2017-06-06
Internationella Åklagarkammaren
Box 70296
107 22 STOCKHOLM

Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal
Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på
nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets
politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller
delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.
Ett av de tillämpliga lagrummen:1
För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av
folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att
folkgruppen helt eller delvis förintas.
Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB:2 För
tjugo år sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är
siffran över 10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands.
År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha
över 13 miljoner invånare.
Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att
ha reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var
deras men som redan i dag har börjat förändras bortom
igenkännlighet.
Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av
ickeeuropeer härstammande från
misslyckade och dysfunktionella
1 Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-strafffor-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406. Lagen är en anpassning av den FNkonvention Sverige är del av: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=a/res/260(III): Deliberately inflicting on the group conditions of life
calculated to bring about its physical destruction in whole or part.
2 cf. "Sveriges framtida befolkning 2016-2060 SCB:
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0401/2016I60/BE0401_2016I60_SM_BE18SM160
1.pdf

stater med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.
Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de
facto krig som förs på bl a följande fronter:
•

En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska3
intressen som möjliggör och driver folkmordet genom att
påtvinga etniska svenskar levnadsvillkor och förföljelse
som i lagens mening utgör folkmordspolitik.4

•

En massmedia ägd och kontrollerad av zionistiska
intressen
som förföljer individer som i det publika
rummet påpekar det pågående folkmordet.

•

Internationella finansspekulanter som i MENA-regionen5
rekryterar och organiserar miljontals med människor som
man förmår att börja marschera mot Europa och Sverige med
förevändningen att där söka asyl – grupper vars närvaro
direkt från ankomsten accelererar undergången av Sverige
och Europa.6

•

Den dokumenterade förekomsten av den s k Kalergiplanen: 7
projektet att genomföra ett folkmord inte bara på etniska
svenskar, utan ursprungsbefolkningar i hela Europa.

I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa
mot individer som under täckmantel av titlar såsom
statsråd,
riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika
NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P:
Right to Protect - rättigheten för utomstående att ingripa mot
andra länder för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.
I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående
3 Jmf http://blueshift.nu/israels-regim-styr-svenska-medier/
4 cf. "Sveriges framtida befolkning 2016-2060 SCB:
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0401/2016I60/BE0401_2016I60_SM_BE18SM160
1.pdf
5 Mellanöstern och Nordafrika.

6

http://blueshift.nu/george-soros-bakom-flyktingfloden/; cf.
http://www.cnbc.com/2017/03/23/soros-funded-charities-targeted-by-trumpinspired-crackdown-in-east-europe.html;
http://www.theaustralian.com.au/opinion/dumped-files-show-influence-of-georgesoros-on-western-politics/news-story/937a225e62420ea3807bd8308b0dad83

7 http://www.theoccidentalobserver.net/2016/10/04/the-coudenhove-kalergi-planwhite-genocide-by-design-part-1/;
http://old.theoccidentalobserver.net/2016/10/the-coudenhove-kalergi-plan-whitegenocide-by-design-part-2/

folkmordet på landets ursprungsbefolkning.8
Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.
Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot
mot deras egna intressen eller existenser - kanske t o m ett hot
mot internationell fred och säkerhet - kan dessa, under åberopande
av R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska
statsledningen för syftet att stoppa det pågående folkmordet på
etniska svenskar.
Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att
Sverige löser problemet internt, eller att främmande makt gör det
vid ett humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl
kommer att ha en militär dimension.
Vi
avrundar
med
att
erinra
om
konceptet
av
”utvidgat
gärningsmannaskap”,
vilket
i
klartext
betyder
att
om
åklagarkammaren, nu när den gjorts medveten om det pågående
folkmordet, inte agerar för att stoppa detta, själv blir ansvarig
för brottet såsom gärningsman.9
Högaktningsfullt,

8 http://www.globalr2p.org/about_r2p

9 2014:406 § 13-15

