålagt från högre ort. Människor är dock 

unikt avpassade för politik, vi behöver bara titta på vår kapacitet att överleva under 1900-talets politiska 

tvära kast menar Webre; ”för att inte tala om hela den planetariska karantänen”. Den växande 

”Universummedvetenheten” visar enligt Webre att en exopolitisk process börjar ta form, och att vi nu är 

på väg att befria oss från isoleringen i denna karantän.
92

 

   Webre förklarar att exopolitik genomsyrar universum och att dess styre grundas på rationella 

principer, t ex att andliga och materiella dimensioner i universum är en odelad verklighet. Avancerade 

utomjordiska civilisationers har denna enhet som grund, enligt Webre. Våra egna jordiska sätt att styra 

är dock primitiva anser han, för mänskligheten är ett mycket ungt intelligent släkte.
93

 Han säger att vår 

befrielse beror på om exopolitiken kan frigöra våra institutioner från de penningvälden som styr för 

närvarande.
94

 Genombrottet kommer enligt Webre, när en kritisk massa av människor uppnår en vilja att 

söka sitt universella arv; det är ”vi själva som måste engagera oss beträffande vårt kosmiska 

medborgarskap”: 
95

 ”By actvating our cosmic bodies politic, we can deconstruct terrestrial manipulation 

and deception an forge a positive future for humanity in interplanetary society.” 96
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Webre föreslår ett handlingsprogram med utbildning och politik, för att integrera oss i 

”Universumsamhället”. Detta kallar han ”Årtiondet av Kontakt”
97

 och utomjordisk kontakt utgör entrén 

mot en återförening med Universumsamhället. Inget ta-mig-till-din-ledare-scenario väntar säger han, för 

hela Kosmos känner till att våra ledares informationskrig är korrupt och ovärdigt – att dessa bara 

värdesätter profit och kontroll. Webre manar alla länder att verka för lagliga förhör, vetenskapliga och 

politiska studier samt exopolitiska processer. Han har utformat Star Dreams Initiative, SDI, med idéer 

för ombildning av krigsindustrin till ett fredligt och hållbart ”Rymdålderssamhälle”, med kurs mot en 

mer andlig framtid:
98

 ”Politics is about mutual empowerment, and our universal heritage is the ultimate 

empowerment in our known reality.” 99 

   Upptäckten att vi inte är ensamma i universum kan komma att fundamentalt omvandla regeringar, 

teknologi och levnadssätt tror Webre. Och Universumpolitik ser han som medlaren i vår övergång till att 

bli interstellära medborgare:
100

 ”Exopolitics is our bridge to Universe society, our future home.” 101 

 

Michael Salla: 

Michael Salla granskar i sin senaste bok ingående ett antal omtvistade ämnen bakåt i tiden.
102

 Han har 

varit aktiv sedan lång tid tillbaka, både inom internationell fredspolitik och angående utomjordiska 

frågor. 2005 skrev han vad han själv kallar, en avhandling om exopolitik; The History of Exopolitics: 

Evolving Political Approaches to Ufon & the Extraterrestrial Hypothesis.
103

 Själv anser Salla att 

ögonvittnesskildringar är den mest vederhäftiga sortens bevis tillgängliga inom exopolitik, och han 

återger många sådana i sin bok. 
104

 Vidare behandlar han ingående, vad han ser som den amerikanska 

regeringens policy i utomjordiska ärenden, t ex dess hemliga avtal med utomjordiskt liv, hur mänskliga 

rättigheterna kränkts vid utomjordiska baser och hur utomjordiska projekt får medel av CIA:
105

 

 

The systematic accounting problems experienced by HUD and other 

agencies points to the existence of an unofficial black budget over one 

trillion dollars annually.
106

 

 

De här anslagen sägs sedan ”tvättas” på olika myndighetsorgan och privata bolag, och uppgifter pekar 

på hela nätverk av djupa svarta projekt. Salla beskriver detta som ett slags ”hemligstämplat andra 
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Manhattan Project” som överför medel runtom i världen kopplade till utomjordiskt liv och teknologi.
107

 

Salla argumenterar att de vanliga politiska strategierna har misslyckats i sin respons på utomjordiskt liv, 

och ser det som dårskap att använda rymdvapen mot utomjordiska civilisationer.
108

 Han ger exempel på 

olika typer av exopolitisk aktivism som engagerade sig i utomjordiska frågor, t ex ORTK, Operation 

Right To Know från början av 90-talet. Den lade sedan grunden för senare arbeten med att mobilisera 

breda aktioner för att få slut på ”The Cosmic Watergate”.
109

 

   Salla diskuterar kring andra initiativ för politisk disclosure, vilket började med Steven Greer. Till 

skillnad från tidigare försök, t ex Brooking-rapporten, hamnade fokus nu på olika whistleblowers. 

Förutom andra projekt som t ex möten med Clintonadministrationen, intervjuade Greer systematiskt 

olika whistleblowers som uppgav sig ha deltagit i hemligstämplade projekt kring utomjordiska 

teknologier och/eller EBE:s.
110

 Greers med tiden mycket stora databas ledde till avstampet för 

”Disclosure Project” och den stora konferensen i Washington DC National Press Club våren 2001. Salla 

anser att Greers projekt var unikt inom politisk aktivism, i dagsläget med uppåt en 450 whistleblowers, 

som uppges vara f d anställda inom USA:s flygindustri, underrättelsetjänst mm.
111

 

   En annan stark politisk aktivist som Salla tar upp är Stephen Basset och hans kandidatur i 

kongressvalet i Maryland 2002. Bassett ville få upp frågan kring ufo-hemligheterna i den politiska 

huvudfåran. Enligt Salla var Bassett inte den första att delta i valkampanjer eller kongressval via en 

tydlig ufo-plattform, men han var den första kandidaten som klarade sig till novemberröstningen i 

kongressvalen, efter att öppet ha lanserat ufo-ämnet.
112

 

 

Tema 2: vetenskap/teknologi 

 

Alfred Webre: 

Ansvaret för medveten evolution är decentraliserad och detta förklarar han med, att multidimensionella 

förhistoriska civilisationer har utvecklat universum, genom att ingripa i naturliga evolutionsprocesser 

med avancerad vetenskap. Dessa interdimensionella samhällen skapar och utvecklar samhällen som t ex 

vårt eget, enligt Webre, och mänskligheten själv har en inneboende förmåga att utvecklas till just ett 

sådant avancerat samhälle. Han menar att vi inte får vara rädda för att släppa felaktiga idéer inpräntade i 

vår vetenskap och våra religiösa traditioner, om vi ska förstå hur universum utvecklar intelligent liv.
113
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   Webre ser det som att vetenskapliga fakta och religiösa koncept ytterst smälter ihop, och menar att 

exobiologi, exoarkeologi och exopolitik tillsammans är nödvändiga för att studera planetkulturer. Han 

anser dock att de vetenskapliga inrättningarna har en djupt rotad antagonistisk läggning mot att erkänna 

existensen av mer avancerade civilisationer – den etablerade vetenskapens paradigm måste 

transformeras säger han.
114

 

   Webre hävdar att vetenskap – inte religion – är den ursprungliga disciplinen för att utforska rymden. 

Religion däremot, som uttryck för den kollektiva mänskliga intuitionen, tror han kan vara en av de mest 

fruktbara ingångarna för att studera intelligent interstellär civilisation. Kristendomen, Judendomen, 

Islam, Buddhismen, Hinduismen och 4000 andra religiösa traditioner, anser han innehålla forntida och 

potentiellt fruktbara modeller för de första principerna kring Universums organisation.
115

 Webre tror att 

återföreningen med Universumsamhället kommer att ge oss en närmare relation med Gud; han menar att 

den mest avancerade vetenskapliga verkligheten inom all skapelse är, att Gud är ursprunget.116
 

   Webre använder sig av uppgifter även från ”scientific remote viewers”.
117

 Informationen dessa har fått 

fram under remote viewing, tolkar han som att andligt och teknologiskt avancerade galaktiska 

federationer existerar.
118

 Enligt Webre är detta vetenskap, och den säger att det är kärlek, inte konflikt, 

som är den centralt organiserande principen hos avancerade civilisationer.
119

 

   Kring frågan om ny energi anser Webre, att vi genom samordning med andra planetkulturer kan 

integrera avancerad teknologi, och på så sätt ersätta fossila bränslen och hejda de globala 

klimatförändringarna:
120

 

 

Public interest diplomacy with off-planet cultures complements the goals 

of the Disclosure Movement, which seeks the release of reverse-engineered 

extraterrestrial energy, propulsion, and other technologies allegedly held in 

secret by certain terrestrial governments, most notably the US government.
121

 

 

 

Michael Salla: 

Michael Salla anser att exopolitiken utestängs från vetenskap och teknologi istället för att förenas med 

den. Han refererar bl a till en undersökning som flygvapnet i USA gjorde 1948, där de uppges att i sin 

första slutsats ha gett ett stöd för den utomjordiska hypotesen. Hoyt Vandenberg, Chief of Staff, sägs ha 

avvisat den slutsatsen – att han ansåg den oacceptabel av nationella säkerhetsskäl. Salla tolkar detta som 

att den utomjordiska hypotesen inte ansågs vara ett neutralt vetenskapligt problem som kunde avgöras 
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av tekniska specialister, utan var en fråga kopplat till nationella säkerhetsskäl.
122

 Vidare citerar han 

Brookings Report kring ett officiellt tillkännagivande av utomjordiskt liv: ”…of all groups, scientists 

and engineers might be the most devastated by the discovery of relatively superior creatures.”123 

   Salla uppger att fler försök gjordes att få USAF (US Air Force) att göra seriösa utredningar kring ufon 

runt 1956. Men USAF och de officiella myndigheterna attityd var avvisande, och Salla hävdar att de 

även rekommenderade ”debunking” av ufo-rapporter pga nationella säkerhetsskäl.124 Gällande vetenskap 

som utestänger exopolitiken hänvisar Salla också till en term som började användas runt 1994 – 

astropolitik – en ny forskardisciplin kring studier av yttre rymden, med fokus på rymdvapen, rymdskrot, 

rymdturism mm. En astropolitisk tidskrift skapades 2003, men Salla säger att den har ännu inte tagit upp 

frågor kring den utomjordiska hypotesen. Inte förrän exopolitiken uppstod, anser Salla att det har gjorts 

några försök att systematiskt studera politiska frågor gällande utomjordiskt liv:
125

 

 

UFOlogists and other skeptics have difficlty grasping that exopolitics is the forerunner to 

a legitimate academic discipline that can be anticipated to be eventually established in 

every major university for the systematic study of such policy issues.
126

 

 

Salla menar att exopolitik spänner över offentliga politiska frågor som inte bara relaterar till politisk 

vetenskap, utan även till exovetenskap, exoreligion, exodiplomati etc. Exopolitik är här för att stanna 

hävdar Salla – en ny kunskapsgren som han är övertygad om kommer att revolutionera akademiska 

studier och världen som vi känner den.
127

 

   Salla diskuterar också kring Alfred Webres ansats; han tycker att Webre speglar information från de 

tidiga ”ufo-kontaktpersonerna”, t ex Adamski och Menger, i Webres inriktning kring politik, lag och 

ekonomiska system hos utomjordiska raser. Han säger att Webre inte använde dessa tidigare 

kontaktpersoners rapporter när han utvecklade sin analys, utan att Webre använde sig av ”den intuitiva 

kunskapsmetoden”.
128

 Detta tillsammans med, att Webre även tidigare varit en politisk motståndare 

gällande militarisering av rymden, samt att Webre har stärkt sina intuitiva metoder med whistleblowers 

mm, ser Salla som positivt. Han tror också att detta bådar gott inför framtiden, då han hoppas att 

utomjordiskt liv kommer att bli mer accepterat och att de utomjordiska politiska processerna bli mer 

grundligt undersökta.
129
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   Salla kallar 9-11 för ”false flag operation”, och menar att allt fler tror att 9-11 var ett ”inside job” med 

en officiell mörkläggning. Vidare menar han att många ser 9-11 som en del av ett historiskt mönster: att 

de styrande använder ”false flag operations” för att få bukt med motstånd mot sina egna politiska mål. 

Salla behandlar ingående 9-11-händelsen ur ett exopolitiskt perspektiv i ett separat kapitel:
130

 

 

Rather than corporate greed and imperialistic intentions driving the war on terrorism, there 

are deeper factors that concern covert policies involving deeply classified projects involving 

extraterrestrial technologies funded by illicit black budget sources that use front companies 

in the oil and armaments industries.
131

 

 

 

Tema 3: andlighet/religion 

 

Alfred Webre: 

Exopolitiken är vår bro till Universumsamhället, vårt framtida hem, säger Webre. Och han bjuder in 

alla, också våra ”besökare” att delta i SDI, ”stjärndrömsinitiativet”.
132

 Han menar att universum själv 

utvecklas, och ger olika förklaringsmodeller kring hur dess djupare strukturer anses vara sammansatta 

av många dimensioner och verkligheter. Som holografiska fragment av ett levande universum är vi 

människor själva multidimensionella varelser menar han. Själen ser han som vår icke-tidsliga navigatör 

genom universums myriader dimensioner – och Gud är den ultimata politiska varelsen i universum:
133

 

 

Think of Universe executives as highly advanced ”god-beings” with powers of 

Universe creation, and authority over quadrants of universal reality. Traditional 

Earth religions often refer to Universe executives as the “gods” or “God”.
134

 

 

Webre anser att Gud på en transcendent nivå är universum i utveckling, och på en immanent nivå ”en 

personlig Gudsvarelse” som vistas vid den mest centrala huvudstaden i hela universum. Detta 

”exopolitiska center” är vetenskapligt den yttersta källan till allt liv enligt Webre, som han menar är känt 

inom religiösa föreställningar som Paradiset. Vidare beskriver han att en ”holografisk gudspartikel” bor 

i varje intelligent, andlig varelse i universum och säger att detta är vad som gör den mänskliga själen 

gudomlig.
135

 Webre är övertygad om att de mänskliga själarna efter den kroppsliga döden vistas i den 

andliga dimensionen, och att det där kommer att finnas större möjligheter för utveckling och 

hjälpverksamhet. Webre anser att våra ”Universumkarriärer” är gränslösa.
136

 Han säger vidare att: 
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”In fact, God rules the entire Universe through government. The governance of Universe society is 

decentralized and yet ultimately proceeds from the original source of all reality – God.137 

   Vi människor sägs medverka i universums styre och enligt Webre sker detta genom inre andliga 

strömkretsar. Han säger att var och en har en ”holografisk gudsentitet” inom sig och en förmåga att 

påverka händelser i universum genom medvetna andliga handlingar.
138

 

   En förståelse för att universum är heligt och andligt till sin natur ser Webre som primärt för 

utvecklingen mot en högre intelligent art.
139

 Varje samtida världsåskådning – från kreationister till 

evolutionister – anser han rymmer element av sanning om kosmos ursprung och struktur. Samtidigt ser 

han varje kosmologi på jorden som ofullständig, eftersom han anser att mänskligheten inte är ensam i 

Universum:
140

 ”Your intuition can help you access knowledge about Universe society, knowledge that 

can lead to your personal liberation”.141 

   Webre tror att multidimensionella ”andliga” varelser vägleder oss i vår planetariska utveckling; att de 

kommunicerar med oss symboliskt mitt framför näsan på fientligt inställda mänskliga auktoriteter. Men 

de vill inte överväldiga oss säger han, vilket de lätt kunde göra.
142

 Vidare hävdar Webre att Jorden 

utvecklar själar som är utomordentligt motståndskraftiga och högt ansedda genom hela universum. Han 

säger att vi människor har utvecklat ett unikt slag av själar, för vi har en förmåga att överleva enbart på 

hoppet: 
143

 

We humans possess extraordinary inner strength, the strength of the human 

soul. Once we are made conscious of our isolation from Universe,we will 

have the strength to move ourselves out of the cosmic bubble we are in.
144

 

 

Michael Salla: 

Frågan kring ”ont och gott” anknyter till temat andlighet och moralisk hållning i livet. Salla anser att 

bevisen ökar kring fientliga utomjordiska beteenden: 
145

 ”The friendly „space brothers‟ of early UFO 

experiencers such as George Adamski, has been replaced by the „hostile visitors‟ that need to be closely 

monitored and even military opposed by national security agencies.” 146
  

   Salla tror på två olika förklaringar till detta: först att utomjordiska bortföranden har ökat, och/eller en 
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ökning av folk som minns och rapporterar negativa möten, men även att underrättelsetjänstens 

bortföranden har ökat, vilket han menar har lagt sordin på allmänhetens syn på utomjordingar.
147

 

    Han berättar om ett antal telepatiska meddelanden som påstås komma från utomjordiska raser som 

tagit kontakt med civilpersoner. Dessa liknar ”The Prime Directive” i Gene Rodenberrys science fiction 

filmer Star Trek, vilket går ut på att utomjordingar söker tillstånd att få “Dyka Upp” och hjälpa 

mänskligheten. Fler och fler sådana personer träder fram säger Salla, och meddelandena cirkulerar på 

Internet.
148

 Detta hände t ex för Sixto Paz Wells från Peru 1974. Wells hävdade att han och en liten 

grupp fick andlig undervisning från utomjordingar, för att höja sin medvetenhet och förbereda världen 

för kommande förändringar på jorden.
149

 Vidare uppges James Gilliland ha dokumenterat många ufon 

kring Mt Adams, och ha både telepatisk kommunikation så väl som fysisk kontakt med utomjordingar. 

Gilliland tror att utomjordingarna förbereder att visa sig i stora skaror. Så här berättar han om dem: 
150

 

 

They are here to inspire each individual to make their own personal 

God connection and live by the Universal Principles necessary for a 

healthy society and environment. They are here to assist Humanity in 

a birthing process into the Fifth World, or the “Golden Age of God” 

spoken of in ancient prophesies in most every culture on Earth.
151

 

 

Angelika Whitecliff nämns också som kontaktperson. Hon samordnade konferenser med Salla på 

Hawaii 2006 relaterade till utomjordiska civilisationer, världsfred och transformationer på jorden. Här 

ett citat från hennes telepatiska meddelande från ”We Need Your Consent”: 

 
Who are we? We are you, your family from the stars, beings of God, of 

love and of the highest integrity. We are those who watch over you in your 

hours of need and whisper to you that all will be well…//…We offer you 

our most sincere assistance in this latest hour, this time when your Earth 

Changes can och by necessity will tear certain constructs apart…”
152

 

 

Salla hävdar att meddelandena överensstämmer med andra kontaktpersoners rapporter, kring 

utomjordingar som fysiskt interagerar med människor. Nästan alla ska enligt Salla ha sagt, att 

utomjordingarna kontaktade privata individer för att informera om att de finns och har vänliga avsikter. 

Genom att gå direkt till den allmänna befolkningen, så resonerar Salla att utomjordingarna här har valt 

en annorlunda process för att skapa allmän opinion.
153
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Analys och reflektioner 

 

 

Hur ser religions- och samhällsvetare på ufo-fenomen och relaterade subkulturer? 

   Jag kommer att tolka materialet kvalitativt utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv, med en 

hermeneutisk förståelsehorisont. Detta talas om i t ex Gilhus/Mikaelssons bok Nya Perspektiv på 

religion. Man söker tolka olika fenomen som man studerar utifrån idén att religiösa redogörelser bär på 

olika betydelser. Vidare handlar moderna studier mycket om den kulturvetenskapliga kontexten; vad 

människor gör, säger och skriver, helt enkelt hur religion kommuniceras i samhället.
154

 

   Gilhus/Mikaelsson säger att ufon är en av de mest omtyckta myterna i vår tid – de skildras på olika 

sätt i filmer och skönlitteratur. Vidare menar författarna att de mytiska berättelserna ger existentiellt 

djup åt mänskliga fenomen, är identitetsskapande och fungerar som ideal.
155

 Exopolitiken engagerar 

människor starkt och anhängarna har ibland mycket höga ideal. Just att de är i minoritet, ofta ignorerade 

eller förlöjligade, tror jag kan göra att en ännu starkare känsla av mening, identitet och samhörighet 

formas inom den givna gruppen. 

   Ufo-fenomenen är ingenting nytt. Religionsvetaren Olav Hammer säger att människors möten med 

varelser från andra världar har spelat en central roll i de mest skilda tider och kulturer. Shamaner gör t 

ex själsresor och budskap kanaliseras från andra dimensioner. En modern teknologisk variant på detta är 

människors kontakt med varelser från rymden.
156

 Sett ur detta perspektiv framstår exopolitiken som en 

naturlig förgrening av ett kollektivt tidlöst motiv, som ger anhängarna i vår moderna kultur en känsla av 

meningsfullhet. 

 

Vad innebär den nya sakraliseringstrenden? 

Ett intresseväckande och oväntat fenomen pågår idag över stora delar av världen. Modern 

religionsforskning visar att sekulariseringen har börjat gå över i sin motsats – sakralisering. Man väntar 

sig alltså att religionen kommer att få ett allt större inflytande över tidigare sekulariserade områden.
157

 

Exopolitikens förespråkare knyter ofta an till just det sakrala, ”det heliga”, därför känns det relevant att 

titta närmare på sakraliseringsprocessen. Exopolitikens anhängare har ju föreställningar kring t ex, 

”holografiska gudsfragment”, Gud som den ultimata politiska varelsen, och lägger fram budskap från 

utomjordingar om att dessa är ”vår familj från stjärnorna, Gudsvarelser”. 
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   Magnus Hagevi tar upp den nutida sakraliseringsprocessen i samband med religionens roll i politiken. 

Politik är mycket mer än partipolitik – där bestäms hur olika värden i samhället ska fördelas, både 

materiella och icke-materiella. Och sakralisering gör att religionen får ett allt starkare inflytande i 

politiken. Sekularisering har förvisso ännu övertaget i Europa, särskilt då i Norden, men resten av 

världen visar på en motsatt trend.
158 

   En intressent förklaringsmodell som Hagevi tar upp är att konsumtionssamhällets jagande kan ha 

skapat ett normativt tomrum, där djupa existentiella frågor ligger obesvarade – och i detta tomrum 

återvänder religionen. En viktig frågeställning är också om ett sekulariserat Europa kommer att följa 

världen – eller tvärtom. Och hur kommer i så fall dessa omställningar att påverka politiken?
158

 

   Exopolitiken sysslar ju inte bara med disclosure och ufo-ämnen, den har ju också djupa filosofiska och 

andliga idéer invävda. Så dessa sakraliseringstendenser som råder i stora delar av världen, är något som 

kan sägas passa exopolitiken som handen i handsken. Jag finner det sannolikt att exopolitiken fyller ut 

just ett sådan ”normativt tomrum” som Hagevi talar om, där anhängarna finner att de i dess andliga 

aspekter får svar på djupa existentiella frågor. 

 

Formar vågen av sakraliseringen nya religiösa hybridformer? 

Christopher Partridge, teologiprofessor i England, han tror att det pågår både sekularisering och 

sakralisering – både avförtrollning och återförtrollning. Han talar om sprickor som uppstår i det 

avförtrollade landskapet, där nya former av inflytelserikt andligt liv dyker upp. Partridge tar upp t ex 

Cheris Shun-Ching Chans etnografiska studie av gruppen Lingsu Exo-Esoterics i Hongkong. Chan 

menar att Västerlandets återförtrollning kännetecknas av nya religiösa hybridformer – följden av 

”sakralisering av det sekulära”, och ”sekularisering av det sakrala”.
159

 Chans studie ger ny förståelse 

kring den nya vågen av återförtrollning. Dessa nya religiösa grupper sägs föra samman primära olikheter 

mellan sakrala och sekulära kosmologier; Lingsu Exo-Esoterics enar den sakrala-sekulära klyvningen 

genom en dialektisk process.
160

 

   Chans grupp kallar sig Lingsu Exo-Esoterics – de använder alltså samma förstavelse som i exopolitik. 

Och just detta att förena det sekulära och det sakrala kännetecknar ju även exopolitik. Denna förstavelse 

”exo-”
161

 som är kopplad till saker bortom världen vi känner, tycks sprida sig. Salla nämner t ex 
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exovetenskap och exoreligion. Andra exempel jag stött på är exomusik och exoconsciousness, vilka 

dock ligger utanför ramarna för denna studie.
 162

 

 

New Age på väg att bli pluralistisk mainstream? 

Partridge anser att religion och andlighet behöver omdefinieras till ”andlighet”, för de sakrala och 

sekulära skillnaderna blir allt mindre. Det pågår en omvälvning i hur 2000-talets religion och andlighet 

levs, och en nydaning behövs även i hur detta studeras och förstås, säger han.
163

 

   James R Lewis, specialist på nya religiösa rörelser, hävdar att traditionell kristendomen övertas alltmer 

av inre andlighet. Han anser att New Age i USA bara är toppen av en mycket större ”ockult-metafysisk” 

holistisk subkultur, som växer kraftigt. Undersökningar visar t ex att 30 % av britterna tror på 

reinkarnation, 63 % i Finland ”finner Gud i naturen” och i Kalifornien delar 25 % av innevånarna New 

Age-rörelsens grundidéer. Alla dessa kanske inte är ”New-agare”, men Lewis anser att det står helt klart 

att dessa stora grupper har ett holistiskt och metafysiskt synsätt som kraftigt avviker från det 

traditionella.
164

 

   Ser vi ännu bara ytan av en ny pluralistisk mainstream, som Lewis talar om? Jag anser att 

exopolitikens idéer har en hel del gemensamt med New Age-idéer. Det holistiska synsättet framgår 

tydligt, i t ex liknelserna med en holografisk struktur av universum. Här kan man återigen se att 

exopolitiken passar väl in på vår tids nya andliga strömningar.  

 

En omvälvning av vetenskapliga paradigm? 

Meningarna går isär om USA eller Europa är undantaget i denna sakrala utveckling. Tidigare var det rätt 

tyst kring sakralisering i den akademiska världen, men nu har dessa teorier fått starkt inflytande.
165

 

Religionsprofessorn José Casanova frågar sig om sekulariseringen är en myt. Han säger att de flesta 

religionssociologer nu överger denna världsbild och anser att omsvängningen är förbluffande. Men 

Casanova tror dock inte att det är verkligheten själv som har förändrats, utan mer att det handlar om en 

förändring av vår uppfattning av verkligheten – han anser att det pågår en omvälvning av vetenskapliga 

paradigm.
166
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   Paul Heelas, professor i religion och modernitet, har studerat ”alternativ” andlighet, magiska och 

ockulta makter, Mayamysterier, sädesfältscirklar, änglar, främmande livsformer mm. Han hävdar att 

vårt samhälle är långt ifrån sekulärt, och istället genomsyras av varje slag av vad han kallar ”vidskepelse 

och metafysik”. Det sakrala blir alltmer utbrett, och han med många forskare tror att en ny social form 

av religion är på väg att ersätta den regelfästa religionen.
167

 

   Casanova vänder på perspektiven och hans tankar om ett paradigmskifte är tankeväckande – att det är 

vår uppfattning av verkligheten som har förändrats och inte verkligheten själv. Men det är naturligtvis 

alldeles för tidigt att ännu skönja några definitiva svar, hur sekularisering kontra sakralisering kommer 

att utveckla sig de närmaste årtiondena. Kan exopolitiken komma att spela en roll i allt detta? Inte helt 

osannolikt med tanke på att många av exopolitikens idéer stämmer bra överens med New Age-idéer. Om 

den nya sakraliseringstrenden håller i sig, tror jag att exopolitikens fortsatta utveckling kan gynnas, med 

dess tydliga kopplingar till t ex själens gudomlighet och ett ”enhetligt universum”. 

 

Ufon – spegling av den samhälleliga kontexten? 

Religionshistorikern Mikael Rothstein tolkar ufo-föreställningar som något som vuxit fram genom 

komplexa sociala processer i sitt kulturella sammanhang, en mental konstruktion, en myt. Han jämför 

ufo-myten med ett religiöst system, som vilar på fastlagda övertygelser om hur världen är inrättad – 

antaganden om verkligheten.
168

 Folkloristen Robert Pearson Flaherty ser ufo-föreställningen höra ihop 

med villkoren för det moderna industrialiserade samhället; att psykologiska mekanismer tenderar att 

skapa myter som speglar det samhälle vi lever i.
169

 

   Rothstein hävdar att ufo-föreställningarna som religiös idé drivs av att utforma en världsbild som 

stämmer bra med det 21:a århundradets kultur och teknologi. Ufo-myten passar in på moderna idéer 

menar han, speciellt på vetenskapliga tankegångar. Men arvet förs vidare säger Rothstein, och han anser 

att många kristna myter ligger bakom element i föreställningarna om ufon. Han menar t ex att 

rymdvarelser ofta liknar Jesus, talar om fred och kärlek precis som Jesus och kan uppföra sig som änglar 

eller företräda det onda i kristen mytologi. Det övernaturliga anpassas till många av den moderna 

världens krav, menar Rothstein.
170

 

   Vissa element i exopolitikens föreställningsvärld har likheter med kristna myter, t ex gällande freds- 

och kärleksbudskapet. Men jag är tveksam till om exopolitiken drivs av att få sin världsbild att stämma 

med 2000-talets kultur och teknologi. Exopolitikens idéer är ju ofta ytterst utopiska, t ex idéerna om att 
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interdimensionella samhällen skapar samhällen som vårt eget – och att mänskligheten själv kan 

utvecklas till just ett sådant avancerat samhälle. Dessa visioner tycker jag känns som att de svävar 

väldigt högt, utan någon egentlig förankring jämfört med den värld vi känner idag. 

 

Har forskningen löst ufo-gåtan? 

De som inte tror på ufon söker givetvis andra tolkningar på berättelserna, förutom naturliga förklaringar 

när folk misstar på t ex satelliter eller kometer. Religionshistorikern Olav Hammer
171

 hänvisar till att 

människans medvetande alltjämt är dåligt utforskat och att det kan frambringa märkliga subjektiva 

upplevelser. Det sägs att man kan provocera fram mentala bilder som liknar människor genom 

stimulering av vissa delar i hjärnan. Får man en spontan hallucination av att bli bortförd av rymdvarelser 

är det självklart skrämmande menar Hammer. Man söker efter förklaringar och det hela kan bli mer 

begripligt och tryggt om vänliga ”ufo-experter” tar en på allvar.
172

 Rothstein fyller i med att fenomenen 

kan orsakas av fysisk eller psykisk påverkan på hjärnan – störningar i människans psykiska eller 

kognitiva utrustning.
173

 

   Enligt religionssociolog Peter L Berger, har människor ett starkt behov att söka efter ”innebörd”, att 

leva i ett begripligt socialt sammanhängande system. Rymdskeppsmyten kan därför uppfattas som en 

kollektiv reaktion på en annars outhärdlig situation. Genom att man identifierar de påstådda objekten 

som rymdskepp, blir de inte längre helt obegripliga.
174

  Enligt Rothstein anser vissa ufo-fenomenet som 

löst av sociologisk forskning – att de helt enkelt handlar om mänsklig tolkning och fantasi. De flygande 

tefaten fångades in i en sekulär myt säger Rothstein; man drog in det oförklarliga i en värld som gick att 

förstå.
175

 

   Många ”ufo-upplevelser” kan säkerligen vara just inre skeenden i människan själv, som hon sedan 

tolkar enligt sina egna referensramar, t ex som möten med utomjordingar. Det jag ställer mig frågande 

till är, hur man kan man få svar på någonting man inte förstår med någonting annat man inte heller 

förstår särskilt bra. Om människans medvetande är till stor del outforskat, anser jag att argumentet till 

viss del säger emot sig själv. 
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Ufo-fenomenet som religiös rörelse – en exo-religion? 

Ufo-rörelser räknas ju som en del av nyandligheten och New Age. Hammer uppfattar New Age som en 

sorts religion; en uppsättning religiöst färgade föreställningar och inte bara en livsåskådning eller en 

social rörelse med utopiska inslag. Han medger att begreppet religion i princip är odefinierbart, så för att 

hävda sin tes pekar han på uppenbara paralleller till andra religiösa traditioner. T ex så skiljer religioner 

på en helig och en profan sfär i livet. Här närmar sig New Age en typisk religion menar han, för den 

innefattar t ex föreställningar om heliga skrifter, heliga föremål och platser mm.
176

 Han finner faktiskt 

likheterna mellan dem så stora, att han ser religion och andlighet som synonyma koncept.
177

 

   Andreas Grünschloss, religionsprofessor, anser att ufo-religioner och ufo-relaterade nya religiösa 

rörelser har blivit ett internationellt fenomen i vårt moderna industrisamhälle. Han säger dock att alla 

ufo-relaterade grupper inte kan ses som religiösa. Grünschloss anser att det största inflytandet på den 

moderna ufo-tron kom från Teosoferna: ett nytt sätt att mixa ihop vetenskapliga upptäckter med andligt 

sökande efter högre sfärer och medvetandenivåer.
178

 

   Hammer ser New Age rörelser och regelrätta religioner som mer eller mindre liktydiga, men detta 

finner jag inte stämma in på det exopolitiska fältet i dagsläget. Visst finns där starka element av religion 

och andlighet; symbolsystem, motivationer och iklädandet av sina föreställningar i en ”aura av 

fakticitet”, som Geertz talar om i sin religionsdefinition. Men exopolitiken vänder på samma gång upp 

och ned på tidigare strikta indelningar gällande religion – de vill föra in ”andligheten” överallt, i politik 

som vetenskap. De vill minska gapet mellan heligt och profant med målet att förena dem två, vilket 

nyandliga grupper som Lingsu Exo-Esoterics i Hongkong också engagerar sig i. 

   Ser vi en sorts ”exoreligion” ta form med vind i ryggen under pågående sakraliseringstrend? 

Exopolitiken är trots allt ännu ett mycket ungt och outvecklat fält, och som jag ser det kan den lika gärna 

utvecklas åt något annat håll. 

 

Ufo-tro som ”Cargo-cults”? 

Många religiösa ufo-grupper förväntar sig att en ”Big Beam” ska komma. Grünschloss säger att 

kärnvapenkatastrof eller ”rening” gradvis har ersatts med att ”varelsen” Jorden lider av våra 

föroreningar. Jordbävningar och översvämningar tros komma, men först ska folk evakueras upp till 

rymdskeppen. Han säger att hoppet om ”andlig uppstigning” ofta blandas med första skedet av ett 

överlägset främmande ”Cargo”. Många millenniumversioner av ufo-tro kan delvis ses som 

motsvarigheter till de berömda Stillhavs-”Cargo-Cults”, menar Grünschloss, i en kombinerad vision av 
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perfekt teknologi och andlig perfektion. Välvilliga rymdvarelser blir änglalika medlare och 

interplanetariska kulturhjältar, sedan manifesterar sig den nya skeppslasten i överlägsna teknologier och 

nya energier. I dessa Cargo-Cults säger Grünschloss att paranormala förmågor, andlig utveckling och 

teknologiska framsteg blandas till ett, och det ”Galaktiska Samhället” kommer att upprättas som ett 

”Himmelrike på Jorden”. 

   Grünschloss menar, att trots allt har de olika religiösa ufologierna ett gemensamt tema – sökandet efter 

en samordnande vision, en ”syntes av vetenskap och andlighet”. Denna ufologiska ”enhet av 

verkligheten” menar han överensstämmer med rymdåldern och med den vetenskapliga och teknologiska 

livssynen.
179

 

   I Grünschloss‟ tolkning här av ufo-fenomenen och relaterade föreställningar finns en hel del paralleller 

med exopolitikens idéer, t ex hoppet om en syntes av andlighet och vetenskap och kring visionen av ”ett 

galaktiskt samhälle”, som just drivkraften för många inom exopolitik. Även så angående t ex hoppet om 

fantastiska ”skeppslaster” och överlägsna teknologier. Men jag ifrågasätter Grünschloss tankegång, att 

”enhet av verkligheten” stämmer med vår moderna livssyn i rymdåldern. För mig handlar vår moderna 

vetenskapliga livssyn snarare om idéer kring separation och uppdelning, än om ”enhet av verkligheten”. 

 

Bedrägerier, konstgrepp och fantasier? 

Grünschloss anser att det är uppenbart för alla och envar, att ufo-historiken delvis handlar om 

lurendrejeri och manipulation, med många gåtor och teorier om konspiration. Men trots alla 

teknologiska liknelser är den ”religiösa” strävan efter mening, sanning och autentiskt avslöjande väldigt 

tydlig menar han, speciellt när den förevisar ”bevis” – även i formen av bedrägeri.
180

 Jag instämmer 

delvis med Grünschloss här. Inom det diffusa ufo-fältet frodas utan tvivel många bedrägerier, och 

samma sak gäller förvisso även inom exopolitik. 

   Många gånger är dock anhängarna själva uppenbarligen starkt övertygade om ”bevisens” sanningshalt. 

Så i sitt ”religiösa meningssökande” måste de de facto samtidigt utstå det åtlöje som pålagts ufo-ämnet, 

och detta borde rimligtvis förta känslan av ”mening”. Att utstå allmänt hån från sin sociala grupp har ju 

de flesta människor mycket svårt att hantera. Så här tror jag att dolda faktorer kan spela in som drivkraft 

till anhängarnas starka övertygelser. 

   Rothstein uppfattar rymdskeppsskildringarna som mytologiska omformuleringar av ämnen som hör 

hemma under ”vetenskap” och ”teknologi”. Hans tanke här är, att när människan får svårt att hänga med 

i den tekniska utvecklingen ger ufona löften om framtida möjligheter kring avancerad teknologi. Därför 

hävdar Rothstein att rymdvarelserna har formats av en ytterst mänsklig måttstock, och säger att det 
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naturligtvis är en ren fantasi att tro att en främmande hypotetisk ras skulle tänka och handla som 

människor. Han ser det som ännu ett uttryck för att ufo-myten handlar om människor, snarare än 

rymdvarelser.
181

 

   Det är högst sannolikt att de många ufo-berättelserna i sina besynnerliga och motsägande former, ofta 

handlar om just människorna själva. Men jag ifrågasätter Rothsteins sätt att uttrycka sig angående ufo-

anhängarnas inre övertygelser. Jag tvivlar starkt på att han skulle välja samma självbelåtna stil, 

angående t ex en kristen persons övertygelse och säga: ”Att tro att en hypotetisk Gud skulle tänka och 

handla som en människa är naturligtvis en ren fantasi?” Är inte alla hypoteser per se just ”mentala 

konstruktioner”, även så Rothsteins egen – att rymdvarelser är en ren fantasi? 

   Det är intressant att konstatera hur den sorts ghettoisering Paola Harris talar om, avspeglas i 

Rothsteins uttryckssätt. ”Ghettoattityden” kring ufo-ämnet tycks ha en tendens att sippra ut i medvetna 

och omedvetna uttryck hos människor, inte sällan i form av en översittarton. 

 

                                                 
181 Rothstein, s 43-44 



 42 

Analys av tema 1: politik/målsättning 

Alfred Webre ställer siktet högt med vidlyftiga visioner och starkt fokus mot framtiden. Han förklarar 

funktioner i ”Universumsamhället” med stort U, och använder specifika tydliga formuleringar. Michael 

Salla däremot inriktar sig mer på politiska frågor, ofta bakåt i tiden. Mängden noter i Sallas bok är 

ansenligt medan referenserna i Webres bok är få. Båda är mycket aktiva politiskt, båda har skrivit 

uttömmande kring exopolitik, både i böcker, avhandlingar och i artiklar på Internet. Men deras ansats är 

ganska långt ifrån varandra, när det gäller val av vinkling. 

   Webre fokuserar och bäddar för framtiden med t ex sitt handlingsprogram ”Årtiondet av Kontakt” 

samt Star Dreams Initiative. Salla däremot inriktar sig på olika vittnesbörd kring vad han anser vara 

bevis, och analyserar och kritiserar ingående vad han ser som den amerikanska regeringens politiska 

misstag. Båda Webre och Salla är dock överens om att det måste bli ett slut på hemlighetsmakeriet och 

att militarisering av rymden är rena vanvettet. 

   På sätt och vis kompletterar de varandra, när de täcker in olika områden av exopolitikens intressen. 

Båda är i högsta grad politiskt aktiva och står med båda fötterna stadigt i exopolitikens fält; Webre 

sträcker sig åt den andliga/religiösa sidan, Salla åt den vetenskapliga/teknologiska sidan.  

   Webre och Salla nämner varandra i böcker och intervjuer och medverkar samtidigt på en del 

exopolitiska konferenser. Samarbetet är det ingen tvekan om. Skillnader finns dock. Webre är den som 

uppmanar till politiska initiativ och har många förslag kring handlingsstrategier. Salla ägnar istället stor 

del åt att analysera det förflutna, ibland ganska påstridigt. Salla är även aktiv i olika 

utbildningsverksamheter, vilket jag inte funnit att Webre är. 

 

Analys av tema 2: vetenskap/teknologi 

Webres tydliga mix av politik vetenskap och andlighet syns inte alls lika tydligt hos Salla. 

”Universumcivilisationer” har redan fungerande sätt att förena vetenskap och religion säger Webre, men 

ibland tycks han säga emot sig själv. Han säger att etablerad vetenskap är fångad i felaktiga tankegångar 

– samtidigt menar han att vi bör använda just vetenskapen för att undersöka rymden, snarare än religion. 

Men han säger även att han vill få in religion i denna ”vetenskap-religions-mix”, som en yttring av 

människors kollektiva intuition. Det är dock oklart om och i så fall hur religionen ska vara den 

omvandlande faktorn av vetenskapen. 

   Salla skiljer sig en del från Webre gällande frågor kring vetenskap och religion. Han ser återigen bakåt 

och har mycket fokus på olika skeenden i historien, vilka han anser har utestängt exopolitiken från 

vetenskap och teknologi. En viss ”mix” av vetenskap och religion syns även hos Salla, då hans lösning 

är att exopolitiken blir allmänt accepterad som en egen disciplin, just därför att den spänner över både 

vetenskap, religion och diplomati. 
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   En intressant detalj är att Salla kritiserar Webre, i att han menar att Webre ”tittar bakåt” genom att 

spegla information från kontaktpersoner under ufo-fältets tidiga skede. Salla antyder dock att Webre inte 

har gjort detta medvetet, men lovordar i nästa andetag Webres ”intuitiva metoder” som något han tror 

kan komma till nytta i framtiden. 

   Precis som t ex Rothstein och Hammer påpekar återkommer ofta gamla ufo-teman, och Sallas 

iakttagelse av Webres ”spegling” hör hit. Å andra sidan speglar Salla själv, på sitt eget vis, ofta dessa 

”gamla ufo-teman”. Här finns trots allt en del likheter mellan Salla och Webre, beträffande nivåer och 

innehåll kring den information de förmedlar. 

 

Analys av tema 3: andlighet/religion 

Webre utvecklar tydliga resonemang kring djupare frågor och uppvisar en egen hållning kring andlighet 

och moral. Han behandlar existentiella frågor i stort, och även frågor kring Gud och själarnas utveckling 

i andra dimensioner av verkligheten etc. Webre införlivar också andra religiösa synsätt även om han 

anser dem alla vara ”ofullständiga”. Han ser våra chanser som goda att ta oss ur vår ”kosmiska bubbla” 

och återförenas med ”det interstellära samhället”. 

   Denna tydliga ”andliga hållning” finns inte hos Salla, även om han tar upp moraliska frågor. Sallas 

andliga hållning framträder dock genom budskap från olika ”kontaktpersoner”. Han tycker sig se ett 

överensstämmande mönster i dessa upplysningar: utomjordingarna har sina egna direktiv – att inte lägga 

sig i våra angelägenheter om vi inte själva bjuder in dem. På samma gång resonerar Salla kring de 

många motsägande berättelserna om ”goda” respektive ”onda” utomjordingar, och drar slutsatsen att 

båda existerar. Bara en viss del tror han beror på desinformationskampanjer. Webres hållning däremot, 

är att ”fientliga” utomjordingar nästan uteslutande handlar om ett ”informationskrig” från hemliga 

underrättelseorganisationer. 

   Salla ser ”gräsrotsrörelserna” som en ny avgörande kraft kring ”First Contact”, men detta har jag inte 

funnit hos Webre. Salla påstår att kontaktgrupperna växer runt om i världen och han tror att 

utomjordningarna har valt att kontakta privatpersoner, inte de styrande. Uppgiften om kontaktgrupperna 

är dock högst tveksam, för Salla ger bara några få referenser gällande dessa. Webres fokus däremot 

ligger mer på att få människor att utveckla ”intuitiv kunskap”, och Webre tror att exopolitiken själv är 

den förenande länken mot vårt samhälles vidare kontext bland stjärnorna. 
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Sammanfattande reflektioner 

Bilden av frontfigurerna Alfred Webre och Michael Salla har klarnat. De skiljer sig en del i vad som 

starkast engagerar dem, men kompletterar också varandra i att täcka in olika områden av exopolitikens 

mångskiftande fält. Deras politiska mål är dock i stort detsamma – informera folket kring utomjordiska 

frågor, ta upp hemligheterna i ljuset och få bort krigsindustrin från rymden. Helt enkelt bädda för ett 

samhälle som vill engagera sig i öppen kontakt med ”interstellära kulturer”. Men de främjar olika 

metoder för att uppnå detta syfte. 

   Mixen andlighet-vetenskap, mycket tydlig hos Webre, syntes inte så väl hos Salla. Vidare går Webre 

på i stark positiv anda gällande oklarheterna kring ”utomjordingarnas syften”, medan Salla intar en 

försiktigare hållning. Webre har vidlyftiga andliga utopiska visioner, medan Salla bara sparsamt nämner 

”kontaktinformation från utomjordingar”. 

   Jag anser mig ha uppnått syftet med denna uppsats att få en klarare inblick rörande det exopolitiska 

fältet. Dels handlar ”den exopolitiska mixen” om återkommande ufo-teman, dels om helt nya visioner 

och skeenden angående det utomjordiska temat. Men ännu tycks representanterna för det exopolitiska 

fältet ha långt kvar till en mer organiserad struktur. 

   De exopolitiska anhängarna visar upp kraftfullt engagemang och stor uthållighet, rätt i ansiktet på 

motgångar och därtill ofta en stark skepticism från samhället. Om de lägger ned samma energi på en 

tydligare strukturering av fältet, parallellt med den pågående sakraliseringen, är det inte omöjligt att 

exopolitiken med tiden blir en kraft att räkna med. 

 

Exopolitiken är mycket mer komplex än jag anade i början av min undersökning och många nya frågor 

har dykt upp. Över hälften av Jordens befolkning tror idag att ufon är verkliga – varför lockar detta 

ämne allt fler människor, trots att myndigheter och etablerad vetenskap försäkrar att det inte finns 

någonting att undersöka? Vilken roll kan dagens sakraliseringstrend få, i att stärka exopolitikens 

eventuella inflytande i globala politiska samhällsfrågor? 

   Rent religionsvetenskapligt finns många tänkvärda tolkningar för en bättre förståelse kring ufo-ämnet 

och exopolitik. Dock ställer jag mig frågande inför de fem procent oförklarliga ufo-observationer som 

fysikern Michio Kaku och många andra talar om. Vidare håller jag med kultur- och religionsprofessor 

Father John Rossner – att vare sig man tror på utomjordisk intelligens eller inte, så borde exopolitik vara 

högst intressant för religionshistoriker. 

 

Till sist efterlyser jag liksom astronomen David Brin, en mer öppen 

debatt i samhället kring ufo-frågan: ”It’s not the time to be certain. 

We’re children in the jungle. Let’s keep learning.” 
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Sammanfattning 

 

I min undersökning har jag målat upp en översiktlig bild av det exopolitiska fältet; dess syfte, 

engagemang och vad den innebär utifrån anhängarnas eget synsätt. Jag har lyft fram några av 

frontfigurerna, speciellt två personer i en separat temasektion. Exopolitikens utmärkande egenskaper har 

beskrivits, dock långt ifrån den fullständiga bilden. I korthet strävar exopolitiken efter att på ett 

disciplinerat sätt studera politiska processer och aktörer förknippade med interstellärt samhälle. Det 

exopolitiska fältet framstår som till viss del fragmenterat, i behov av mer samarbete mellan de olika 

grupperingarna. 

 

Mina frågeställningar runt metoder och synsätt hos två av frontfigurerna inom exopolitiken klargjordes 

inom tre valda teman: politik, vetenskap och andlighet. Min undersökning har visat att dessa frontfigurer 

drivs av gemensamma mål, men att de bitvis har olika metoder hur att nå dessa mål. De skiljer sig också 

en del kring vilka frågor de ger preferens och fokus. De kompletterar dock varandra bra, eftersom de 

täcker in olika områden av exopolitiken.  

 

I analysdelen har jag prövat olika religionsteorier kring ufo-rörelser, angående det exopolitiska fältets 

likheter med ufo-fältet i stort. Den större bilden visar på många likheter med ufo-fältet, och även på 

vissa likheter med New Age och nyandliga rörelser. Utöver likheterna har exopolitiken även sina egna 

särdrag och en komplex bild av framträder. Exopolitiken är pro-aktiv och uppmanande, ibland ganska 

oppositionslysten i sin strävan efter att få politik, vetenskap och andlighet att sammansmälta till ett – på 

vägen mot vad den betraktar som det förestående interstellära samhället. 
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