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INTRODUKTION

MISSION

Medieomtale

Vidneudsagn fra tidligere ansatte i regeringsinstitutioner og forsvarsindustrien, samt
afklassificerede dokumenter, peger på, at MEGET avanceret og ukendt teknologi er tilstede i
vores luftrum.

- at få forskning i UFO-fænomenet på universitetsniveau på finansloven. Her tænkes
der for det første på studier af de fysiske fænomener og for det andet på forskning
rettet mod de sociale, politiske, økonomiske, erhvervsmæssige, psykologiske,
miljømæssige, religiøse, humanitære og demokratiske aspekter. Eksisterende og
potentielle samfundsmæssige udviklinger ønskes belyst, så der skabes et bedre
vidensgrundlag for politiske og exopolitiske beslutninger i Folketinget og i andre fora.

af Exopolitik Danmark

UFO-teknologien kan være fremstillet af mennesker eller af en ikke-jordisk intelligens – eller
af begge - eller det kan være mere kompliceret. Men det er rimeligt at antage, at den ikke er
baseret på fossilt brændsel.
Da verden står overfor massive miljømæssige, humanitære og økonomiske problemer er det
nødvendigt at øge den videnskabelige og politiske opmærksomhed omkring den lille
procentdel af UFO-observationerne som ikke lader sig forklare.
Ingen danske politikere adresserer emnet om UFO'er offentligt. Ingen danske journalister
stiller dem indgående spørgsmål. Fx: Hvem ejer den ekstremt potente teknologi? Kunne
UFO-teknologien benyttes til at skabe vækst i samfundet og løse miljøproblemer? Den
danske befolkning er stort set uinformeret om en af de største og vigtigste sager i
menneskehedens historie. Oplyste borgere er en af grundpillerne i et demokrati.

- at få den danske regering til at opfordre andre lande til at afklassificere dokumenter
og genåbne/afholde høringer om en formodet klassificering af avancerede energi- og
fremdriftssystemer og en mulig ikke-jordisk tilstedeværelse.
- at få danske politikere til at iværksætte en dialog i EU og FN-regi om en mulig
tilstedeværelse af eksotisk luftfartsteknologi og en mulig ikke-jordisk tilstedeværelse.
- at afholde exopolitiske events i Danmark og stimulere exopolitiske diskussioner.
- at informere medierne om internationale exopolitiske begivenheder.
- at oplyse og rådgive danske politikere og journalister om exopolitiske sager.

ORGANISATION OG NETVÆRK
Exopolitik Danmark blev stiftet som forening i 2010. Har dog fungeret siden 2007.
Exopolitik Danmark er en uafhængig og partipolitisk neutral forening.
Vi er primært engageret i exopolitisk aktivisme og ikke i exopolitiske studier og ufologi.

- at inspirere og motivere danske videnskabsmænd til at bedrive forskning i
avancerede energi- og fremdriftssystemer.
- at indsprøjte forestillingen om den mulige tilstedeværelse af avancerede energi- og
fremdriftssystemer i den danske miljø- og udviklingsdebat.

2011: UFO-konference. Gary Heseltine (UK) og Dieter Betz (DK).
København og Odense.

2007-2013: Videooptagelse og udgivelse af interviews og foredrag fra konferencer.

November 2011 - Gary Heseltine i København og Odense.
1. B.T.: UFO-betjent besøger Danmark.
2. Ekstra Bladet: Jeg så en UFO - og så gik strømmen.
3. Fyens Stiftstidende: UFO-betjent besøger Odense.
4. Fyens Stiftstidende: UFO-mand besøgte Teater Momentum.
5. Ritzau - Pressemeddelelse. (af EXO DK)
6. Dinby.dk / Cityavisen: UFO-mand holder foredrag.
7. DR Go'Morgen P3: Indslag med Frederik Uldall.
8. Ekstra Bladet TV: Han har beviserne - UFO'er findes.

August 2009 - Dansk lokalradio.
1. Roskilde Damp Radio: Interview med Frederik Uldall fra
Exopolitik Danmark.

KONFERENCEDELTAGELSE

2010: Forskningens Døgn. Foredrag om liv i universet. København.

2008: Fremsendelse af dokumentarfilmen ”Out of the Blue” til alle folketingsmedlemmer.

August / september 2012 - Richard Dolan i København / Navi Air.
1. B.T.: Nærkontakt - UFO Konference i København.
2. Ekstra Bladet: Danske radar-folk løser britisk UFO-gåde.

Oktober 2009 - Stephen Bassett i København.
1. DR2 Udland: Interview med Stephen Bassett.
2. DR P1 Harddisken: Indslag om UFO-teknologi.
3. Frederiksberg Avis: Miljøbesøg fra USA.

2012: UFO-konference. Richard Dolan (USA), Håkan Blomqvist (Sverige), Robert Fleischer
(Tyskland), Francisco Mourão Corrêa (Portugal). København.

2009: Foredrag af Stephen Bassett (USA). København.

Januar 2013
1. Ekstra Bladet: National Geographic viser nyt dansk UFO-vidne.
2. National Geographic Channel: UFO Europe Untold Stories. Pia Knudsen medvirker.

December 2009 - COP15 i København.
1. PR News - Pressemeddelelse: Exopolitics Denmark Attends Alternative Climate Summit:
Screening of Videos About Suppressed and Exotic Technologies.
2. Coast to Coast AM: Paola Harris omtaler ovenstående event.

AFHOLDTE EVENTS OG AKTIVITETER

2009: KlimaForum09. Det alternative klimatopmøde under COP15 i DGI-byen. Fremvisning
af videoer om eksotisk teknologi. København.

April 2013
1. Radio24syv: Forfra med Jeppesen. Indslag med Pia Knudsen
og Frederik Uldall.

Februar/marts 2011 - Amerikansk magasin.
1. Open Minds Magazine: Exopolitics: What kind of society
do we want? Af Oliver Buus og Frederik Uldall.

Vi deler ikke nødvendigvis synspunkter og fokus med andre organisationer og personer som
beskæftiger sig med exopolitik og exopolitisk aktivisme (herunder fx organisationer i The
Exopolitics World Network og i Exopolitics Europe). Ligesom i almindelig politik er der ofte
uenigheder og forskellige dagsordner inden for exopolitik og exopolitisk aktivisme. Vi har dog
et tæt samarbejde med flere af organisationerne i netværket Exopolitics Europe.

2011: Fremvisning af dokumentarfilmen ”I Know What I Saw”.
Filmstationen. København.

Maj 2013
1. TV2 GO’ Morgen Danmark: Indslag med Frederik Uldall.

2013: Citizen Hearing on Disclosure. Washington DC.
2011: Exopolitics Leeds Expo. Leeds.
2011: European Exopolitics Conference. Porto.
2007, 2008, 2009, 2010: X-Conference. Washington DC.
2009: European Exopolitics Summit. Barcelona.
2007 og 2008: European Exopolitics Meeting. Rom.

Juni 2008 - Canadisk Radio.
1. Newstalk 1010 CFRB Toronto - Frederik Uldall fra Exopolitik
Danmark interviewes på The Richard Syrett Show.
November 2007 - Exopolitik Danmark i Rom.
1. Corriere Della Sera: Gli Ufo sessant' anni dopo nel convegno "Out of the blue".

