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Tefat över Pentagon
Efter ett flertal rapporter från militären om farkoster, som setts röra sig oregelbundet i himlen, krävde den
amerikanska kongressen en utredning. Den emotsågs med stor spänning av alla, men gav inte många svar
när den publicerades i slutet av juni. Militära ledare hade varnat för att föremålen kunde tillhöra amerikanska motståndare som Ryssland eller Kina. Rapporten fann dock "inga tydliga indikationer på att det finns
någon förklaring" till de främmande flygande föremålen, men utesluter det inte heller. Rapporten är utfärdad av ”the Office of the Director of National Intelligence (ODNI)” och finns här:
Preliminary Assessment - Office of the Director of National ...

I flera år har piloter och annan militär personal stött på underliga flygande föremål. Förr kallades de officiellt för UFO
(Unidentified Flying Objects), men numera kallas de UAP
(Unidentified Aerial Phenomena). Ändringen från "UFO" till
"UAP" beror på sannolikheten att vissa av incidenterna kan
förklaras av tekniska fel eller miljöfenomen snarare än faktiska
konkreta föremål. I vanligt tal kallas de ju ”Flying Saucers”
eller på svenska ”Flygande Tefat”.
Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon tillsatte en
arbetsgrupp efter politikernas uppdrag. Deras preliminära
bedömning baseras på granskningen av 144 rapporter om UAP
med observationer gjorda av militära flygare mellan 2004 och
2021, men mest från de senaste två åren. Arbetsgruppen övervägde också men valde att inte fokusera på en rad informationer om UAP som beskrivs i USA: s militär- och IC-rapportering
(Intelligence Community), eftersom de ansågs "sakna tillräcklig specificitet”.
Den begränsade mängden högkvalitativ rapportering om de
oidentifierade flygfenomenen minskar möjligheten att dra
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säkra slutsatser om deras natur eller avsikt. Av de 144 rapporterna kunde arbetsgruppen bara förklara en enda händelse (en
tömd ballong). Resten förblir oförklarlig.
I 11 fall rapporterade amerikanska flygare farliga ”nästan kollisioner” med UAP. I totalt 18 händelser rapporterade vittnen
”ovanliga rörelsemönster eller flygegenskaper”, som eventuellt
skulle kunna visa på avancerade, ännu okända tekniska förmågor. Enligt rapporten inkluderade detta ovanliga beteende
UAP, som "verkade förbli stillastående i vinden, röra sig mot
den eller manövrera plötsligt och röra sig i betydande hastighet
utan märkbara framdrivningsmedel. Rapporten konstaterar
också att "i ett litet antal fall är radiofrekvent (RF) energi associerad med UAP-observationer."
Det finns förmodligen flera typer av UAP som kräver olika
förklaringar baserat på variationen av utseenden och beteenden som beskrivs i den tillgängliga rapporteringen. De flesta av
de rapporterade UAP representerar förmodligen fysiska föremål med tanke på att en majoritet av dem registrerats genom
flera olika sensorer som radar, infraröd, elektrooptisk, vapensökare och visuell teknik.
Rapporten listar slutligen fem möjliga förklaringar för UAP:



Trängsel i luften inklusive fåglar, ballonger, drönare eller
luftburet skräp.



Naturliga atmosfäriska fenomen inklusive "iskristaller,
fukt och termiska fluktuationer som kan registreras på
vissa infraröda och radarsystem."




Hemlig teknik, som utvecklats av USA eller dess partners.



Annat , en samlande punkt, där det inte finns tillräckligt
med information för kategorisering. Detta kan inkludera
UAP av utomjordiskt ursprung.

Teknik utvecklad av utländska motståndare (på jorden),
som Ryssland, Kina eller andra statliga eller icke-statliga
enheter.

När det gäller huruvida dessa föremål utgör ett hot eller inte,
säger rapporten att UAP naturligtvis utgör en risk för flygsäkerheten i den allt mer trånga himlen, och att de skulle kunna
utgöra en utmaning för nationell säkerhet, särskilt om UAP
utvecklades av utländska motståndare eller om "en potentiell
motståndare” har utvecklat antingen ett genombrott eller störande teknik.
Rapporten lugnar emellertid politikernas farhågor genom att
påstå att det för närvarande inte finns några bevis för att något
av de rapporterade föremålen är relaterat till ett hemligt amerikanskt vapenprogram eller har utvecklats av utländska motståndare. Ansamlingen av observationer nära USA: s militärbaser kan vara resultatet av flera typer av samlingsbias.
Objekt som uppvisar ovanliga flygegenskaper (som de som
tycks visa avancerade tekniska förmågor) kan också "vara resultatet av sensorfel, förfalskning eller missuppfattning av
observatören" och "kräver ytterligare noggrann analys."
Vad säger rapporten om utomjordingar, den fråga som kanske
främst intresserar allmänheten?
Ingenting. Rapporten nämner inget om utomjordiskt liv och
antyder aldrig ens att någon av de rapporterade UAP kan vara
av utomjordiskt ursprung. Det betyder dock inte att arbetsgruppen har uteslutit denna möjlighet. Man vet fortfarande
inte vad UAP är för något även om rapporten föreslår en rad
möjliga förklaringar.
Människor runt om i världen har upptäckt oförklarliga
och oidentifierade flygande föremål i århundraden. Många
tror att de har utomjordiskt ursprung och Pentagons rapport
lär inte övertyga dem om motsatsen. Men om så skulle vara,
vad säger observationerna egentligen? Var skulle de komma
ifrån? Hur tar de sig hit? Hur drivs de? Hur är de gjorda och
kan de flyga när de väl är här? Det ska vi se på i kommande
artiklar.

