
KEO
UTVALT SOM PROJEKT AV UNESCO FÖR DET 21:

E ÅRHUNDRADET.
KEO, en frihet att uttrycka sig för alla
Till slutet på december 2013 kan varje person på jorden sända ett budskap på max 4 sidor till sina mycket 
avlägsna kommande ättlingar för att berätta om sitt liv, sina drömmar, sina rädslor, sitt hopp och uttrycka sina 
frågor eller sin tro, att förmedla ett ord eller en enkel tanke genom att skriva ett meddelande på vilket språk 
man önskar.

KEO, En gåva från människorna idag till människorna av i morgon.
Alla mottagna meddelanden kommer att utan censur flyga iväg med satelliten KEO för att återkomma orörda 
till jorden i en mycket avlägsen framtid, lika avlägsen som tiden för de första väggmålningarna i de 
australienska grottorna för ca. 50000 år sedan.
Förutom budskapen kommer Keo också att föra med sig arkeologiska presenter fulla med symboler och 
informationer. Våra kommande ättlingar kommer på detta vis att få del i människornas vetande i det 21:e 
århundradet och i deras olika kulturer.

KEO, ett hopp för oss alla.
När väl Keo är uppe i rymden kan även vi alla män, kvinnor och barn i det 21 :e århundradet ta del av 
budskapen, som då blivit anonyma. "Vad har du sagt?
du chef för en afrikansk by, du barn från fattigkvarteren, du gamle vise japan, du husmor, du unga förälskade 
flicka , du arbetslöse,du som fått Nobelpriset, du som är handikappad, du fånge, du poet......."
Genom att dela med oss av våra erfarenheter (budskapen, som blivit anonyma kommer vi att få 
tillgång till på Internet efter att Keo sänts ut i rymden) och genom att få kunskap om vad var och en 
längtar efter kommer vi att kunna förstå varandra bättre och på detta viset kunna leva i större 
harmoni och skapa en mänskligare värld.

KEO, är ett humanistiskt projekt utan politiskt, kommersiellt eller religiöst inflytande.
Sedan åtskilliga år har projektet KEO fått stöd från olika institutioner (Unesco, Utrikesministeriet...) från 
företag (Arianespace, Agence Spatiale Européenne...)  och från alla de i världen, som vill tro på framtiden.

KEO är i likhet med Pyramiderna och den Kinesiska Muren ett av de storaförverkliganden i mänsklighetens 
historia i form av ett universellt kollektivt verk, som bär på minnet av människorna i det 21:e århundradet.
Det är en gåva till avlägsna, framtida nedkommande släktled, så att de skall
kunna ta del av vårt liv av idag. Alla är inbjudna att deltaga.

* KEO är en ideell förening. Programmet Keo är möjligt tack vare stöd från våra medhjälpare.
Tekniska sponsorer: Aérospatiale-Matra, Agence Spatiale Européenne, Arianespace, C.E.A, C.N.E.S, E.A.D.S, Ecole des Mines de Paris, Intespace, 
Plasmon, Starcem, Sup’Aero. 
Institutionella sponsorer: L’Alliance Française, Comité International Olympique, F.I.D.H,  Ministère des Affaires étrangères, Musée de la Civilisation 
Québec, UNESCO, Université Internationale de l’Espace.
Kommunikationssponsorer: Mikros Image, Académie de la Réunion, Babel@stal, Cité de l’Espace de Toulouse, GTIE, Orange (Command et Hutch), 
Radio France Internationale, Science Réunion, Sipa Press, Touristra , Videonet.
Sponsorer, som stöder de som arbetar med projektet: EFEC, Air France, Cabinet Laurent Cornon, Carré Noir, Imprim’Co, JM Bruneau, Gom Propreté, 
Groupe Bâton Rouge, Kaos, Marsh, SNA, Sokatel, VédiorBis/Expectra, Ville de Paris, Ville des Ulis.
Datasponsorer: Cabinet Conseil Guy Mullier, Cable &Wireless, Lingway, FREE, Online.net

www.keo.org



S�nd ert meddelande till KEO

� Genom Internet: www.keo.org

� Eller till KEO: KEO - BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - France

Ni disponerar fr�n 1 linje till 4 sidor A4 (6000 tecken)

S� att v�ra kommande sl�ktled l�ttare skall kunna identifiera oss gl�m inte

att klart formulera

. Namn (fakultativt): ………………………………….

. Förnamn (fakultativt): ……………………………….

. K�n :   � F�minin / � Maskulin

. F�delsedatum (dag/m�nad/�r): �� / �� / ���

. Nationalitet :����������������

. Land d�r man vistas :������������

. Land fr�n vilket meddelandet s�nts: ������

. Spr�ket p� vilket meddelandet skrives �����

. Modersm�l :����������������

. Adress (fakultativt endast om man vill kontaktas av Keo)

. Yrke(fakultativt): ………………………………………

. Hobby (fakultativt): ……………………………………

KEO �r gratis och garanterar full uttrycksfrihet.
Alla erh�llna meddelanden kommmer att utan censur lastas ombord p�

satelliten.
Sista m�jliga datum att s�nda ett meddelande kommer att annonseras i

pressen eller p� Keos webbsida p� Internet 6 m�nader innan 
st�ngningsdatumet.

Medelanden som blivit mottagna av KEO kommer, helt anonymt, att bli 
publicerade och/eller finnas tillg�ngliga f�r kostnadsfri konsultation, fr�n och 

med starten av KEO, omkring 2013/14.


