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Geachte mevrouw / mijnheer,

Brussel, 2 oktober 2014

De European Coalition against Covert Harassment (EUCACH) en Stichting STOPEG
(STOP Electronische wapens and Groepstalking) nodigen u hierbij uit om wereld's eerste
conferentie over Geheime Belaging (Covert Harassment) bij te wonen.
Naast een breed scala van onderwerpen met betrekking tot Geheime Belaging, zal de
conferentie zich richten op de volgende thema's:





Globale mind control en kunstmatige intelligentie
Georganiseerde stalking en electronische belaging
Het gebruik van scalaire golven bij mind control
Een mens is een geest, niet een lichaam

Hoofdsprekers zijn onder andere:







Magnus Olsson, Economie, Cesar Ritz, Zwitserland. American University, Parijs en
Harvard, Boston, Verenigde Staten
Peter Mooring, Electronica en Computer Architectuur, Technische Universiteit Delft,
Nederland
Dr. Henning Witte, Rechten in Munchen, Uppsala (Zweden) en Bon. Meester in de
rechten, Frankfurt Universiteit, Duitsland
Dr. Rauni Kilde, Bachelor medicijnen, Universiteit Turku. Bevoegd arts, Universiteit
Turku, Finland
Mojmír Babáček, Filosofie en Economie, Charles Universiteit, Praag. Auteur, Czech
Republic.
Alfred Lambremont Webre, MA, JD, Yale University, Yale Law School internationaal
recht. NGO afgevaardigde Verenigde Naties.
Plaats: Bedford Hotel, Brussel
Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar:
www.covertharassmentconference.com

www.eucach.org

www.stopeg.nl

ACHTERGROND INFORMATIE BIJ DEZE CONFERENTIE
"De menselijke waardigheid is onschendbaar.
Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd."
- Artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000)
In een wereld die grotendeels gebaseerd is op informatie en communicatie technologie, wordt
dit fundamentele recht van de mens en elementaire ethische principe in toenemende mate
bedreigd.
In de afgelopen eeuw zijn talloze illegale experimenten uitgevoerd op proefpersonen zonder
hun toestemming en dit gaat tot op de dag van vandaag door in de Europese Unie en
daarbuiten. Niet alleen zijn klokkenluiders, activisten en politieke tegenstanders een doelwit,
ook worden duizenden onschuldige burgers zonder hun toestemming onderworpen aan deze
testen en mind-control experimenten met op afstand bestuurde wapens en georganiseerde
intimidatie uit de omgeving van het slachtoffer. Hoewel regeringen wereldwijd worden
geconfronteerd met een steeds groter aantal burgers die beweren dat zij van afstand worden
gemarteld en/of dat er op hen wordt geëxperimenteerd, negeren zij deze schendingen van de
mensenrechten en worden de slachtoffers vaak behandeld als geestesziek.
Om dit mondiale probleem aan te pakken en het debat op Europees niveau te stimuleren,
organiseren de European Coalition against Covert Harassment (EUCACH) en Stichting STOPEG
(STOP Electronische wapens en Groepstalking) nu 's-werelds eerste conferentie over Geheime
Belaging (Covert Harassment).
Strevend naar een respectvolle omgeving voor de verhalen van de slachtoffers (Targeted
Individuals) hopen we dat dit unieke evenement alle betrokkenen samenbrengt: medische,
juridische, politieke en technologie-experts, evenals pers en vertegenwoordigers van de media,
en de slachtoffers zelf, met als doelstellingen: (1) het openbaren van onderzoek zonder
toestemming van de betrokkenen, (2) het beoordelen van het kader van dergelijke onethische
experimenten op Europees en internationaal niveau, alsmede (3) het zoeken naar mogelijke
oplossingen voor burgers om zich te te beschermen tegen dit geheime misbruik.
Neem deel aan de discussie over het vinden van juridische en/of politieke oplossingen om ieders
recht op leven te beschermen. Help ons om de wapens en methoden te verbieden die onze
gezondheid en levens in gevaar brengen, en de autonomie en waardigheid van het individu
vernietigen.
We kijken ernaar uit u te verwelkomen op onze conferentie.
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