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http://blueshift.nuidags-forludenheten-att-be-om-ursakt/ missaktar judar genom att säga att de förtjänade det
de fick utstå i Auschwitz. Detta borde vara hets mot folkgrupp.
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Anmälan angående underlåtenhet att anmäla utgivare av radioprogram m.rii. ----exempel från 2014.png

Anmälan om sannolika brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och/eller lagen (1991:1559) med
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Kristoffer Hell (dennes personnummer torde Justitiekanslem redan ha, i och med att han torde ha skickat
skrivelser till JK-ämbetet) driver sedan länge en konspirationsteoretisk sajt som har kallats antisemitisk och
som innehåller material från bl.a. Nordfront.se. Webbplatsen kallas Blueshift.nu (se om Kristoffer Hells
drivande av sajten bl.a. http://blueshift.nu/dolda-agendan-stora-forvirringen-kontanterna-borta-201 7/ och
http://blueshift.nu/mh17/MH17-videofile-fraud-report.pdf; Hells böcker ges vidare ut via "förlaget"
Blueshift - se http://libris.kb.se/bib/17215705). Webbplatsen i föregående tappning låg tidigare på
http://kristofferhell.net/ (se t.ex. https://web.archive.org/web/20140208015245/http://kristofferhell.net/),
men under 2014 överfördes materialet till Blueshift.nu (se
https://web.archive.org/web/20140517165357/http://kristofferhell.net/, som visar att http://kristofferhell.net/
vidarebefordrade läsaren till blueshift.nu i maj 2014).
Blueshift.nu - och tidigare Kristofferhell.net - skickar sedan flera år titt som tätt ut ett slags nyhetsbrev
med information om nya inlägg på webbplatsen. Detta skickas (eller i vart fall har skickats) till hos
Valmyndigheten registrerade politiska partier, folkvalda, statliga myndigheter m.fl., som inte själva har
anmält prenumeration på nyhetsbrevet. Man kan även prenumerera på nyhetsbrevet (se
http://blueshift.nu/contact/). Nämnas kan att den 24 mars i år gjordes ett utskick där meningen "Är Israel
och Zionismen naveln [sic] till all terrorism i världen?" fanns med. Nyhetsbreven innehåller inte någon
namngiven person som utgivare eller eljest ansvarig för utskicken, utan bara rubriker, länkar och ingresser
avseende inlägg på Blueshift.nu. Vi bifogar ett utskick som gjordes idag och som begärts ut från registrator
.
på Kriminalvårdei-ITsamte
Om ett e-postmeddelande skickas till en mycket stor grupp av mottagare kan det under vissa förhållanden
omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om radioprogram, enligt 1 kap. 1 § 3 st.
yttrandefrihetsgrundlagen (se Justitiekanslems beslut 2008-02-15, dnr 1193-08-31). Kristoffer Hells
nyhetsbrev skickas per e-post på ett sådant sätt och till sådana mottagare - bl.a. myndigheter som har att
följa 2 kap. tryckfrihetsförordningen, om allmänna handlingars offentlighet - att kretsen av läsare är stor och
obestämd (jfr, angående 2 kap. TF:s betydelse för spridningen, Malmö tingsrätts dom 2005-10-11 i mål nr B
2929-05 angående hets mot folkgrupp). Det förefaller som om en omfattande distributionslista brukas och
som om en vid krets av mottagare är avsedda att mottaga nyhetsbrevet (jfr SOU 199749, s 171 f.).
Juridikfronten vill därför göra gällande att nyhetsbrevet utgör en radiosändning i grundlagens mening.
(Webbplatsen Blueshift.nu - och även Kristoffer Hells webbplats http://raddasverige.nu/ - synes
därigenom vara omfattad av automatiskt grundlagsskydd enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, enär
webbplatsen drivs av redaktionen för ett radioprogram.)
Varken Blueshift.nu eller dess nyhetsutskick finns i Myndighetens för press, radio och tv register. Enligt 4
kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen skall en utgivare utses för radioprogram. Denna plikt är
straffsanktionerad i 4 kap. 6 §. Enligt 3 kap. 13 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område, skall den som utser utgivare av
radioprogram anmäla vem som utsetts till Myndigheten för press, radio och tv; plikten är straffsanktionerad
i 30 § samma kapitel. Juridikfronten gör gällande att Kristoffer Hell, genom att ha underlåtit att utse
utgivare eller i vart fall underlåtit att göra anmälan om utgivaren till Myndigheten för press, radio och tv,
har åsidosatt det som ålegat honom enligt lag (jfr Solna tingsrätts dom 2012-01-25 i mål nr B 8561-11).
Denna underlåtenhet är, enligt föreningens mening, straffbar.
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Juridildronten vill således fästa Justitiekanslerns uppmärksamhet på dessa sannolika brott, samt påpeka att
det torde vara mycket lätt för Justitiekanslern att från t.ex. andra statliga myndigheter inhämta information
om huruvida dessa mottar (oönskade) nyhetsutskick från Blueshift.nu, som blir allmänna och offentliga
handlingar hos myndigheterna (se 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen), och om hur dessa utskick är
utformade. Vi hemställer, med hänsyn till att Kristoffer Hell har spritt sin "information" på nämnda sätt
under lång tid, om en grundlig utredning, och om att Justitiekanslem inte summariskt avfärdar påståendena
om grundlagsskydd endast för att e-postutskickens juridiska status torde kräva viss efterforskning. Först då
frågorna om grundlagsskydd och ansvarighet är tillfyllest utredda finns det möjlighet för Juridikfronten att
påkalla rätt myndighets ingripande mot eventuellt brottsligt material i nyhetsbreven eller på webbplatsen
Blueshift.nu.
Juridik-frontens verkställande utskott
genom Robin Enander
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Vi vill sätta i fråga om rubriken "Allt är Judarnas fel" (även "ALLT ÄR JUDARNAS FEL") i nyhetsbrevet
för Blueshift, som skickades ut idag kl. 10:28 och som tillägnats justitiekanslem (se bilaga), skulle kunna
utgöra hets mot folkgrupp. I enlighet med praxis torde man behöva behandla nyhetsbrevets uttalande och
det som länkas till i nyhetsbrevet som två skilda uttalanden, och det länkade tillika inbäddade innehållet på
webbplatsen (en parodi på "Det är högarnas fel") torde således inte ha någon betydelse för bedömningen av
uttalandet i nyhetsbrevet (jfr NJA 1976 s. 150), särskilt som det inte ens torde omfattas av grundlagsskyddet
enligt JK:s nya praxis (se t.ex. JK:s beslut 2016-01-13, dnr 7509-15-31). Gällande grundlagsskyddet för
Blueshift-nyhetsbrevet hänvisar vi till det vi tidigare anfört i ärende 2395-16-31.
Juridikfrontens verkställande utskott
genom 'Thomas Knutberg'

