PRESSRELEASE SANNINGSKOMMISSIONEN - MORDET PÅ OLOF PALME
Med anledning att Sanningskommissionen som står bakom denna sida nu tar steget ut
och blir officiell så skickar vi ut följande pressrelease.
Sanningskommissionen är en ideell, fri och oberoende kommission med funktionen att
granska och utreda mordet på Olof Palme (MOP). Denna kommission skall ses som ett
fristående och obundet komplement till Palmeutredningen (PU), privatspanare och
andra aktörer, instanser och forum.
Sanningskommissionen verkar utifrån övertygelsen att detta mord måste klaras upp för
vårt demokratiska samhälles trovärdighet och fortlevnad.
Sanningskommissionen består av en mindre grupp kompetenta, pålitliga och lojala
individer med god kunskap om – och ett stort och äkta intresse för – Palmemordet.
Sanningskommissionen verkar som ett helt team för att tillsammans utreda, granska och
slutligen finna mordgåtan.
Vi har som en ambition att bilda opinion och öka intresset för att mordet på
statsminister Olof Palme den 28 Februari 1986 skall få sin uppklarande då vi har som
övertygelse att sanningen finns att nå vare sig det är inom Sveriges gränser eller i ett
globalt perspektiv. Det är vår absoluta ställningspunkt
Att vi blir offentliga har att göra med att vi vill att alla intresserade i landet skall få upp
ögonen för hur viktigt det är för Sveriges demokratiska grund och trovädrighet både
nationellt och internationellt och att detta mord då inte kan förbli ouppklarat. Det
behövs ett gemensamt grundforum tycker vi där så mycket information som möjligt
skall kunna samlas så att vi alla gemensamt skall kunna gräva vidare i mordet på Olof
Palme
Vi har och kommer att knyta personer till vår grupp med såväl medlemmar som externa
referenspersoner där det finns högsta expertis inom såväl helheten om mordet som de
som är mera insatt i speciella ämnen och spår.
HUR KOM GRUPPEN TILL?
Sanningskommissionen startade upp sitt arbete våren 2016 på initiativ av Sven-Åke
Österberg (kommissionens ordförande) efter att han under en tid upplevt ett starkt
behov av att försöka samla en fristående grupp av initierade, kunniga och seriösa
personer, för att träffas och diskutera mordet på Olof Palme där gruppen tillsammans i
gemensamt grävande arbete och diskussioner komma närmare sanningen på mordgåtan
De personerna fann han i facebook-gruppen "Palme-rummet" där han hösten 2015 tog
kontakt med de personer han ansåg skulle passa i gruppen och det blev en dryg handfull
personer från första början med olika bakgrund och ingångstankar.

Denna huvudgrupp har senare formats till och från för att landa på ungefär det antalet
personer som det var från början. De absolut gemensamma för medlemmarna är det
brinnande intresset för mordet på Olof Palme och dess detaljer och spår genom årens
lopp där vi sammantaget har lagt mer tiotusentals timmar för att komma närmare
sanningen.
Vi har samlats på kontinuerlig basis sedan försommaren 2016 med ett intervall på ca
varannan månad men däremellan arbeta enskilt eller i grupp med diverse uppslag och
det genererar i interna rapporter som framförs och diskuteras på våra sammankomster
Vi har även ett gott samarbete med podden "Palmemordet" och dess grundare Dan
Hörning. Där har det nu 6 Juni 2018 publicerades ett speciellt avsnitt för
sanningskommissionens offentliggörande. Länk till det avsnittet finns här
https://www.youtube.com/watch?v=RuA1-9M0WRA
Sammanfattande målsättning?
En samhällsbärande extern enhet för medborgarna som tillsammans kan närma oss en
sanning bakom och om mordet på Olof Palme och där vi tillsammans kan sammanfoga
den kunskap som finns och påverka bland annat regering och riksdag så att till exempel
Palmegruppen (PU) kan få mer resurser till att utreda mordet.
Dessutom det viktiga i att påverka media och journalistkåren att ta upp mordet mera
och granska det mer kritiskt än vad det hittills har gjort och det även i mer
svårforcerade spår
Det bör påpekas att sanningskommissionen är öppen i skuldfrågan och inte låst vid
något speciellt spår eller enskild teori. Vi arbetar brett och förutsättningslöst för att vara
så seriösa och framgångsrika som möjligt för att nå stor genomslagskraft
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