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Hej, 

 

Det är inte fri av komplikationer att vara författare i världen, vare sig det är i 

Sverige eller i Saudiarabien. 

 

I Sverige intygas med dokument att en motsträvig författare får barnen gisslan, inga 

förlag är intresserade av att ge ut boken, inte heller vill något företag tjäna en slant 

på att korrekturläsa. 

 

Inte heller vill någon svensk befatta sig med boken. Den individ, en ur 

befolkningen, som hjälpte till med korrekturläsningen av de tidigare böckerna fick 

order av SÄPO2 att bryta allt kontakt med mig! 

 

Behöver jag tala mer om min svårighet att publicera en bok i Sverige? Frånsett den 

ständiga längtan efter och oro för Kimiya och Kiyana, mina gisslantagna barn?  

 

Detta projekt ”Klinisk Tortyr i Sverige” startades 2018. Jag samlade material, tog 

noter etc. men tack vare skrivapati var allt liggande tills nu. Nu har jag samlat 

modet att sammanställa och publicera. 

 

Jag ber er ödmjukast att förbise de fel ni upptäcker, men jag är helt säker att 

informationen är välformulerad och lättförståelig. 

 

 

 

 

Tack på förhand 

 

Seyed Isa Musavi 

Stockholm den 16 oktober 2021 

 

 

 

 

 

                                                           
2) SÄPO, förkortning för ”SäkerhetsPolisen” som är underställd justitiedepartementet, vars syfte är att 

säkra rikets säkerhet mot inhemska och utländska hot. 
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Obestridligt! 

 

Sanningsförsäkran FÅR ni hålla mot mig vid en rättslig prövning: 

”Jag, Seyed Isa Musavi, lovar och försäkrar inför den allsmäktige 

Gud och på hans heliga ord (Koran), på min heder och mitt samvete, att tala 

sanningsenligt och inget annat än sanning, inte dölja något, allt baserad på 

dokument, bild- och ljudfil.” 

 

Inget i Sverige och om Sverige är det som det ges sken av att vara. Hos de samtida 

otaliga samhällena i världen är inget samhälle i världen mer skenheligt än det 

svenska samhället. 

 

Anfört mening här ovan är målet att bevisa i denna facklitteratur ”Klinisk Tortyr i 

Sverige”. 

 

Så vitt det är avslöjad i Världen och det jag vet är Sverige det första och det enda 

land i den samtida världen där den svenska Staten genom sken om barnens bästa, 

utnyttjar barnen som instrument av tortyr för att tysta författare- 

meningsmotståndare3. En för den civiliserade världen avskydd metod, det vill säga 

barn som instrument för tortyr, för att tysta meningsmotståndarnas politiska 

ställningstagande. 

 

Författarens, dissidentens familj angrips av den svenska regeringen, barnen 

tillfångatas som gisslan för motståndet, vilket i sin tur utsätter författaren, 

dissidenten till en ständigt mentalt lidande, skrivapati i detta fall, därmed målet av 

psykologisk krigsföring uppnått;  

   ”PENNAN TYSTNAR” 

 

När ett land har det hela rättsväsenden till sitt förfogande för fabricering av brott 

mot oppositionella och styr medier4 med järnhand genom tilldelade bidrag för 

                                                           
3) Domare Daniel Erikson målnummer MUFT 11352 – 17 ”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker 

(brott) … Isa Musavi har även skickat mejl till nyhetsredaktioner (brott) … mot den bakgrunden inte är 

lämplig med ett umgänge mellan barnen och Isa Musavi (straff) … Isa Musavi härefter fundera på att 

ta ett steg tillbaka! (sluta med samhällsengagemang)… hitta mer konstruktiv sätt (lägga ner penna) …!?” 
4) Statens medieråd  En statlig myndighet som styr vad som bör sägas och skrivas 

med järnhand. Det som framgår av deras hemsida https://www.statensmedierad.se/om-statens-

medierad/sa-styrs-vi Så styrs vi! ”Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål 

myndigheten ska uppnå med sin verksamhet under innevarande år och hur mycket pengar 

myndigheten har till sitt förfogande”  

https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/sa-styrs-vi
https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/sa-styrs-vi
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censur, behöver det landet inte oroa sig för sina politiska motståndare, därmed inga 

funderingar- inte heller behov av fysisk eliminering. Styr en Stat över dessa två 

samhällsfunktioner, rättsväsenden och medier, klinisk tortyr per automatik 

möjliggörs, ämnen i denna bok. 

 

Jag tillägnar denna bok till mina två älskade döttrar (Kimiya Musavi 8.5 år och 

Kiyana Musavi 7 år vid gisslantagningen) som straffas och har fått lida för mitt 

samhällsengagemang om barnens- och mänskliga rättigheter, demokrati- och 

yttrandefrihet i Sverige. 

 

Ni som läsare ska komma ihåg att det jag skriver om Sverige, är det som har hänt i 

det verkliga livet. Händelser och berättelser uppbackas av dokument, bild- och 

ljudfil registrerad hos de olika svenska myndigheterna, spårbar genom namn på 

myndighet, namn på faktiska individer- tjänsteman och politiker, datum och mål- 

ärendenummer. 
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Tortyr 

 

Svensk tortyr ter sig lika hycklande som svensk demokrati.  

 

Kroppslig och mentalt tillfogade skador på medborgarna i världen ser olika hos 

olika Stater. Svenskt, tillsynes mänskliga perspektiv om tortyr, är lika hycklande 

som svensk demokrati, då svenskar är mån om sitt uppköpta5 rykte utomlands. 

 

Sverige har i decennier, med hjälp av SIDA (Swedish International Development 

Cooperation Agency)6 en statlig myndighet, köpt- köper sig välvilja markörer om 

Sverige. I gengäld får Sverige lägga sig i andra länders interna angelägenhet 

kamouflerad av ord, enbart ord, godhetsord som barnens- och mänskliga 

rättigheter, yttrande- religion- och tryckfrihet etc. 

 

Men skenet bedrar! Det är just dessa ord som används som verktyg för att tysta 

meningsmotståndarna i Sverige! Ni kommer att inse på vilket sätt. 

 

I Sverige är det enligt lagen brottslig att tillfoga kroppslig skada samt mentalt 

lidande på dissidenter- tillika fångarna. Dessa är reglerad i Sverige genom 

Europeiska konventionen mot tortyr SFS nr: 1988:695 Justitiedepartementet L5, 

samt lag om straff för brott mot mänskligheten SFS nr:2014:406 

Justitiedepartementet L5.  

 

Sverige också genom sina åtagande som en medlemsnation hos Förenta Nationer 

är förpliktad att respektera medborgarnas, tillika dissidenter- fångarnas mänskliga 

rättigheter, men i verkligheten mördas det, tio till femton intagna i Sverige årligen, 

utan några som helst konsekvens för förövarna som är regeringsanställda. 

 

Sverige mån om sitt köpta goda rykte vidtar försiktighetsåtgärder, maskar övergrep 

på medborgarna, dissidenter och fångar, genom tillsynes harmlösa, humana lagar 

och regler påförd av de svenska domstolarna. Ett domslut som tillsynes följer alla 

lagens konst, maskar det dolda övergreppen. 

 

Det svenska sättet av silkeslena tortyr kan dessvärre inte lära länder som USA och 

Israel något nytt, inte heller vill länder som dessa framstå som sälungar, gulliga 

                                                           
5) SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). Element sju. 
6) Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete, en statlig myndighet under utrikesdepartement. 
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skyddslösa vita varelser. För dessa länder är själva ordet tortyr, tänkt att fungera 

som ett skräckinjagande redskap mot politiska motståndare. Länder som USA och 

Israel ignorerar fullkomligt de internationella överenskommelserna om mänskliga 

rättigheter dom genom Förenta Nationerna är förpliktad att respektera. 

 

Länder som USA och Israel målmedvetet tillfogar fångarna fysiskt våld till den 

grad att de hjälplösa individer mister livet under praktiserad kroppslig våld och vad 

det gäller den psykiska krigsföringen får fångarna bestående men livet ut, vilket är 

målet med kroppslig och mentalt våld. 

 

Däremot, bevis och kunskap i denna bok är behjälpliga de länder som av fasa för 

det negativa kampanj de utsätts för, för tortyr av sina dissidenter, istället för mera 

grymhet mot sin befolkning lära sig av den ”lagliga” svenska metoden för tortyr. 

 

I annat fall den hatkampanj som kan uppstå mot sådana länder är den moderna 

tidens beprövad västerländskt påtryckningsmedel mot sina kolonier. Anklagelser 

om tortyr som riktas mot dessa länder och inte minst deras statschefer, utpekad 

juridisk ansvarig för fångarnas fysiska samt psykiska lidande, är känd metod när 

det väl är dags att påföra västvärldens vilja. 

 

Boken, genom väldokumenterat bevis, beskriver det silkeslena svenska tortyrs 

metoder iscensatt av politiker genom rättsväsenden i Sverige riktad mot 

dissidenter- medborgare som vågar säga emot utan att kunna hålla landet eller de 

styrande i landet till svars. Ironisk nog bekostas den fysiska och den mentala 

tortyren av medborgarna själva genom de diverse skatteformer medborgarna är 

tvingad till att betala.  

 

Denna bok, trots det faktum att alla medborgare är med och bekostar välfärden, 

talar om den missgynnade minoriteten som har börjat inse klasskillnaderna på 

grund av religion, Islam, och enväldet riktad mot denna Muslimska minoritet i 

Sverige. 

 

Denna minoritet börjar nu säga ifrån förtrycket, vilket har lett till att deras ledare, 

eller de Muslimer som ens tänker högt, utsätts för förföljelse och trakassering av 

den svenska staten genom fabrikation av brott; falska anklagelser- falska angivelse- 

falska intygande- urkundsförfalskning mot dissidenter- mened- beordrade domslut 
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med mera. Det är dessa väldokumenterad statliga brott jag kallar för ”Klinisk7 

Tortyr i Sverige” då på pappret verkar allt vara lagenligt. 

 

Ur det svenska samhället kan en tydligt urskilja två grupper grodda ur Statlig 

förtryck, hat, hot, förtal, ärekränkning, ständigt utsatt för trakassering, 

skandalisering ”Klinisk tortyr”.  

 

Utan närmare beskrivning av dessa gruppers ideologi eller övertygelse, är det just 

deras ledare eller högljudda medlemmar ur dessa två grupperna som häktas under 

långa perioder utan rätt till rättegång, rätt till så kallad saklig- opartisk- och 

oberoende prövning av anklagelserna inför en domstol, för att senare släppas fri 

lika omotiverad som häktningen. 

 

Högt uppsatta individer hos dessa grupper för eller senare kommer att hamna i 

fängelse för något, något tillsynes legitimt svepskäl8 som avledningsmanöver för 

omvärlden, påhejad av de statliga medierna. 

 

Ur dessa minoritet finns nu en för tillfällen en liten skara som är bered att ta till 

vapen som en naturlig konsekvens för det hat och det förtryck, den så kallade 

demokratiska Sverige i själva verket tyrannen, utsätter meningsmotståndarna för i 

landet. 

 

Jag vill som motpol till väpnad konflikt, genom avslöjande, uppmuntra aktivisterna 

till fortsatt fredlig kamp inom ramen av gällande rätt i Sverige, även om domstolar 

i Sverige utfärdar dom enligt order. Försvar av landets väl och ve ska ge sitt intryck 

i information riktad till världsmedborgarna om det tyranniska land Sverige har 

bekommit. 

 

Information till världen är ett allmännyttigt alternativ till väpnad konflikt, även om 

det är just avslöjandet och informationen som tystas och förtrycks med hänsynslöst 

rättsövergrepp i Sverige. 

 

Boken vill förmedla skyldigheten hos aktivisterna- alla motståndsgrupperna i 

Sverige till ett fortsatt fredlig försvar av landet även i fångskap som sina 

                                                           
7) Fulländad 
8) En populär anklagelse är att ha våldtagit sin egen fru eller någon i närheten. Den världsberömda Julian 

Assange affärer har inte passerat någon obemärkt. 
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meningsfrände mot tyranni ute i världen fängslad i USA, Israel, Guantanamo, 

Egypten, Frankrike, Saudi Arabien, England etc. 

 

En frihetskämpe i fångskap ska inte glömma att även medfångar har rätt till 

information oavsett bakgrund eller brottets karaktär. Jag vill till och med påstå att 

de interna har mer rätt till information av den dolda verkligheten i elitkorridorer än 

folket ute i samhället ty de intagna är just ett resultat av äregiriga individer som för 

egen vinnings skull ingår okonventionella maktallians som missgynnar folket 

kollektivt. 

 

Dagens Sverige, ett land där den sociala och ekonomiska tryggheten kollektivt 

bekostas av skyhöga skatter, har med tiden, den tryggheten gett plats åt fattigdom, 

försämrad välfärd, hot, hat, kränkning och inte minst censur. Alltså ett resultat av 

äregiriga politiker som till ytan byts ut var fjärde år under namnet av ”val” men 

övergrepp och den sociala försämringen hålls igång av deras politiska arvtagare 

under teman partipolitik. En partipolitik som dikteras av en skara storföretagare 

vars enda mål är den egna vinningen. 

 

Förhoppningen är förändring som efter var och ens avslöjande, i det fria och även 

som fångar, ska resultera i att den svenska eliten mäktas till respekt för väljarna 

och medborgarnas lagstadgade rättigheter. Det ska leda till rätt till dissidenters 

rättsliga samt mänskliga rättigheter båda som fria individer i den fria samhället och 

som fångar i fängelse. 

 

Den svenska staten skall komma ihåg att dessa politiska fångar sitter inne för deras 

sociala engagemang, strävan för socialt förbättring, inte för ett brott, i ett så kallad 

demokratiskt land Sverige utger sig att vara. 

 

Det allra viktigaste budskapet av boken ska ändå vara att: Sverige sväljer sin 

stolthet, erkänner den nya sociala rörelsen (dissidenter) grodda ur social orättvisa, 

anordnar rättsinstanser som har kunskap om hantering av politiska mål och de 

spontana politiska motståndarna. Rättsväsenden i Sverige och kriminalvården har 

varken kunskap eller erfarenhet av fångar som oftast är akademiker med en 

tankegång som skiljer sig från de vardagliga busarna. 
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Referens 

 

Meningen av detta för tidigt stycke är att, under läsningen komma ihåg om hur 

Sverige i det verkliga livet agerar mot en dissident. Sverige, mån om sitt rykte, 

maskar övergreppet genom rättsväsenden på ett sätt som missriktar avsky från 

medborgarna och inte minst omvärlden mot dissidenter istället för avsky mot 

Staten. 

 

Den svenska rättsväsendens fabricering av brott, förfalskade intyg mot dissidenter, 

mened, stämpling och medverkan till brott etc. med hjälp av de sju element jag 

nämner här efter, gör det möjligt för ”Klinisk Tortyr i Sverige”, något Saudiarabien 

och alla andra länder än de Europeiska och dess allierade bör ta efter för att inte 

dras inför rätta, domstolen i Haag. 

 

Staten iscensätter en situation9! 

(Hela den rättsliga processen, tio tingsrättssammanträden, är utförligt beskrivet i 

facklitteraturen ”Svensken är dum enligt Langroudi, Iransk kvinna10”) 

 

Sverige:  Du har misshandlat dina barns mor med sparkar och slag i tio år. 

Författaren:  Har du bevis. 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Hur är det möjligt? Tio år av sparkar och slag mot en kvinna som 

lider av ådernät11! 

Saknar du fortfarande bevis!? 

Även den lägsta graden av bevis!? Rodnad! 

Något, vad som helst för bevis!? Det lilla minsta!? 

 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Har ni hört talas om lagen om ”Oskyldighetspersumtion”!? 

Den är reglerad i: 

- Den svenska grundlagen Regeringsformen 2:23 

- Den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

(EKMR) 6:2 

                                                           
9) Förklarar i dialog form, kortast möjligt sammanfattning. Alla förundersökningar finns som offentliga 

handlingar att få från staten. 
10) https://docdro.id/nIXRo6b  
11) Ådernät är små blodkärl som ligger ytlig på huden, syns genom huden vid minsta bristning. Dessa 

små blodkärl ger bristning, blåmärke, vid det lilla minsta kontakt mot hårda ytor. 

https://docdro.id/nIXRo6b
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- Den Europeiska Unionens stadgar om mänskliga rättigheter 

48:1 

- Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter 

artikel 11. 

Sverige: Jag rättar till; det var mer psykologisk, kränkning, förolämpning 

Författare: Har du bevis. 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författaren: Tio år av förolämpning, kränkning, psykologisk förnedring etc.  

Inga som helst bevis?  

Inte ens av den lägsta graden? 

Någon SMS där jag kallat henne för ”dum”!? 

 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författaren: Har ni hört talas om lagen om ”Oskyldighetspersumtion”12!? 

 

Åklagare: Förtal om grov kvinnofridskränkning, AM–930 78–16, av barnens 

mor, läggs ner av Kammaråklagare Daniel Jonsson, 2016-10-11. 

 

Sex månader senare, anklagar den svenska Staten: 

Sverige: Du har misshandlat dina barn sedan födseln. 

Författare: Har du bevis? 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Inte ens av den lägsta graden? 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Har du läst skolans utlåtande? 

Sverige: Ja. 

Författare: Skolan intygar att; skolan upplever flickorna vara ”Pappas 

flickor”. 

 Vad säger det om Sveriges falska åtal!? 

 

Skolans utlåtande13, ordagrant: 

 Skolan inte har några misstankar gentemot fadern. 

 ”Pappas flickor” uppfattar skolan. 

                                                           
12) Oskyldighetspersumtionen är reglerad i Regeringsformen 2:23, Europeiska konventionen om 

mänskliga rättigheter (EKMR) 6:2, Europeiska Unionens stadgar om mänskliga rättigheter 48:1, 

Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter artikel 11. 
13) Stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör, Journalanteckningar 2016-09-23, Nadia Chowkhora, sida 

9 av 21. 
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 Flickorna springer alltid och kramas när fadern hämtar. 

 Skolan upplever syskonen som ”lite mer griniga” när modern hämtar. 

Författare: Detta intyg om kärlek skulle inte existera om jag hade slagit mina 

barn. 

Södertörns Tingsrätt: Hemligstämplad falskt åtal14 om misshandel av 

barn, AM-130707-16 läggs ned, domare15 Anders E Larsson, 2017-06-21. 

 

Författare: Släpp fri mina kidnappade barn omedelbart. 

 

Det är bra att veta, myndigheterna i allt sin ilska och iver att förfalska brott mot 

mig, intygade de att Kimiya och Kiyana hade erkänt misshandel under den period 

barnen var frihetsberövade, fängslade i den hemliga skyddade boenden! Då var det 

min tur att anmäla individer, myndighetspersoner, som var involverad i 

kidnappningen av Kimiya och Kiyana. 

 

Dokument som intygar Kimiya och Kiyana utsattes för misshandel i skyddade 

boendet, hittar ni på slutet av boken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14) Islamfientliga kammaråklagare Hawjin Shamer, AM – 130707 – 16, daterad 2017-06-21. 
15) Södertörns Tingsrätt, domare Anders E Larsson. 
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Motdrag  

 

Vill du kämpa för dina rättigheter utan att åka dit, gör som jag har gjort, en garanti 

för ditt liv och på köpet gör du eliten medskyldig till brott där det enda och enda 

tillväga sättet för dig är regeln om ”ingen är heligt, inget ät hemligt och inga 

lögner”. 

 

En dissident som inte vill vara begravd under den tid barnen är kidnappad, perioden 

av förföljelse, förtryck och ärekränkning, bör agera på detta sätt: 

Jag avväpnade den svenska staten genom att oavbrutet skriva om 

kidnappningen av Kimiya och Kiyana till ministrar, med början 14 september 2016 

till Stefan Löfven, Åsa Regnér, Morgan Johansson och Anders Ygeman. Inte för 

att de skulle bry sig om kidnappningen men för att inga av dessa ansvariga avskum 

till ministrar skulle kunna förneka kännedom om dissidentens kidnappade barn.  

 

Nu var dessa entitet medbrottslingar till en internationell avskyvärd brottslig akt, 

kidnappning av en författares barn. 

 

Jag rekommenderar dissidenter i Sverige att på detta sätt registrera diktaturens 

illdåd mot BARN. Barn vars enda brott är att vara barn till en förälder som bryr sig 

om det samtida samhällen. Barn vars brott är att ha en förälder som bryr sig om just 

barnens, den nästa generationens framtid. 

 

Genom brev och anmälan gjorde jag helt enkelt, i enlighet med lagen16, ministrarna 

medskyldig till kidnappning av mina barn. Jag i själva verket registrerade 

ministrarnas involvering i dissidentens kidnappade barn där ministrarna inte kunde 

gömma sig bakom rättsväsendens sken av rättvisa. Jag skrev ”Leverera Muslimsk 

skalp” till den dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi, daterad 26 december 

2016. 

 

Ytterligare skrev jag till var enda en av ledamöterna i Konstitutionsutskottet. Jag 

involverade dessa individer vars jobb var att kontrollera det styrande organens alla 

funktioner. Jag även anmälde regeringen till Konstitutionsutskottet i Riksdagen 

vars uppdrag som institut var/är att kontrollera den svenska regeringen om de följer 

lagen.  

 

                                                           
16) Regeringsformen 12 kap. 9 § andra stycke. 
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Jag i enlighet med lagen, anmälde var enda en social- stadsdelstjänstemän och 

politiker som medverkade i denna kidnappningshärva. Jag anmälde poliser som 

hade utfärdat falskt intyg. Jag anmälde politiker som hade brustit i kontroll av 

organisationen. Jag anmälde kidnappningen av Kimiya och Kiyana till 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Jag anmälde kidnappningen till 

skolinspektionen då Kimiya och Kiyana förhindrades gå till skolan. Jag skrev till 

alla nyhetsredaktion hos TV, radio och tidningar med adekvat ”BEVIS” om 

kidnappning av mina barn, Kimiya och Kiyana. 

 

Jag var full medveten om det faktum att inga av dessa individer- och institut skulle 

följa lagen. Alla dessa brev och anmälan var det enda sättet att registrera det 

medvetna brottet mot två barn som offentligheten senare kunde ta del av. 

Registreringen av breven var ett sätt att framhäva individens, politiker och 

tjänstemannens ”val” att ignorera lagen samt som bevis om det institutionaliserade 

hatet mot Islam och Muslimer. 

 

Samtidigt rubbade jag med dessa anmälningar, offentliggörande, politikers och 

tjänstemannens fokus från en smärtfri kidnappning som de var vana vid ärenden 

om Muslimska barn. 

 

Efter avslöjandet inför öppna ridåer, avslutades utredning efter utredning till min 

fördel. Att det inte fanns några som helst anledning att frihetsberöva mina barn där 

den svenska staten inte kunna fejka kidnappningen av mina barn som ”barnens 

bästa”! 

 

Den svenska staten kunde på inga möjliga sätt legitimera kidnappningen av mina 

barn genom socialtjänstlagen. Hela den svenska strategin för lurendrejeriet om 

”barnens bästa” går ju ut på att få kidnappningen se ut som ”barnens bästa”. Staten 

misslyckad totalt i detta ärende skrek nu efter hjälp från rättsväsenden! 

 

Rättsväsenden ställde upp som det var bruklig med liknande fall, dock denna gång 

ett mycket besvärande mål då alla förundersökningar hade slutat till min fördel 

därmed var marginalen ”+Noll, 000”, inga tolerans att röra sig i. 

 

Mot alla odds var det nu upp till det svenska domstolsverket att, på något sätt, reda 

ut röran. Då kom det svenska domstolsverket på en genialisk idé som blottade hela 

den svenska rättsväsendens verkliga agenda mot Muslimer! En agenda som inte 

var till folkets fördel. 



16 

 

Politiska Barnfångar, Världens enda! 

 

Kimiya Musavi och Kiyana Musavi, mina barn, bekom världens enda legitimerad, 

av det svenska domstolsverket, ”Politiska Barnfångar” straffad för den bok17 jag 

hade publicerat i Sverige! 

 

Rådman Daniel Eriksson, Södertörns tingsrätt, skriver ordagrant i domskälen, 

målnr. MUFT11352 – 17: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker (brott) … Isa 

Musavi har skickat mail till tingsrätten, till olika myndigheter och till 

nyhetsredaktioner (brott) … mot bakgrund av detta finner tingsrätten att för 

närvarande inte är lämpligt med ett umgänge mellan barnen och Isa Musavi 

(Straff) … Isa Musavi härefter funderar på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig 

– kapitulera) … hitta ett mer konstruktivt sätt (sluta skriva) att försöka lösa 

situationen (politisk ställningstagande) på” 

                  Rådman Daniel Eriksson 2017-09-27 

 
Ett år efter kidnappningen, den 27 september 2017, bekom Kimiya Musavi 9.5 år 

och Kiyana Musavi 8 år, världens enda Politiska Barnfångar, av en svensk domstol. 

                                                           
17) Facklitteratur ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. 
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Jag vill påminna diktaturer i Sverige, Urban Ahlin18, Andreas Norlén19, Stefan 

Löfven20, Magdalena Andersson21, Åsa Regner22, Lena Hallengren23, Morgan 

Johansson24, Anders Ygeman25, Dan Eliasson26 om deras brott mot Förenta 

Nationens Barn Konvention: 

 

Artikel 2 

- 1 § Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje 

barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna 

konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 

eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd 

eller ställning i övrigt. 

 

- 2 § Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för 

att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av 

diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 

vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, 

verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18) Urban Ahlin, Sveriges Talman 2014 – 2018  
19) Andreas Norlén, Sveriges Talman 2018 – 2022  
20) Stefan Löfven, Sveriges Statsminister 2014 – 2021  
21) Magdalena Andersson, Sveriges Statsminister 2021 – 2022 
22) Åsa Regner, Socialminister 2014 – 2018  
23) Lena Hallengren, Socialminister 2018 – 2022  
24) Morgan Johansson, Justitieminister 2014 – 2022 
25) Anders Ygeman, Inrikesminister 2014 – 2018 (Jude) 
26) Dan Eliasson, Rikspolischef 2014 – 2018 (Jude) 
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Den politiska eliten 

Nya adlar! 

 

Människans motorik till framgång, till skillnad från djurarten, är den inbyggda 

girigheten. Detta särdrag, omättad hunger för makt och medel, unik för människan 

är i extrem form roten till allt elände och krig, något som fördärvar individen, och 

inte minst ruinerar länder. 

 

Social ojämlikhet i ett land är ett tecken på favorisering av individer baserad på ras, 

kön, kultur, religion och inte minst rikedom. Favorisering av liksinade folkgrupper 

leder till komplikationer då dessa individer inte vill eller i brist på resurser inte kan 

dela med sig socialt och- eller ekonomiskt välstånd. Den utvalda gruppen för att 

kunna behålla rikedomen inom gruppen, behöver ta kontroll över styrande organ, 

vilket i sig påskyndar uppkomsten av diktatur. 

 

Favorisering av individer/folkgrupp ser annorlunda hos olika folk- nationer, dock 

målet är en och samma ”inflytande över de materiella tillgångarna/vinster” som 

enbart är möjligt genom lämpad politik via de egna. Målet kan enbart uppnås av de 

egna folket (de utvalda!) genom förd politik. Inflyttande över tillgångar genom 

egna politiker, två faktorer till framgång som går hand i hand och är till viss mån 

oskiljaktigt för lyckat resultat, något som började med Göran Person27 i Sverige 

1996 till nationens, Sveriges fördärv. 

 

I samhällen som Saudi Arabien med några tusen år av civilisation, är favorisering 

sinsemellan eller med andra folkgrupp, stam, religion en nödvändighet för 

överlevnad, kulturellt accepterad. Detta har format den politiska strukturen hos de 

som i sig gynnar de egna och de grupper som möjliggör monopolen, alltså 

”inflyttande över de materiella tillgångarna/vinster”.  

 

Målet helgar behoven av en stark ledare (tyrann) hos nationer med stark kulturell 

band, enväldig härskare som kan vinna makt och medel för sig och sina egna inom 

nationen. Enväldet i sådant samhälle är mer rakt på sak och accepterad bland 

befolkningen, därmed mindre behov eller inga behov alls av avledningsmanöver, 

skenhelighet och hyckleri för att dölja diskriminering- brott. Folk är ju medvetna 

om sin sociala plats, tillhörighet. 

                                                           
27) Partiledare, Socialdemokraterna tillika statsminister 1996 – 2006. 2007 lämnade han sin post som 

partiledare. 
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Folket i dessa länder må inte få stor andel av det inkomst resurserna tillbringar, 

samtidigt betalar de inte heller höga diverse skatter för att bekosta tyrannens 

leverne med dess offentliga utgifter. 

 

I motpolen ligger länder som Sverige med ungefär femhundra år av civilisation28 

där den sociala, kulturella och den religiösa tillhörigheten är näst intill obefintlig. I 

sådant samhälle, som den individualismen Sverige är, finns det inga behov av 

lojalitet annat än mot sig själv. 

 

Individualismen gör det svår för svenskar att bilda familj det absolut grundläggande 

elementen av en grupp i ett samhälle, att bekomma en maktfaktor mot de som redan 

är med i en sådan konstellation. Sådant samhälle som Sverige är, är det extrem 

känslig mot grupp/grupper som för enat syfte belönar (mutar) individer i 

nyckelposition för egna mål/vinstplan, individer som kan avlägsnas genom andra 

korrumperade individer. 

 

Den nya formen av slaveri är just byggd på individualism, då det är lättare att 

manipulera, tysta och inte minst eliminera obemärkt helt enkelt. 

 

Nu födds den nya eliten! Den som är beredd att sälja sina tjänster i en era där 

individen inte ens är ett kugghjul i världsbilden. I en era av globalisering den 

västerländska nationer är tvingad till, har ideologin ingen plats då individen är 

försumbar och det ska förbli försumbar. 

 

Nya adlar födds29, ”vald" av folket men lojal mot multinationella företagare vars 

medel har manipulerat just folket för att välja de rätta individerna, individer som 

har inom åren, i respektive parti, bevisat sin lojalitet till storägarna30 och inte 

nödvändigtvis till folket.  

 

Det är ingen hemlighet att hela de offentliga och politikers frikostiga levnadssätt i 

Sverige och ute i västvärlden, finansieras med påtvingade skatteformer 

                                                           
28) Om det ens kan kallas för civilisation när en nation inte regeras efter lagar och regler. 
29) Nu är det igen tal om tvåkammarsystem i ett land som gjort sig av med det systemet och beslutade 

om enkammarriksdagen så sent som 1971. 
30) Ett tydligt exempel i Sverige är den tidigare Statsminister Göran Persson, partiordförande 1996 – 

2007 för det socialdemokratiska partiet, en som utan mandat från folket plundrade Sveriges samlade 

tillgångar, sålde allt till vrakpris just till multinationella kapitalister. 
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(plundrandet av ens liv vore rätt ord), vilket gör en iögonfallande favorisering av 

viss folkgrupp mindre accepterad om inte upprörande hos befolkningen. 

 

Invånarna i Sverige känner sig med allt rätta, vara berättigad till de gemensamt 

samlade rikedomarna och tycker det att för det ekonomiska bidragen de tillför 

Staten, ska alla få vara jämlik inför välfärden och dela resurserna lika för alla 

oavsett allt de otaliga faktorer som skiljer folket emellan … skenet bedrar. 

 

Minoriteten i Sverige, till det yttre för omvärlden folkvalda ”demokrati”, styr 

majoriteten med järnhand ”diktator”, där välskrivna nationella lagar negligeras i 

det minsta detalj tack vare det system som i decennier har använts för mörkning av 

Statsövergrepp. Alltså ”Klinisk tortyr i Sverige”, genom komplicerade 

myndighetsstruktur, samordning mellan staten, rättsväsenden, medier och 

föreningslivet styrd av ”sken” valda, korrumperade politiker. 

 

Faktorer som möjliggör ”Klinisk tortyr i Sverige” är listad i boken och förklarad i 

detalj, behjälpliga länder som Egypten, Saudi Arabien etc. att lära sig av hur de på 

ett skenheligt svenskt sätt kan kväsa sina politiska aktivister- motståndare och 

folket allmänt. Ett välbeprövat system Sverige har iscensatt i decennier. 

 

Alla länder som inte kallas för ”väst” bör ta efter det svenska välbeprövade 

systemet av ”Klinisk Tortyr”. 
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Gör som svenskar gör! 

 

För att ett land skall kunna marknadsföra sig som världssamvete i stället för tyrann 

och kunna dölja sin verkliga agenda, behöver detta lands styrande organ satsa på 

ett par grundläggande element, som möjliggör detta, Sveriges enastående 

expertis31. 

 

De grundläggande elementen, nödvändiga beståndsdelarna (Komponenter) för ett 

lyckat resultat, är listad här nedan och beskrivet var för sig med något exempel för 

att förstå djupet av den silkeslena världslurendrejeri Sverige bemästrar förträffligt. 

 

Stater ska vara noggrann med den nödvändiga samverkan mellan dessa komponent, 

ty var för sig är de verkningslösa eller ett urval av några ger inte samma effekt. 

 

 Komponent 1 

Styrande organ 

Låt folk tro att det är deras val! 

 Komponent 2 

”Allmosa” 

Social korruption (bidrag) med folkets egna medel (skatt). 

 Komponent 3 

”Tjänstemannaansvarsfrihet” 

 Komponent 4 

Medier 

Teater kallad media! 

 Komponent 5 

Rättsväsenden 

Marionetter kallad rättsväsende 

 Komponent 6  

Föreningar 

Dolda legosoldater 

 Komponent 7 

”SIDA32”; mekanism för kolonisering av sinne- psyke och själ 

                                                           
31) Den ”etiska stormakten” brukar svenskarna kalla sig i sina medier om sig själva. 
32) SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) https://openaid.se/ Här kan du se 

när, till vem och för vilket ändamål svenskt statligt bistånd har betalats ut sedan 1998. 

https://openaid.se/
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Tjänstemän som ät tillsatt för att driva dessa komponent får bra betalt samt 

åtalsimmunitet av Staten. Tjänstemannen med hjälp av hundratals Statliga institut 

och frivilliga organisationer- föreningar har total kontroll över samhället, då staten 

är mån om sin image och för det behöver Staten ge sken av god vilja utåt. Alla 

dessa institutioner och föreningar har i sig stiftat regler som förskönar än mera 

bilden av humanitet i Sverige när en utomstående observerar på långt hål.  

 

Förutom allt dessa så kallade självständiga organisationer och föreningar finns det 

ytterligare, minst ett kontrollorgan vid varje ministerium vars uppgift är att bevaka 

oegentligheter hos det egna ministeriet. 

 

De viktigaste Statliga organisationer- och föreningar som har en absolut kosmetik 

funktion33 för det mål jag refererar till är: 

 

- Statens medicinsk-etiska råd 

- Riksdagens Ombudsmän (Justitieombudsmannen (JO)) 

- Justitiekanslern (JK) 

- Inspektion för vård och omsorg (IVO) 

- Skolinspektionen 

- Barnombudsmannen 

- Advokatsamfundet  

- Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

- Statensmedieråd 

- Rädda Barnen 

- Barnens rätt i samhället (BRIS) 

- UNICEF Sverige 

 

Kortfattad vill jag beskriva den svenska statens medicinsk - etiska rådet, då den per 

sig talar klarspråk om den svenska regeringens syn på människan- och 

mänskligheten. 

 

 

 

                                                           
33) Påståenden bygger på tusentals mål, var av en jag i detalj refererar till i boken om barn. 
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- Statens medicinsk-etiska råd 

 

Regeringen34 förklarar medicinsk – etiska rådets uppgift som nedan: 

- Statens medicinsk – etiska råd har till uppgift att belysa medicinsk – etiska 

frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Rådet ska sträva efter en 

helhetssyn på frågor som rör sådan medicinsk forskning och behandling 

som kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller påverka 

respekten för människovärdet. 

 

Rådet fungerar också som ett organ för informations- och åsiktsutbyte och 

har rollen av en förmedlande instans mellan vetenskapen, folkopinionen 

och de politiska ansvariga. 

 

Detta institut, en statlig organisation som vägleder statens arbete mot nya horisont, 

nationellt och internationellt, och som finns till för att besvara folkets- 

medborgarnas funderingar om de etiska och moraliska vägvalen inför framtiden, 

har under en etik seminarier35, den 10 december 2021, deklarerat36: 

 

1) Människovärdet är inte okränkbart! 

Vilket i praktiken betyder ”alla människoliv är inte lika mycket värda”. 

Alla människor – medborgare i Sverige är inte lika inför lagen, inte heller 

har lika mycket rätt till den kollektiva välfärden. 

 

2) Sjuka och handikappade har lägre människovärde! 

Dödshjälp kan vara barmhärtig till och med! 

 

3) Rätt med terrorattentat! 

Terrordåd mot individer, i och utanför landet, terrordåd mot andra Stater 

där oskyldiga kan komma till skada- mördas, kan till viss mån vara 

berättigad. Därmed att utbilda, finansiera, utrusta, transportera individer 

för terror, exempelvis i Iran37 för att mörda 25 civila BARN och Kvinnor 

kan vara rättfärdigade. 

                                                           
34) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/ny-ordforande-i-statens-medicinsk-etiska-

rad/  
35) https://kvartal.se/artiklar/foresprakare-av-spadbarnsmord-pa-etikseminarium/  
36) Ni får studera filosofin om Nihilist. 
37) Terror attentat under militärparaden i Iran 2018, iscensattes av den svenska regimen 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-doda-i-iran-efter-attack-under-militarparad  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/ny-ordforande-i-statens-medicinsk-etiska-rad/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/ny-ordforande-i-statens-medicinsk-etiska-rad/
https://kvartal.se/artiklar/foresprakare-av-spadbarnsmord-pa-etikseminarium/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-doda-i-iran-efter-attack-under-militarparad
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Ett exempel: 

 

Habib Faraj Jalb en internationellt efterlyst svensk terrorist som Jobbade i Göteborg 

Kommun38, organiserad- finansierad- utbildad- utrustad för terrordåd i Iran. Det 

svenska terrordåden i Iran ledde till mord av 25 barn och kvinnor som beskådade 

en militär parad i den sydvästliga staden Ahvaz. Ytterligare 68 barn och kvinnor 

lemlästas under detta svenska terrordåden i Iran. 

 

Detta djärva! svenska terrordåd i Iran- Ahvaz, prisades i svenska medier som 

uppror mot tyrann! När denna svenska barnamördare arresterades i Turkiet för 

dåden, fördes han till Iran, försvarades hans akt av mord, av den svenska staten och 

de svenska statliga medierna (SVT39) när han ställdes inför rätta i Iran. 

 

I ett par decennier i Europa och bevisligen i Sverige är det inte längre tal om 

människans okränkbara värde och rättigheter oavsett ras, färg, kön, ålder, etnicitet, 

kultur, religion men enbart vilka egenskaper individen besitter för att maximera 

nyttobegären.  

 

Sverige med ett sådant etiskt råd tillrättavisar andra länder i världen om barnens 

och kvinnornas rättigheter, mänskliga rättigheter, jämlikhet, rätten till abort, 

homosexuellas rättigheter, demokrati, yttrandefrihet …! 

 

Kan en nation vara mer skenhelig40? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38) Fångad av den Iranska underrättelsetjänsten (på Persiska) 

https://www.youtube.com/watch?v=Agsa9DgX5Z0 Han anger att terrorceller finns kvar i Göteborg. 
39) SVT försvarar den svenska terroristen och är orolig om hans eventuella avrättning 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-avslojar-annu-en-svensk-medborgare-riskerar-avrattning-i-iran-

ud-bekraftar  
40) Studera forskning i Uppsala universitet om ”Rasbiologi” med början 1907- institution genom 

riksdagen 1921 

https://www.youtube.com/watch?v=Agsa9DgX5Z0
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-avslojar-annu-en-svensk-medborgare-riskerar-avrattning-i-iran-ud-bekraftar
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-avslojar-annu-en-svensk-medborgare-riskerar-avrattning-i-iran-ud-bekraftar
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 Komponent 1 Styrande organ 

Låt folk tro att det är deras val! 

 

Baserad på människans motorik till framgång, girighet, och faktum om 

individualismen i väst, har det varit lätt för kapitalister att i god tid, under en lång 

iakttagande process av de svenska partierna, handplocka de användbara 

aktivisterna, de mest samarbetsvilliga individerna för att placera vid 

nyckelpositioner. Individer som bara följer order utan några besvärliga funderingar 

eller frågor som belönas med makt och medel. 

 

Partiernas uppbyggnad i Sverige gör det möjligt att kartlägga en aktivist redan från 

tiden som medlem i ungdomsförbundet i respektive parti. De lämpliga aktivisterna 

tillåts klättra i hierarkin och som vuxen börjar de så småningom placeras och få 

ansvar i hemkommuner. Det är en ständig prövning av lojalitet mot partiet inte 

nödvändigtvis lojalitet mot ideologin eller medborgarnas väl i hemkommuner.  

 

Ur respektive parti silas ut en handfull lämpliga politiska aktivister i hela riket 

bland tusentals andra medlemmar- aktivister som för olika anledning inte uppfyller 

kraven av lojalitet till de styrande i partiet. Samma process, kontroll av lojalitet, 

löper igenom hela aktivisternas aktiva liv som om det vore en sekt. 

 

Selekteringen följer aktivisterna ända in i graven oavsett position i Kommun, 

Landsting eller som Riksdagsledamot och regimtjänsteman. Mekanismen bakom 

den politiska selekteringen är obarmhärtig och benhårda för den lilla minsta felsteg.  

 

De rätta stegen och det rätta målet för alla partier i Sverige och inte minst för väst 

och många länder i världen, stavas ”Globalisering” för tillfällen. Inet ens ett parti 

av ett västerländskt land, eller någon regim41 i världen är skonad för det plan 

globalisterna har skissat för planeten. 

 

Partiet Socialdemokraterna i Sverige är ett livslevande exempel av det 

ovannämnda, ett parti som beslutades globalt att förinta. Ett parti som hade stöd 

hos närmare 50 procent av den svenska befolkningen, med folkhemmet som mål, 

var ett realt hot mot globalisering som multinationella företagare strävade/strävar 

                                                           
41) Världen bevittnar hur det går till för länder som motsätter sig globalisternas plan för Jorden med dess 

befolkning.  
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efter. Den behövde man stycka, söndra och härska42. Avknoppningen heter 

nuförtiden, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och på senaste tiden partiet Nyans. 

 

Ett par livslevande exempel om politiker inom det Socialdemokratiska partiet som 

neutraliserades genom skandalisering, öppet motarbete och även mord är 

namngivna här nedan. Man flådde bokstavligen partiet från det gamla köttet! 

 

Först och främst Mona Sahlin i en era av Sveriges vägval där Ingvar Carlsson, som 

av rädsla inte ville fortsätta vara ledare för partiet men tvingades att leda i väntan 

på en lämplig arvtagare. Den lojala men livrädda Ingvar! 

 

Enligt den information jag förfogar över, var Mona Sahlin en individ- aktivist i 

Olof Palmes43 anda! Något som inte passade in i bilden- planerna! En sådan lysande 

politiker och politisk karriär släktes för priset av en Toblerone! 

 

Istället valdes en lyhörd individ, till globalisternas behag, göran persson till posten 

som partiordförande. Inte av folket men av en ”handfull lämpliga, lyhörda politiska 

aktivister” kamouflerad som verkställande utskott (VU44).  

 

Det svenska folket har aldrig valt den person som ska uppta posten som 

”Statsminister”. 

 

”låt folk tro att det är deras val”! Kom ihåg det faktum att folket i Sverige väljer 

parti inte dess ordförande, ordförande som per automatik väljs till 

Statsministerposten efter valen. 

 

Göran persson som utan mandat från folket45, fick i uppdrag av globalisterna, inte 

av folket, att privatisera och sälja folkets samlade tillgångar, till och med 

                                                           
42) Valåret 2018 fick Socialdemokraterna mandat av 28,26 procent av rösterna som blev det lägsta i 

partiets historia sedan allmän rösträtt infördes år 1921. 
43) Detta betyder inte helgon förklaring av Olof Palme men en betydligt långsammare nedbrytning av 

det svenska samhället som inte passade alls med globalisternas världsbild.  
44) Verkställande Utskott (VU) utses av styrelsen eller av årsstämman. VU har till uppgift att bereda 

ärenden inför styrelsemöten … föreslå ny ordförande i partiet- eller bolag. 
45) Göran Persson vid inträden som partiledare för Socialdemokraterna njöt av närmare 50 procent av 

rösträtten. Närmare hälften av den svenska befolkningens förtroende. Vid avgången hade göran person 

lyckats söndra partiet till 35 procent av rösträtten!  

Göran persson är idag styrelseordförande för Swedbank (misstänkt för penningtvätt) en privat banksfär 

samt styrelseordförande för LKAB ägd av den svenska staten. 
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pensionen. Han skulle ytterligare se till att lönerna höjdes i exponentiella takt, 

vilket i sin tur la grunden till prishöjningar i alla områden, specifik inom boendet, 

den låneform som följer en till graven. Göran person, en sådan individ- aktivist 

som i Telia muthärvan46 ”inte ville sitta med några gröngölingar!”. 

 

Ytterligare i söndrings process av partiet Socialdemokratin, låt oss hedra minnet av 

Anna Lindh. Den neutraliserade47 politiker som eliminerades för bland annat 

motstånd mot Israel, globalisternas förlorade land, dit alla resurser måste gå! 

 

I en och samma parti har vi ytterligare Håkan Juholt, en till vänster om 

Socialdemokratin som motarbetades på alla front, avsattes och sattes i politisk 

isolation, deporterades till kyla, Ambassadör av Island! Nu sitter han långt, långt 

borta från svensk politik som Ambassadör i Sydafrika. Bättre än eliminering 

medger jag. Mer skonsam för landets rykte. 

 

Motpolen till Håkan Juholt är Urban Ahlin, Sveriges Talman48 2014 – 2018, som 

trots Wikileaks avslöjande om täta samarbete, om inte rent av högförräderi, med 

den amerikanska ambassadören för vägledning om riksdagens beslut i frågor som 

annars måste hållas hemligt. Urban Ahlin belönades däremot med tjänst som 

Sveriges ambassadör i Kanada sedan 2019! Urban Ahlin får än idag en nyckel roll 

i den innersta kretsen. 

 

Sist men inte minst har vi Stefan Löfven49 som under hela sitt politiska yrkesliv har 

lytt order och som förhandlingschef försökt få till stånd det som han, inom en ram, 

var dikterad att röra sig i, under sina förhandlingar som förhandlingschef. Det 

gjorde han galant ända in i den sista dagen som partiordförande 27 januari 2012- 

och som Statsminister 2014 till och med 4 november 2021. 

 

Nu har Socialdemokraterna valt en ny partiordförande att mata väljarna med, 

väljare som tror det är de som ”väljer” sin kandidat till Statsministerposten! 

                                                           
46) det statliga svenska telekompaniet (Telia) anklagades för mutbrott i Uzbekistan. Alla inblandade 

kom undan rättvisa. 
47) Det var så de kallade lönnmordet! Hotet var neutraliserad. 
48) ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” 

Denna beskrivning i grundlagen ger den svenska Talmannen en unik ställning hos det organ som 

utnämner regering, stiftar lag, beslutar om skatt, bestämmer om hur statens medel ska användas samt 

granskar rikets styrelse och förvaltning. Talmannen leder riksdagens arbete som bemäktigar Sveriges 

högsta beslutande organ.  
49) Socialdemokratisk partiordförande 2012 – 2021  
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”låt folk tro att det är deras val”! 

 

Det mest intressanta med detta stycke är väljarkåren som från närmare 50 procent 

av rösterna sjönk till 28 procent vid val 2018! En minskning på hela 22 procent 

under en period av 20 år, helt i linje med globalisternas plan för Socialdemokrati i 

Sverige. 

 

Resten av de etablerade partierna i Sverige är också en avledningsmanöver som 

Socialdemokraterna är, infiltrerad av storföretagare- tankesmedja som lobbar för 

den globaliserade intressen. Partier som under kontrollerade former föser folket 

mot den riktning multinationella företag har skissat för den svenska nationen- det 

svenska folket. 

 

På senare tid, med tanke på allt motsättningar med de egna politikerna i Väst, förd 

politik inom nationer i Europa, har nationalister fått allt mer anhängare därmed 

makt att säga ifrån, säga till och sätta stop för politikervansinne. 

 

Sverige var inget undantag och för att möta den missnöjda skaran i landet hade 

skuggregeringen i Sverige bildat ett nationalist parti 1988, ett parti sammansatt av 

några andra små nationalistfalanger som då vid starten hade fått namnet, 

Sverigedemokraterna. 

 

Sverigedemokraterna var en säkerhetsventil för framtida missnöje bland 

befolkningen, något som enligt planen skulle dra till sig missnöjda medborgare. 

Sverigedemokraterna har vid sista val 201850 dragit till sig 1 135 627 missnöjda 

röster, 17.53 procent av valdeltagarna, tredje störst parti med 62 riksdagsledamöter. 

 

”låt folk tro att det är deras val”! 

 

Sverigedemokraterna har sedan bildandet fungerat som magnet för missnöjda 

medborgare mot migranter, specifik mot Muslimska migranter. 

Sverigedemokraternas missnöjda skara som tycker den befintliga politbyrån inte 

har Sveriges väl som mål, när politiker tillåter Muslimer, tillsynes obehindrad, 

migrera till Sverige. 

 

                                                           
50) https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html  

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html
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Nu, 2022 ett valår, har ett nytt parti, partiet Nyans, sett dagens ljus. Det nya partiet 

har röter i Centerpartiet, Sveriges fjärde största parti. Centerpartiet som jag 

stämplar som ett rent judisk parti i Sverige. Det som är mest anmärkningsvärt ur 

detta judiska parti, är att det nya partiet profilerar sig som ett Muslimskt parti! 

 

Ett Muslimskt parti ”Nyans” har sett dagens ljus med hjälp av skuggregering som 

iakttar den beredda missnöjen inom en växande Muslimsk befolkning i Sverige. 

 

”låt folk tro att det är deras val”! 

 

(Jag vill inom parentes berätta om tre sidors A-4 jag skickade till två individer år 

2018, där jag talade om den ”Oorganiserade”, röstberättigade men desillusionerade 

Muslimer i Sverige.) 

 

Sådant är den fria valen i Väst/Sverige. De vanliga världsmedborgarna, för olika 

faktorer51 och utan bättre vetande om den verkliga proceduren i diverse partier i 

länder som Sverige, luras till att tro att det inte finns ett mer demokratiskstyrd land 

än det västerländska, var av en Sverige! 

 

Med tanke på allt ni har läst i denna komponent, nu kanske är det lättare för er att 

förstå varför alla politiker, även de obetalda partifunktionärer, allt från topp till tå, 

vågade inte säga ifrån när projekten ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i 

Sverige52” drogs igång och när en författares barn kidnappades för avslöjandet av 

projekten. 

 

Trots lurendrejeriet i Sverige om ”folkets val”, har Sverige pekfingret mot alla 

andra länder i Världen med slogan; ”deras valda beslutsfattare inte är folkets 

’Val’!” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51) Genom statliga organisationer som SIDA samt icke Statliga organisationer och medialt upplysa det 

positiva i Sverige men mörka- och censurera det negativa etcetera. 
52) https://docdro.id/HSHUW3k  

https://docdro.id/HSHUW3k
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Ett exempel: 

Politiska Barnfångar i Sverige 

 

Kimiya Musavi och Kiyana Musavi, mina barn, straffades för den bok53 jag har 

publicerat 2017 enligt dom, Södertörns tingsrätt, Stockholm, målnr. MUFT11352–

17.           Domare Daniel Eriksson skriver ordagrant i domskälen: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker … Isa Musavi har 

även skickat mejl till nyhetsredaktioner … mot den bakgrunden inte är lämplig med 

ett umgänge mellan barnen och Isa Musavi … Isa Musavi härefter fundera på att 

ta ett steg tillbaka! … hitta mer konstruktiv sätt …!?” 

 

Hur kan detta vara möjligt i ett land som Sverige? Sverige, ett land som tar bröstton 

om Barnens rättigheter, mänskliga rättigheter! Sverige, ett land som har 

Tryckhetsförordningen och Yttrandefriheten som grundpelare i sin civilisation! 

 

Detta kunde inte vara möjligt utan en samlad politikerkår. En samstämmig 

politikerkår oavsett färg och ideologi. Mer eller mindre frammutad med makt och 

medel, påtvingad mot ett enda mål, att knäcka ett samvete. Styrande politikerkåren 

såg sin chans för att tysta en dissident och inte minst få klättra upp i hierarkin!  

 

2016 var kulmen på 24 år av politisk aktivitet för barn och ungdomar i Sverige. Nu 

hade den svenska staten fått chansen att kväsa den fredliga aktiviteten. 

 

Avslöjandet om våldtäkt av barn inom Taekwondo, kokain missbruk i den svenska 

Taekwondo landslaget, barnfängelse i Sverige, våldtäkt av Muslimska flickor i 

svenska barnfängelser, barnfängelsevakters drogförsäljning mot sexuella tjänster 

av flickor och pojkar, misshandel av barn i svenska barnfängelse, mord av barn i 

barnfängelse, fritidsledarnas drogförsäljning till barn och ungdomar54, avslöjandet 

av statlig förföljelse av Muslimer som folkgrupp i Sverige, våldtäkt av Muslimska 

kvinnor hos kvinnojourer, misshandel av Muslimska kvinnor till tystnad hos 

kvinnojourer efter våldtäkt etc. och inte minst artiklar som: 

- Pella, ett varumärke? 

- Är Kungen kurd? 

                                                           
53) Facklitteratur ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. 
54) fritidsledarna- individer som är med barn och ungdomar efter skolavslut tills föräldrar hämtar barnen 

efter jobbet, utnyttjade barnens- och ungdomarnas tillit i många område som drogförsäljning, stöld, 

torpedverksamhet etc. 
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- Sååå politisk inkorrekt! 

- Moder Svea berövar sina barn allt värdighet! 

- Apatiskt hyckleri! 

- Iran, svensk koloni? 

- Nagel i ögat! 

- M.m.  

Nu är det kanske lättare för världen att förstå varför alla de verksamma politikerna 

var mer än nöjda med kidnappning av Kimiya och Kiyana! Inte heller var 

politikerna villiga att säga emot gisslantagning av författarens två barn, världens 

enda ”Politiska Barnfångar” genom ”dom” för avslöjandet av projekten 

”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige”. De verksamma politikerna 

ville helt enkelt få ett slut på avslöjandet av projekten. 

 

Politiker vars ansvar på papper (lag) är att, för landets väl, behandla alla 

medborgare lika, för egen vinnings skull, inte bara sa emot kidnappning av 

författarens barn men också såg till att kväsa författaren genom maktövergrepp, 

förtal, ärekränkning, mened etc. med draghjälp från domstolsverket. 

 

Märk ordet ”domstolsverket” med allt vad en tillsynes utfärdad dom betyder för 

svenskar och inte minst för den civiliserade världen. Lagligt angrepp av 

familjemedlemmar, grundad på fabricering av brott, för att tysta en författare. 

 

Detta är det silkeslena, klinisk tortyr jag talar om, om Sverige, det som skiljer sig 

från u-länder. 

 

Det är viktigt att nämna, politikern Ulf Walther, socialdemokratisk ordförande i 

Stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör, har efter kidnappning av Kimiya 

Musavi och Kiyana Musavi, befordrats till ledamot i Stockholms 

kommunfullmäktige. Belöning för förföljelse av dissident, kidnappning av en 

Muslimsk författares barn. 

 

Trots lurendrejeriet har Sverige pekfingret mot länder i Världen, med slogan 

att ”deras valda beslutsfattare inte är folkets ’Val’ ” 
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 Komponent 2 Allmosa! 

 

Social korruption (kallad bidrag) med folkets egna medel (påtvingad skatt). 

 

Ta ifrån folket allt deras arbetstjänst och kalla det för skatt, gör folket beroende av 

staten och kalla det för bidrag, bidrag för det vardagliga uppehällen för överlevnad 

och för allt folket gör under sin vardag och sitt liv. 

 

Sverige för dess extrem begränsade naturresurser som nationell inkomstkälla, har 

dragit igång ett skattesystem som med tiden är inget annat än ren 

förslavningsmetodik. 

 

Tanken om att gemensamt bygga upp landet med visionen, vad som kom att 

kallades för folkhemmet55, var välmenad från början, då alla medborgare enhetligt 

skulle bidra med sitt för landets och alla dess medborgares väl och ve. Dock den 

goda gemensamma gärningen kom av sig med tiden tack vare girigheten, den 

inbyggda instinkten för utveckling, utvecklingsmotoriken. En positiv girighet 

avleddes med oförtjänt makt och medel som belöning. 

 

Frånsett alla former av öppna och dolda skatteformer, det svenska folket, varenda 

en individ som går till jobbet i Sverige idag den 20 mars 2022, erlägger den 

genomsnittliga kommunala skattesatsen på 32.24 procent som inkomstskatt direkt 

ur individens lönecheck, plus 32,42 procent som arbetsgivaravgift56. Tanken är att 

arbetsgivaren har fått möjlighet att få jobbet utförd av en medborgare där Staten 

var med och bekostad uppväxten, skola, vård etcetera. 

 

Men vänta lite! Var det inte barnens föräldrar, pappa och mamma var för sig, som 

betalade skatt? Den skatt som mycket väl kunde de själva ha lagt ut för barnens 

uppväxt, vård och skola och få tjäna tillbaka när barnen fick ett jobb! 

 

Varför inte enbart betala för den gemensamma infrastrukturen i from av vägar, 

broar, flygplatser, el- och telefonnät och likartade poster? Då likvärdig standard är 

viktigt för alla i samhället- landet. 

                                                           
55) Begreppet ”folkhem” introducerades av Per Albin Hansson 1928 som med vilket menade han ”ett 

samhälle som är ett hem för hela folket, det ska präglas av samförstånd och jämlikhet” modulen för den 

svenska välfärdsstaten. 
56) Varje arbetare i Sverige betalar, grovt räknad, 6200 sek till staten per 10 000 sek inkomst. 

Jobbskatteavdrag ej inräknad, som i sig är en form av beroende mekanismen, ironisk nog av egna medel. 
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Låt oss fundera kring ett par frågor: 

Varför kalla justering av de erlagda skatten för ”bidrag”? 

Varför kalla justeringen för Barn”bidrag”! 

Varför kalla justeringen för Bostads”bidrag”! 

Varför kalla justeringen för Tandvårds”bidrag”! 

Varför kalla justeringen för skatte”reduktion”! 

Varför kalla justeringen för merkostnad till och från jobbet för Rese”avdrag”! 

Med Mera … 

Nu ”bidrag” för El kallad sänkt energiskatt, då Staten i höstas lagt ner 

kärnkraftverken som lett till skyhöga El-priser! 

Nu ”bidrag” kallad drivmedelskompensation57, för den skyhöga priser på 

diesel/bensin. 

 

Att medborgarna jobbar alltför mycket och länge i livet är ett faktum. Frågan är; 

varför ska medborgarna vara beroende av ”allmosa”? Allmosa från den pott, 

skattemedel, de själva erlägger! 

 

Varför inte göra sig av med alla bidrag och avdrag och i motpolen sluta med skatt 

på moms och moms på skatt? 

 

Varför inte betala mindre i Skatt där ”föräldrar” får obekymrad kunna ta hand om 

sina barn, familjelivet, kost och logi, semester, besparing etc? 

 

Varför inte betala mindre i Skatt där båda ”föräldrar” inte behöver jobba heltid för 

att klara av livhacken? 

 

Varför inte komma på ett system där barnen under sin arbetskarriär betalar någon 

procent direkt till sina föräldrar? Som komplettering till intjänade pension58. 

 

Den adekvata frågan ska ändå vara: 

”Varför kallar den svenska staten alla de former av 

skattejusteringarna för ”bidrag”?! Nu när var och en med mindre skattesats skulle 

klara av livhacken galant!” 

 

                                                           
57) Idag den 6 maj 2022, utan att förklara i detalj, utgörs bensinpriset av 46 % diverse skatteformer. 
58) Hoppas detta inte missbrukas av politiker i framtiden. Jag menar inte en förskjutning av ansvar då 

alla arbetsföra medborgare ändå sparar någon procent till sin pension genom de erlagda skatten per 

månad.  
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Den svenska Staten ser till att majoriteten av befolkningen inte ska ha stora 

ekonomiska resurser, dess mindre besparingar i form av kontanter. Att majoriteten 

av den svenska befolkningen ska vara i behov av det som kallas för ”bidrag” för att 

klara av livets nödvändigheter, det vardagliga kostnaderna. 

 

Ja, folket måste vara beroende av Staten. Uppkomsten av silkeslena diktator. Det 

är då kan en Stat få kontroll över medborgarnas- dissidenters tyckande och 

tänkande.  

 

Nu förstår ni väl varför tjänstemän, journalister, föreningar, Barn- och 

människorättsaktivister, det gemene folket och till och med politiker inte vågar tala 

öppet om brott beordrat av Staten. Medborgarna i Sverige frånsett karriär lider 

också ekonomisk, om de börjar sätta sig mot statens brottsliga direktiv. 

 

Det ironiska i denna ekvation är att folket i Sverige betalar för det övergrepp den 

svenska Staten utsätter de för. Jag började betala skatt 1989, sju månader efter 

ankomsten till Sverige. 

 

Ekonomisk lidande för dissidenter, mer eller mindre, ter sig på detta sätt. Detta är 

det steg jag går igenom: 

- Alla tillgångar beslagtas. Barnets besparingar i bank, kontanter i bank, 

hus, bil, smycket, saker av värde i hemmet, allt beslagtas utan stöd i lagen. 

 

- Individen beläggs med näringsförbud. Dissidenter får inte ens ansöka om 

mobilabonnemang dess mindre äga en mobil. På samma sätt inga 

abonnemang för internet, eller kunna abonnera tidningar …  

 

- Lönen beslagtas. Dissidenter får behålla en schablon summa av sin egen 

lön för att klara av livhacken. Att betala de absolut nödvändiga i livet, 

hyran, maten, elen, månadskort till och från jobbet etc. 

 

Tänk dig, att resa till och från jobbet, utföra ett arbete i nio timmar inkl. 

lunch, för att på slutet av månaden ha enbart den summa du kan knappast 

leva på dess mindre besöka restaurang, gå på bio etc. Jag intygar varenda 

påståenden med dokument. 
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Ni kan ALDRIG tänka er den mentala påfrestningen, den tortyr individen 

utsätts för vardagligen för det arbete individen utför men inte har pengar 

att köpa godis. 

 

(I mitt fall trots beslut om miniminivå på 398: - kronor per dag, fick jag 

utan beslut eller annat form av förklaring och utan förvarning, hälften av 

den beslutade miniminivån under ett par månader för att övergå till att 

strypa lönen helt och hållet för två månader trots ett beslut om utmätt 

miniminivå! Utan stöd i lagen. 

 

Detta tvingade mig till att låna av vänner för hyra och mat. Jag kunde inte 

heller betala elförbrukningen hemma, vilket ledde till att Staten stängde 

av elen. För världen utanför helt lagligt då jag inte hade betalat 

elkonsumtionen utan att berätta för omvärlden varför en författare inte 

kunde betala av den förbrukade elen! 

 

El är allt i ett svenskt hem. Lagar mat, kokar vatten, kyl och frys, lyse, 

internet, TV och radio, klockor … allt. Tänk dig när staten slår av elen 

hemma hos dig! Hur lidande blir du inte i ditt hem? 

 

Den 10 november 2021 avbröt den svenska staten elen hemma hos mig. 

Än idag 7 maj 2022 är elen frånkopplade59.) 

 

Den fysiska tortyren beskriver jag här nedan: 

- Jag har inte rätt till vård i den vårdcentral, Storeby, jag är inskriven. 

Utöver det kostar det 250 sek. att boka tid för besök, jag inte har råd med. 

 

Förstår ni? Förutom att inte ha rätt till vård, jag har inte ens medel att söka 

vård hos en privat vårdgivare vars besök kostar, i det minsta laget, 350 

kronor. 

 

- Jag lider av kroniskt hudbesvär som jag inte får hjälp för. Mina fingrar 

blöder och svider konstant vid såren, omöjligt att skriva vare sig på 

tangentbord eller på papper.  

                                                           
59) Jag hade avslöjat planerna om en världsturné i färd med en skåpbil skyltad med bilder av mina 

gisslantagna barn, domen från Södertörns tingsrätt samt bilder på den svenska statsminister och andra 
ministrar som håller Kimiya och Kiyana fängslad i Sverige, straffad för mina sociala aktiviteter för 

”barnens bästa” i Sverige. Plötsligt började allt dessa hända! 
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- Synen är dålig och försämras för varje dag. Senast hade jag en infektion i 

örat och käke jag inte fick vård för. Jag pressade vitlök, lindade vitlöken i 

en bit servett, satte in i örat och käke. 

 

Systemet är obarmhärtigt. Politiker, tjänstemän, läkare, vårdpersonal, journalister, 

domare etc. är tvungna att göra som de är tillsagd att göra, om de själva inte skall 

hamna i onåd. Kom ihåg, frånsett karriär, inte heller de har stora ekonomiska 

resurser- reserv. 

 

En givmild tyrann: 

”Gör folket beroende av staten för det vardagliga uppehällen 

och för allt folket gör under sin vardag, med folkets egna medel.” 
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 Komponent 3 Tjänstemannaansvarsfrihet 

Lagen om ”Tjänstemannaansvarsfrihet” 

 

Komplicerad myndighetsstruktur som tvingar medborgarna till tystnad, utan några 

som helst rättsliga konsekvenser för de Statliga brottslingarna, kan jag kort och gott 

sammanfatta- förklara med ett enda ord: ”Tjänstemannaansvarsfrihet” 

 

Lagen om tjänstemannaansvarsfrihet går hand i hand med Social korruption, 

bidragsberoende, en nedåtgående spiral när tjänstemän, journalister- mediehus- 

människorätts organisationer- föreningar som brister i tjänsteutövningen inte hålls 

ansvarig, till Sveriges fördärv. 

 

Alla länder som har ett tyranniskt styre, bör istället lagstifta och börja använda detta 

välbeprövade lagen om ”Tjänstemannaansvarsfrihet” som den svenska staten har 

satt i systemet sedan 1986. Detta ord omvandlar diktaturer till en teflonpanna som 

Sverige är, inget fastnar då ingen är ansvarig! 

 

Länder i världen som Sverige kallar de för diktatorer måste anta lagen om 

”tjänstemannaansvarsfrihet” i respektive författning, för att undgå den 

västerländska hyckleri och förföljelse. 

 

Tanken bakom lagen om ”Tjänstemanaansvarsfrihet” må ha varit goda från början 

då människan av naturen inte kunde/kan vara felfri, men efter en tid bytte ordet 

”Tjänstemannaansvarsfrihet” innehåll och i praktiken gav denna lag tjänstemannen 

rätt att ”välja” begå brott. Ett verktyg där Staten fullt målmedvetet använder till 

förtryck och förföljelse av dissidenter. 

 

Den svenska Staten garanterar tjänstemän60 som ”väljer” att begå brott mot 

Muslimer inte kommer att ställas inför rätta. 

 

Denna ansvarsfrihet gäller för tjänstemän och politiker från den lägsta nivån ända 

upp till regeringen vars ministrar är tjänstemän och riksdagsledamöter som är 

landets högsta politiska beslutsfattare enligt konstitutionen. Som diktatur har detta 

lag ”Tjänstemannaansvarsfrihet” utfallit Gudsgåva för lagligt övergrepp mot 

dissidenter. 

                                                           
60) Enligt den svenska författningen är det enbart Konungen som inte kan ställas inför rätta. Alla andra 

medborgare oavsett befattning är obligerad att följa lagen. 
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Som diktatur får politiker och tjänstemän vid regeringen diktera- tvinga på 

medborgarna allt orätt, för att senare åberopa lagen om 

”Tjänstemannaansvarsfrihet”. Ni kan lista ut resten. 

 

Bevisligen är tjänsteförklaringen mot dissidenter hos rättsinstanser som Polis, 

Åklagarmyndighet, Domstolar samt sociala myndigheter och medierna i Sverige, 

att ignorera gällande rätt då fokus ska ligga på det politiska ställningstagandet med 

hänsyn till individens etniska bakgrund. 

 

Om något brott under processen, brott som korruption, urkundsförfalskning, falskt 

intygande, falskt åtal, påtvingad tystnad etc. uppdagas och/eller erkänns av 

tjänstemän, är det helt enkelt att åberopa lagen om ”Tjänstemannaansvarsfrihet” 

och lägga ner anmälan. Inte ens brott som mord av barn i svenskt barnfängelse, där 

Staten har tagit på sig ansvar om just det mördade barnet, leder vidare till straff. 

 

Enligt brottsbalken 20 kapitlet 1 paragraf samt 23 kapitlet 6 paragraf, är varenda 

tjänstemän ”skyldiga att anmäla brott61” men istället missbrukar tjänstemän 

ansvarsfriheten för att komma undan egna brott. 

 

Jag ska dock nämna att lagen om ”Tjänstemannaansvarsfrihet” är det, det svenska 

folket genom politiskt motstånd vill få bukt med allt förtyck som pågår i landet. 

 

Det svenska folket har efter fyra decennier listat ut roten till despotin, roten till det 

Statliga övergreppen. Det Moderata partiet, Sveriges näst störst parti, har genom 

motion62, 2014, försökt få till stånd att återinföra ”tjänstemannaansvaret”. Fruktlös 

än idag 2021-12-31. 

 

I denna folkets begäran för demokrati och yttrandefrihet i det politiska träsken i 

Sverige, särskiljer sig nu två grupper som den verkliga politiska motståndaren i det 

svenska samhället. Lagen om ”Tjänstemannaansvarsfrihet” används flitig mot 

dessa två politiska grupperna som efter övergrepp inte går att ställa tjänstemannen 

inför rätta. En obönhörlig utveckling mot centralisering av makt hos Staten som 

har pågått i fyra decennier i Sverige. 

 

                                                           
61) 20 kap. 1 § Lagen om tjänstefel 

     23 kap. 6 § Underlåtenhet att anmäla brott 
62) Motion till Riksdagen: 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson ”Återinför 

tjänstemannaansvaret”. 
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I målet, gisslantagning av Kimiya och Kiyana, världens enda ”Politiska 

Barnfångar”, begick tjänstemannen alla slags brott, brott mot socialtjänstlagen, 

brott mot brottsbalken, brott mot rättegångsbalken, brott mot advokaternas etiska 

råd- advokatsamfundet, brott mot den svenska grundlagen- Regeringsformen, 

Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen- alltså tre av fyra 

grundpelare Sveriges civilisation står på för att vara mer specifik.  

 

Inget tal om Sveriges internationella förpliktelser gentemot Förenta Nationernas 

stadgar om mänskliga rättigheter, Barnkonvention, förbud mot tortyr av barn, 

Europeiska Unionens stadgar om mänskliga rättigheter- och barnens rättigheter, 

förbud mot tortyr av dissidenter- författare. Förpliktelser för vars brott drar väst, 

Afrikanska ledare till Internationella brottmålsdomstolen (ICC)! 

 

Trots allt dessa brott, trotts att världen nu känner till Sverige och svenskarnas 

hyckleri om barnens rättigheter m.m. trots Kinas karikatyr om Sverige, fortsätter 

den svenska regeringen åberopa ”tjänstemannaansvarsfrihet” och ignorerar totalt 

alla brott mot en muslimsk författare vars barn straffas för faderns avslöjande om 

projekten ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige” som pågår i Sverige 

under tre decennier förklarad i facklitteraturen med samma titel. 

 

 
(Detta är den karikatyr Kineser har ritat för att beskriva svenskarnas karaktär. En 

karikatyr baserad på de dokument jag skickar till de och till världen sedan 2017.) 
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Svenskar anklagar Världen för deras partiska domstolar, om hur domstolarna är 

centralt styrda och om utfallet av domar bestäms centralt! 

 

Här har ni beviset för lurendrejeriet och skenheligheten. 

 

Djupet av svenskt hyckleri är när Sverige har pekfingret mot alla andra 

länder i Världens alla hörn, och kallar de för diktatorer där deras militär är 

kuppmakare, poliser är barbarer, rättsväsenden är partiska etcetera. 
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 Komponent 4 Medier 

Teater kallad Media! 

 

Bidragsberoende medier har inget annat val än Censur och Mörkning.  

 

För att kunna kontrollera, begränsa och kväsa hotet63 från de två verkliga politiska 

motståndargrupperna i Sverige, eller vilken annan medborgare som vågar uttrycka 

sin åsikt, har Sverige kommit på en genialisk idé; 

”Oberoende journalistik”, beroende av bidrag! 

 

Förr i tiden betalade varje hushåll i Sverige som ägde en Radio- och TV-mottagare, 

en bestämd summa per kvartal. Det svenska folket betalade direkt till de statliga 

medierna, en garant för folket att hålla bort politiker och politisk inverkan från 

medierna. 

 

Innehav av Radio- och TV-mottagare utan att betala för tjänsten var ett brott enligt 

lagen. Medborgarna finansierade de folkliga medierna i Sverige genom en avgift 

kallad Radiotjänstavgiften (~200sek/mån år 2018). 

 

Trots självcensur till vis mån var medierna, å sin sida, mer självständiga och lojala 

mot folket, inte beroende av vad Staten ville eller önskade att diktera. 

Journalisterna vågade avslöja utan rädsla för repressalier vare sig mot sig själva 

som individ eller mot mediebolagen. Medierna, journalister, var inte beroende av 

Statens givmildhet därmed inga behov av självcensur, censur och mörkning, något 

som skavde för tidens politiker. 

 

Allt ändrades i och med ”Förvaltningsstiftelsen”. Än engång den typiska svenskens 

skenhelighet. 

 

Förvaltningsstyrelsen som grundades 1997 är en svensk stiftelse som äger 

programföretagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges 

Utbildningsradio AB. Enligt denna stiftelse ska de vara en ”Buffert mellan 

statsmakten och programföretagen” för att främja oberoendet.  

 

Det finns mer att ta till sig om svensk falskhet om att ”främja oberoende medier”! 

                                                           
63) Strävan för barnens- och mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet uppfattas 

som hot i Sverige. 
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Till ytan finns det hela tre övergripande Myndighet- Institut som ska ge sken av 

självständiga program och moraliska journalister även de journalister som är 

anställda hos dessa Statliga medier i Sverige. Självständiga medier både i fråga om 

finansiering och politisk påverkan men skenet bedrar som allt annat i Sverige! 

 

Bortom dessa tre myndigheter finns det ett kontrollorgan, ett institut enbart för brott 

mot grundlagen. Justitiekansler- är det institut vars enda uppdrag är att bevaka 

Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen som ensam åklagare för 

brott mot dessa grundlag. 

 

Censur, mörkning, desinformation, vilseledande påstående, dikterad politiskt 

ändamål via medier sminkas genom dessa redskap i Sverige: 

 Myndigheten för Press, Radio och TV 

 Statens medieråd 

 Förvaltningsstiftelsen 

 Justitiekanslern 
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- Myndigheten för Press, Radio och TV 

Myndigheten för press, radio och tv beskriver sin verksamhet som64: 

 ”Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet 

och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och att 

konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och 

nyhetsmedier.” 

 

Om sitt uppdrag beskriver de: 

 Vi arbetar med frågor som rör radio, tv och tidningar. Vår 

verksamhet består av fyra delar, 

1) Tillståndsgivning och registrering av sändningar i radio och tv. 

2) Granskning av medier att de följer lagar och regler. 

3) Fördelning av ekonomiskt stöd till nyhetsmedier 

4) Bevakning och analys av medieutvecklingen. 

Utöver den löpande verksamheten så för vi årligen ett antal utredningsuppdrag 

från regeringen. Vi tillhör Kulturdepartementets65 ansvarsområde.” 
 

Lägg märke till den tredje punkten här ovan, vilket intygar ”O”beroende 

journalistik, beroende av bidrag. 

 

Hör och häpna! Jag nekades tillstånd att sända i närradio!? 

 

Myndigheten för press, radio och tv är inget annat än en påkostad åsiktspolis, en 

åsiktsvarg i fåra kläder. Ett filter för den information folk ”får/icke får” veta om. 

 

Det finns hundratals persisk talande radio program i hela Sverige som hamrar rena 

lögner om Iran vardagligen, men jag som hade för plan att tala om det som försiggår 

i Sverige, trovärdig information byggd på dokument, fick inte tillstånd att sända i 

närradio med programmet ”Annan bild”! 

 

Behöver jag säga mer om denna kosmetika institut som dränerar folkets samlade 

medel?  

 

Det nyhetsprogram jag ansökte tillstånd för att sända, hete ”Annan bild”, en bild 

den svenska Staten inte ville folket att veta om. Med annat ord, detta institut är den 

                                                           
64) https://mprt.se/om-oss/om-verksamheten/  
65) Ministeriet Kulturdepartement, hade även ansvar om Mänskliga Rättigheter i Sverige fram till hösten 

2021. 

https://mprt.se/om-oss/om-verksamheten/
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första instans som silar bort information från det svenska folket, censurerar fakta i 

och om Sverige. 

 

Kom ihåg att min rätt, som författare, till rätten att sända i radio är reglerad i 

grundlagen ”Tryckfrihetsförordningen”. Rätten att sända i radio för en författare 

förklaras som en redskap att presentera och tala om författarens bok/böcker i 

enlighet med: 

 

- Tryckfrihetsförordningen 

o 1 kap. Tryckfriheten 

 6 § Om en författare … låter sprida skriftens innehåll 

… i form av ett program … ska programmet anses vara 

en bilaga till skriften … 

  

Tror ni Myndigheten för press, radio och tv (www.mprt.se) inte känner till detta i 

grundlagen? Behöver jag säga mer om den inbyggd men dold cesursredskap i 

diktaturens tjänst i Sverige? 

 

Behöver jag skriva mer om ”Styrd” medier i Sverige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mprt.se/
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- Statens Medieråd 

”Statens medieråd har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som 

medvetna medieanvändare och skydda de från skadlig mediepåverkan. 

 

Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, 

samt medie- och informationskunnighet. Det är statens medieråd som fastställer 

åldersgränser för film som ska visas offentligt.” 2022-05-08. 

 

Detta kontrollorgan dikterar med järnhand informationsflödet till barn och unga i 

samklang med de styrande partiernas ideologi. ”Statens Medieråd66” granskar om 

de diverse program följer riktlinjer, riktlinjer kamouflerad under frågor som etik 

och moral! 

 

Skenet bedrar! 

 

Denna kontrollorganisation som ska övervaka om programmen följer de etiska 

föreskrifterna, väljer å sin sida att introducera barnen till porr och homosexualitet i 

program som just är riktad mot barn i så tidiga ålder som fem åriga förskolebarn, 

program som har specifik agenda om just etisk förfall kamouflerad som barnens 

rätt till sexuellmedvetande! 

 

Tusentals sådana program, stämplad som etisk- och moralisk rätt, produceras och 

visas just nu för barn och unga att beskåda i olika statliga medier i Sverige, 

producerad med skattemedel, etisk godkänd av Statensmedieråd och distribuerad 

genom statliga medier, förvaltningsstiftelsen, riktad mot barn och unga. 

 

Nu vet ni hur den svenska staten, indoktrinerar sina medborgare mot ett enat mål 

redan som förskolebarn. Den svenska staten förbereder framtida vuxna svenskar 

för den plan staten (skuggregeringen förstås) har skissat för de i framtiden. 

 

Statens kontrollorgan, ”Statens Medieråd” med en beskrivning tillsynes inte bara 

harmlös men också nödvändigt för samhället! En beskrivning ur denna Statliga 

myndighet i Sverige andra länder i världen behöver kopiera utantill. 

 

 

                                                           
66) Direktör 2021, Anette Novak, med fokus på ”Medie- och informationskunnighet (MIK)” 
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Uppdrag67 

- Statens medieråd är en enråds(enväldig)myndighet under 

Kulturdepartementet68 (regeringen) som verkar för att stärka barn och 

unga som medvetna medieanvändare och skydda de från skadlig 

mediepåverkan. 

 

Så styrs vi69 

- Statens medieråd är en myndighet som lyder under Kulturdepartementet. 

Verksamheten styrs genom lag och regeringens förordningar och syftar 

till att nå målen för kulturpolitiken samt de mediepolitiska målen. 

 

Behöver jag anmärka det statliga järngreppen om innehållet av ett program 

riktad direkt till BARN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67) Tagen ur hemsidan https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/uppdrag-och-organisation  
68) Ministeriet Kulturdepartement, hade även ansvar om Mänskliga Rättigheter i Sverige fram till hösten 

2021. 
69) Tagen ur hemsidan https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/sa-styrs-vi  

https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/uppdrag-och-organisation
https://www.statensmedierad.se/om-statens-medierad/sa-styrs-vi


47 

 

- Förvaltningsstiftelsen 

Den svenska statens kontrollorgan för mediernas innehåll i diverse program, de 

program som ska få medel att producera, heter ”Förvaltningsstiftelse70” vars 

produktion finansieras och kontrolleras av styrande parti från den verkställande 

organ, den svenska regeringen. Denna mediernas statliga finansiär sillar bort de 

innehåll, program, som på något sätt avslöjar det som ska hållas hemlig. 

 

”Förvaltningsstiftelse” finansieras genom public service avgift, en avgift som tas 

direkt ur det skattemedlet folket erlägger men Staten fördelar! Att staten fördelar 

betyder i självaverket att; Det är staten som anslår budgeten årligen. Storleken kan 

ändras beroende på public servicens lyhördhet. 

 

Men för synes skull, till ytan beskriver Förvaltningsstiftelse sådant på sin hemsida. 

Citat ur Förvaltningsstiftelsens hemsida www.forvaltningsstiftelsen.se 2021 

nov27: 

 ”Förvaltningsstiftelsen skapades för att främja oberoendet för 

radio och tv i allmänhetens tjänst. Stiftelsen äger och förvaltar samtliga aktier i 

programföretagen: SR, SVT och UR och är på så vis en buffert mellan statsmakten 

och programföretagen.” 

 

Skenet bedrar som det är med allt annat i Sverige då nästa mening är: 

”Förvaltningsstiftels har tretton ledamöter. Efter förslag av de 

politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen. Riksdagen har slagit 

fast att politisk enighet är viktigt vid valet av ledamöter … ordförande utses för 

fyra år och ledamöterna för åtta år.” 

 

I Sverige finansieras publik service, mediebolagen alltså, och dess program genom 

Statlig anslag i budgeten ur skatt, folkets samlademedel, för en så kallade 

självständig organisation ”Förvaltningsstiftelse”, där riksdagen väljer ledamöterna 

som sätter partiernas ideologiska prägel på de program som sänds. Tala om ”buffert 

mellan statsmakten och programföretagen”! 

 

Ett exempel: 

Det har varit högtryck för Greta Thunberg sedan 2018, en person som började sin 

kamp för klimatet vid den tiden. Under det året, 2018, informerade jag också 

världen om den svenska statens projekt; tvångskonvertering av Muslimska barn, 

                                                           
70) Styrelseordförande 2021, Helena Stålnert 

http://www.forvaltningsstiftelsen.se/
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introducerad i en bok med titel ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i 

Sverige71”. 

 

Den färgstarkaste bild jag, i ett personligt möte med Greta Thunberg har, är från 

den dagen den åttonde december 2018 under Nobel dagarna i Stockholm, då jag 

kroppsvisiterades framför riksdagen medan Greta plottrades vid riksdagen tio 

meter ifrån mig. Där fanns det också två Samer som kämpade, informerade 

förbipasserande, för Samers förtryckta rättigheter. 

 

Det fanns en uppsjö av journalister med andra ord, som ”valde” att inte rapportera 

om ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige” en politisk laddad 

avslöjande. Inte heller Samer, de förtryckta svenska urbefolkningen fick någon 

uppmärksamhet av journalisterna, närvarande vid riksdagen, ty politiker gillade 

inte heller att veta något om Samers, ursprungsfolkets rättigheter! 

 

Tydligare och mer verklighetsenligt bevis för politiskstyrd ”Förvaltningsstiftelse” 

än detta finns det inte på kartan. Utav tre grupper, med tre bokstavligen skilda 

agenda, var de svenska journalisterna, tvungna att rapportera om det de var 

beordrad att rapportera om, nämligen hyckleri om miljön. 

 

Den svenska staten genom en tillsynes fristående organisation 

”Förvaltningsstiftelse”, styr informationsflödet till folket med järnhand genom 

båda den ekonomiska regleringen, årligen, och den politiska planeringen, 

långsiktigt genom utnämningen av ledamöterna vart fjärde år. 

 

Producenter, regissörer, skådespelare, mediebolag, journalister etc. har länge 

erkänt ”självcensur”! Ja, självcensur for överlevnad och karriär gör det möjligt för 

den svenska staten att styra utan att vifta med piskan. 

 

Ett exempel 

Det senaste decenniet bevittnar Världen om Sveriges samverkan i förföljelse, 

förtal, ärekränkning av dissidenter, människorättsaktivister med hjälp av den 

svenska mediekåren. Historien med Julian Assange, 2010, har inte undgått någon i 

Världen. Förföljd av medierna i Sverige på ett sätt som medierna var beordrad att 

rapportera. 

 

                                                           
71) www.kimyana.se  

http://www.kimyana.se/
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I motpolen stod censur och mörkning om gisslantagna Kimiya och Kiyana sedan 

2016, politiska barnfångar som straffades i Sverige för pappas avslöjande om 

institutionaliserade hat mot Islam och Muslimer, systematisk förföljelse av 

Muslimer, förintelse av Muslimer genom att göra Muslimska barn främmande med 

deras rötter förklarad i boken ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige”. 

 

Om politiska barnfångar i Sverige var producenter, regissörer, mediebolag, 

undersökande journalister, nyhetsprogram, tidningar etc. knäpptysta av rädsla för 

repressalier. 

 

Två fullkomligt skilda standard hos de svenska medierna, mot två mål i Sverige 

som båda handlade om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Det ena 

i förundersökningsstadiet och den andra med världens märkligaste dom. 

 

Den ena för avslöjandet av ett amerikanskt krigsbrott i Irak och det andra målet om 

avslöjandet av tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige där två barn, 

författarens barn Kimiya och Kiyana straffas för pappas avslöjande om förintelse 

av Muslimer i Sverige. 

 

Två högst anmärkningsvärda händelse i världen utspelades i Sverige under en 

period av mindre än 10 år. Den ena för avslöjandet av krigsbrott och den andra för 

avslöjandet av tvångskonvertering av Muslimska barn som än mera beaktansvärd 

resultat, ”Politiska Barnfångar”! Något som inte har undgått Världsledarna. 

 

Vem kunde ana detta om Sverige? Inte bara hela världen men också svenskar var i 

chock och vägrade acceptera verkligheten om ”Politiska Barnfångar”, barn som 

straffades för faderns avslöjande. 

 

Tre år senare bevittnade andra ”oönskade” personer (dissidenter, i detta fall en 

svensk journalist) metodiken, barn som hävarm till tystnad, då de själva utsattes för 

förföljelse, terror som denna gång drabbade deras egna familjemedlemmar: 

 ”Den svenska säkerhetspolisen har satt i system att göra 

orosanmälningar till Socialtjänsten mot politiska aktiva föräldrar där man skriver 

att deras barn far illa72.” 

                                                           
72) SÄPO, den svenska underrättelsetjänsten, orosanmäler barnen till de oönskade personerna (en 

Journalist i detta fall) till socialtjänsten https://newsvoice.se/2020/12/sapos-massanmalningar-

socialtjansten-ivar-arpi/ - skriven av Anders Gustafsson – 27 december 2020 kl. 16:55  

https://newsvoice.se/2020/12/sapos-massanmalningar-socialtjansten-ivar-arpi/
https://newsvoice.se/2020/12/sapos-massanmalningar-socialtjansten-ivar-arpi/
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Är inte världen allt ironisk!? Just denna person73 förnekade SÄPO:s arbetssätt i 

Sverige när jag informerade de svenska medborgarna om barn som 

påtryckningsmedel mot dissidenter i Sverige 2016. 

 

Journalist, författare och debattör som han är, av skepsis inte rapporterade, skrev 

eller debatterade om gisslantagna barn för faderns publicerade böcker enligt dom i 

Sverige. Han sattes dit med samma metod för trots! Den absolut lägsta formen av 

olydnad. 

 

Det krävs inte mycket för de styrande- eliten i Sverige, för att med järnhand hamra 

till tystnad all slags olydnad. 

 

Trots alla vittnesmål och otaliga dokument om gisslantagning av dissidenters barn, 

Kimiya och Kiyana, vågar journalisterna och andra aktörer inom mediebranschen 

inte informera det svenska folket av rädsla för samma typ av repressalier mot deras 

egna familjemedlemmar/BARN. 

 

Ett till exempel mars 2022: 

De Muslimska familjerna i Sverige har börjat vakna och förstå den verklighet, det 

projekt som är riktad mot deras- Muslimska familjer/barn. De Muslimska 

familjerna i Sverige har nu insett varför deras barn överhuvudtaget kidnappas utan 

några som helst anledning. 

 

Så, de Muslimska familjerna började informera världen om det som var i görning 

mot Muslimer i Sverige. Arabisk talande medier, medier i Turkiet samt sociala 

medier började skriva om misären för Muslimska familjer i Sverige sedan 

december 2021. 

 

I mars 2022 tyckte några av dessa familjer, tiden var mogen för nästa drag; 

hungerstrejk för egna barn! Fantasin om hungerstrejk som skulle hjälpa de i 

försvaret av deras kidnappade barn! 

 

DÖMD TILL MISSLYCKANDE FRÅN GRUNDEN. 

 

Hungerstrejk hjälper dissidenter i Saudiarabien, Egypten, Turkiet, Somali, Sudan, 

Eritrea etc. när västerländska journalister får order att peppa till, bevaka och betala 

                                                           
73) Ivar Axel Arpi, svensk skribent, författare och debattör enligt Wikipedia. 
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för dissidenter som hungerstrejkar. Hungerstrejk fungerar inte i Sverige där 

medierna lever på Statens givmildhet. 

 

Just nu, 2022-04-10, råder total censur om hungerstrejk av en grupp Muslimer, 

föräldrar till kidnappade barn i Sveriges huvudstads mittenpunkt, Plattan! En plats 

där alla Plan, Tåg och Bussar från hela världen och Sveriges rike möts. Total censur 

på alla plan då det är Staten som anslår ”budgeten”. 

 

Kom ihåg det att samma medier skriver inget annat är misär, uppror, lidande, 

socialt- kulturell- och religiösa konflikter från värdens alla hörn. Lidande överallt 

i världen än den i den västerländska sfären, ett sätt att kolonisera medborgarnas 

sinne och psyke samt trycka ner folkets krav från Staten. 

 

Kom ihåg det att den lilla Sverige har en eller flera journalister i världens alla hörn 

som enbart informerar om elände hos dessa nationer … men ändå missar de 

svenska journalisterna, med bas i Sverige, att rapportera om hungerstrejk mitt i 

mitten av den mittersta delen av Stockholm, Plattan! 

 

Hungerstrejk fungerar inte i Sverige, det land där journalisterna är medvetna om 

Statens aggression riktad mot journalisternas barn, något som inte är bruklig hos 

andra nationer Sverige stämplar som diktator. 

 

Hungerstrejk fungerar inte i Sverige, det land där journalisterna är medvetna om 

Statens strategi om strypt budget, ekonomisk beroende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

- Justitiekanslern 

Det enda syftet av detta institut är försvar av Tryckfrihetsförordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen, två grundlagspelare i Svensk civilisation. Detta institut 

ska se till att information flödar fritt i landet, inga trakassering, inga förföljelse, 

inga straff, inga censor, inga mörkning av det som en författare, journalist eller 

dissident har att berätta. 

 

 

Ordagrant som det står på deras hemsida www.jk.se  

 ”Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bl.a. har 

tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i 

tryck- och yttrandefrihetsmål” 

 

Som förklarad under stycken Referens -> motdrag74, jag har anmält Polis- och 

åklagarmyndigheten för urkundsförfalskning, falskt åtal, falska utsagor, mened, 

stämpling, medverkan till brott, frihetsberövad barn etc. mot en författare (mig) just 

för skrivna facklitteraturer i Sverige. Rätt alvarliga brott med en straffskala på 

minst två år, utan resultat än idag 2022-05-08, då den svenska regeringen har 

beordrat så. 

 

Vad som är viktigt i detta sammanhang är att Justitiekanslern är den enda institut i 

Sverige vars uppdrag från styrande organ, regering, är att bevaka rätten för- och 

brottet mot ”tryck- och yttrande” mål. 

 

Domen som straffade Kimiya och Kiyana för faderns avslöjande i boken 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige” bryter mot båda dessa 

grundlagar, ”tryck- och yttrande” är, därmed Justitiekanslerns skyldighet enligt 

direktiven att driva mål mot Staten! 

 

En ska inte glömma det faktum att det är samma Stat som anslår budgeten, tillsätter 

och avskedar justitiekanslern. Därmed är det självklart att omvärlden aldrig får veta 

om sådana oegentligheter från Sverige.  

 

Justitiekanslern har sedan 27 september 2017 ”vägrat” ta upp målet och försvara 

det Justitiekanslern existerar för, nämligen ”tryck- och yttrande” friheten! Att 

ogiltigförklara domen, avsluta gisslantagningen och befria Kimiya och Kiyana. 

                                                           
74) I denna bok sida 14 

http://www.jk.se/
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Andra sida av mynten, vad det gäller denna redskap, är Justitiekanslern det institut 

som ska bevaka Tryck och Yttrande ”friheten”, därmed förhindra censur och 

mörkning. 

 

I själva verket, det är Justitiekanslers skyldighet att driva mål mot de statliga 

institut, myndigheter och medierna i Sverige, men som ni kan bevittna har 

Justitiekanslern, genom vägran att driva en rättslig process mot dessa, jobbat aktivt 

för censur och mörkning. 

 

Justitiekanslern är en till institut som uppfyller det kosmetika behovet för 

lurendrejeri, något som förskönar svensk skenhelighet och dubbelmoral. 

 

Ett till exempel om centralstyrda informationsflöde till folket, handlar just om 

tillstånd att sända i närradio där Justitiekanslern, genom vägran att ta emot 

anmälan, hjälper till att strypa informationsflödet till folket. 

 

Samverkan mellan dessa institut, med uppdrag att censurera, mörka, vidhålla 

information- och fakta från medborgarna i och om Sverige förkortas i detta 

exempel: 

I Sverige finns det hundratals, om inte tusentals, olika radio och tv 

program på främmande språk, riktad mot länder i världen som Sverige har stämplat 

som diktatorer eller mindre demokratiska, men när jag ansökte om tillstånd att 

sända i närradio (låg räckvidd) stoppades programmet, ”Annan Bild”, redan hos 

den första kontroll depån, Myndigheten för Press, Radio och TV. 

 

Ansökan att sända i närradio avslogs! 

 

Jag bestred beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm 

och Högsta förvaltningsdomstolen, allt utan resultat!? Alla tre rättsinstanser, vred 

och vänt på målet, allt för att undvika tillstånd för sändning av radioprogrammet 

”Annan Bild”. 

 

Inte heller hänvisning till denna grundlag i Regeringsformen hjälpte! 

 

11 kap. Rättskipningen 

Lagprövning  

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse 

i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. 
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Detsamma gäller stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 

föreskriftens tillkomst. 

 Prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att 

riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag 

(2010:1408) 2022-01-14.  

 

Inte heller Justitiekanslern ville ta upp och försvara målet för det svenska folkets 

rätt till information- och fakta i och om Sverige, att försvara Tryck och Yttrande 

”friheten”. Inget tal om grundlagsskyddet ”Censurförbud och förbud mot andra 

hindrande åtgärder” som nämns under Tryckfrihetsförordningen 1 kap. 8 § - samt 

i Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap. 11 § med samma titel. 

 

Nu kan ni förstå att på vilka sätt och grunder, information till det svenska folket 

begränsas fullt lagligt utan att någon höjer på ögonbrynen. En obestridlig förklaring 

om hur det internationella samfundets positiva bild av Sverige är bearbetad och 

bevakad. 

 

Ändå har Sverige pekfingret mot alla andra länder i Världen, att deras medier 

censurerar, mörkar och deras journalister är förtryckta och rädda som inte 

vågar att skriva om det som egentligen pågår i respektive land! 

 

Läs komponent 5, ”marionetter kallad rättsväsende”, mer noggrann. 
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 Komponent 5!  Rättsväsenden 

Marionetter kallad rättsväsende 

 

Låt oss börja med det kosmetika myndigheter vars enda uppdrag är att dra ut på 

tiden, låta glömskan ta över, försköna med ett symboliskt utfall åratals efter 

händelsen men ändå klappa sig på ryggen för välutfört arbete. De Statliga 

kosmetika myndigheter som bildar det jag kallar för det sekundära rättsväsendet i 

Sverige består av: 

 Justitieombudsmannen (JO) 

 Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

 Jämställhetsmyndigheten 

 Brottsförebyggande rådet (Brå- Kolonialisering av sinne) 

 Barnombudsmän  

 

Diktatorer behöver enbart kopiera över dessa kosmetika symboler som vid behov 

hänvisas till det institut som håller på med att utreda ärenden, framhålla att institutet 

är självständig som opartiskt omprovade och fällde avgörandet. Världen vet ju inte 

dessa institut är till för att försköna övergreppen. 

 

Myndigheter som bildar det primära rättsväsendet i Sverige är: 

 Polismyndigheten 

o Särskilda Utredningar 

 Åklagarmyndigheten 

 Domstolsverket 

 Kriminalvården- ansvarar för fängelser, frivård och häkten 

 Advokatsamfundet 

 Justitiekanslern 

 Inom parantes (Brottsförebyggande rådet- Brå) 

 

Verksamhet och uppdrag förklaras kortfattad här under, med fokus på det som är 

nyttig för diktatorer att hämta från Sverige för ”Klinisk Tortyr”. 
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- Polismyndigheten  

I Sverige är det oftast till Polisen medborgarna vänder sig till för att upprätta en 

anmälan, men det finns också en möjlighet att upprätta anmälan direkt hos 

tingsrätten. 

 

Polisen är den myndighet som ansvarar för utredning om det misstänkta brottet 

eller om andra form av oegentligheter uppdagas. Polisen är den myndighet, Staten 

aktivt vill att medborgarna vänder sig till i första hand. Du kanske undrar varför!? 

 

Polisen är den första instansen i Sverige som silar bort de, mild sagt, obekväma 

anmälningarna. Anmälan mot poliser registreras inte alls, eller poliskollegorna 

genom olika metoder, oftast hot, förhindrar anmälaren att kräva sin rätt och fullfölja 

sin rättmätiga anmälan. Jag genom dokument- och ljudfil bevisar påståenden. 

 

Men om en anmälare som jag, som inte har något mer att förlora75, insisterar att 

kräva sin rätt i enlighet med riksdagsbeslutade lagar, går poliser till motaktion i 

form av tillintetgörande av en anmälan, förvränger beskrivningen i anmälan, 

motanmäler anmälaren76 för de påhitt poliser själva står för vittnesmål- och intyg, 

lämnar falskt intyg, urkundsförfalskning, osanna utsagor, mened etcetera. 

 

Om dessa åtgärder inte hjälper för att tysta medborgaren är det död i häkte som 

väntar. Årligen dör tio till femton individer i svenskt förvar. Hör och häpna, de 

flesta dissidenter begår självmord i häkten77! 

 

Den svenska modellen för korruption inom rättsväsenden, tjänster och gentjänster 

individer och myndigheterna sinsemellan, gör det möjligt för poliser att utfärda 

falska bevis, begå mened, stämpla och medverka i brott- och överhuvudtaget göra 

vad som helst för att mörka ett ärende även mord i häkte som täcks med hjälp av 

vännerna hos åklagarmyndigheten och domstolar. 

 

Om mot förmodan och mot alla odds det Statliga övergreppen avslöjas, även om 

överlagt mord i häkten och fängelser ”bevisas”, så går det ändå allt dessa brott och 

mord obemärkt för folket, som om det inte ha begåtts något brott alls av poliser, då 

                                                           
75) Individualismen i väst gör allt egendom kärt att leva för då döden är slutet på allt, därmed svenskarnas 

oförstånd när en individ- far inte har något mer att leva för utan sina barn. Kärlek är svenskarna 

oförmögna att fatta. 
76) Att falskeligen anmäla en anmälare för ”våld mot tjänsteman” är ett välbeprövat maktövergrepp. 
77) Jag personligen var häktad för en tid. Helt omöjligt att begå självmord i häkte. 
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medier och journalister är inget annat än en billig föreställning. Påminner 

komponent 4 ”Teater kallad media”! 

 

Mörkning fullbordas genom Åklagarmyndigheten och av Sveriges domstolar då 

dessa myndigheter, när oturen är framme för de, uppbackas av poliser när något 

brott uppdagas mot tjänstemän inom de områdena. 

 

Den onda cirkeln är en svensk vardag under de 34 (sedan 1988 – 2022) åren jag 

har levt och bevittnat brott inom rättssfären i Sverige. Systemet gör folket 

vettskrämda. Ingen vågar göra motstånd och om någon mot förmodan sätter sig på 

tvären som jag gör, statuerar den svenska staten denne för andra att beskåda78.  

 

Jag erinrar: 

Tre år senare bevittnade andra ”oönskade” (dissidenter, i detta fall en journalist) 

personer metodiken79 då de själva utsattes för förföljelse av familjemedlemmar: 

 ”Den svenska säkerhetspolisen har satt i system att göra 

orosanmälningar till Socialtjänsten mot politiska aktiva föräldrar där man skriver 

att deras barn far illa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78) Påminner ekonomiska repressalier, av sådan karaktär som är beskriven under stycke ”Komponent – 

2”. 
79) SÄPO, den svenska underrättelsetjänsten inom polismyndigheten, orosanmäler oönskade personer 

(Journalist) till socialtjänsten https://newsvoice.se/2020/12/sapos-massanmalningar-socialtjansten-

ivar-arpi/ av Anders Gustafsson – 27 december 2020 kl. 16:55  

https://newsvoice.se/2020/12/sapos-massanmalningar-socialtjansten-ivar-arpi/
https://newsvoice.se/2020/12/sapos-massanmalningar-socialtjansten-ivar-arpi/
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 Särskilda Utredningar 

En bokstavlig löjeväckande organisation, enbart och enbart för lurendrejeri. 

 

Tagen ur deras hemsida80 

 ”Chefen för särskilda utredningar (SU) utses av regeringen och varje år 

rapporterar SU om sin verksamhet till regeringen” 

 

 Avdelningen för särskilda utredningar utreder anmälningar mot: 

- Alla anställda inom polisen och uppdragstagare (ex. arrestantvakter). 

- Alla anställda inom Säkerhetspolisen. 

- Polisstudenter. 

- Domare och åklagare. 

- Riksdagsledamöter, statsråd och statsministern. 

- Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern och riksdagens talman. 

- Fullmäktig i Riksbanken, ledamot av Riksbankens direktion, 

riksdagsstyrelsen, 

- Valprövningsnämnden och riksdagens överklagandenämnd. 

- Personal inom den brottsutredande verksamheten hos Tullverket, 

Kustbevakningen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och 

Försvarsmakten (militärpolisen). 

- Medlemmar av Kungafamiljen. 

Det spelar ingen roll vilket brott det gäller. För de flesta av befattningshavarna 

spelar det inte heller någon roll om brottet har begåtts i tjänsten eller på fritiden. 

Utredningen görs ändå av SU. 

 

Jag har med adekvat ”BEVIS” anmält tjänstemän ur punkterna 1, 3, 4, 5, 6 – > alla 

nedlagda meddetsamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80) www.polisen.se/om-polisen/sarskilda-utredningar/  

http://www.polisen.se/om-polisen/sarskilda-utredningar/
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- Åklagarmyndigheten 

Åklagarmyndigheten är den instans som beslutar om ett brott har enligt lagen 

begåtts eller inte. I mån av misstankar om brott är det åklagaren som beslutar om 

det finns anledning att utreda och om det finns skäl eller behov att frihetsberöva en 

person. Det är också åklagarens uppgift att lämna in en stämningsansökan (åtal) till 

tingsrätten. 

 

Åklagarmyndigheten är det instans inom rättsväsenden som mörkar många statliga 

övergrepp och brott tjänstemän begår, genom beslut att lägga ner en befogad 

anmälan, att inte utredda ett synnerligt brott, vilket en åklagare är enligt lagen 

skyldig att utreda samt skyldig att åtala ”åtalsplikt”. 

 

Ett exempel är anmälan om ”Tortyr av författares barn81” i Sverige. Ett synnerligt 

allvarligt brott mot barn, båda nationellt och internationellt, om två barn som 

straffas82, barn som utsätts för psykologisk krigsföring för att få pappan att sluta 

skriva, barn straffas för vad barnens far har för politiska åsikter och de böcker 

barnens far har publicerat i Sverige83.  

 

Ironin i det hela var att, författaren hade använt sig av en och samma 

förundersöknings rapport som låg till grund för mål AM – 14 11 17 – 20 emot han 

själv, här nedan. Samma förundersöknings rapport som bevis för vardaglig tortyr 

av Kimiya och Kiyana. 

 

Inte ens tortyr av en författares barn i Sverige ger anledning till åtalsplikt en 

åklagare är skyldig enligt lagen att väcka åtal. Åtal om ett sådant alvarligt brott 

tortyr av barn måste väckas, oavsett! Däremot åtalas författaren, en Muslimsk 

författare, för dessa grunder84. 

 

Kammaråklagare Ronak Råbe, målnr. AM-141117–20; 

”Att det på grund av särskilda omständigheter (aldrig nämnd vilka 

omständigheter!) finns risk (aldrig nämnd vilka risker!) för att Isa Musavi kommer 

att (aldrig nämnd när i framtiden!) begå brott (aldrig nämnd vilka brott!) mot, 

                                                           
81) Mål 5000 – K121 82 01 – 20 är en utförlig beskrivning om tortyr av Kimiya och Kiyana. 
82) Domare Daniel Erikson, Södertörns tingsrätt, Stockholm, målnr. T11352 – 17 daterad 2017-09-27 

”för skrivna böcker får Isa inte se sina barn … Isa måste ta ett steg tillbaka …” 
83) Boken ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige”. 
84) AM – 14 11 17 – 20 dokumenten ”Falskt åtal” hittar du under kapitlet ”Dokument” i boken. 
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förfölja eller på annat sätt (aldrig nämnd vilka andra sätt!) trakassera 

skyddspersonerna (aldrig nämnd skyddad för vad85?) Sekretess A, B och C.” 

 

Ocensurerad! 

 

 

                                                           
85) Vill påminna er om mål nummer MUFT11352 – 17, jag inte får se mina barn för de böcker jag har 

publicerat i Sverige. Domslutet finns på slutet av boken under rubrik ”dokument”. 
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Som läsarna kan bevittna, jag är anmäld för: 

- Särskilda omständigheter !? Vilka!? 

- Finns risk  !? Vilka!? 

- Kommer att  !? Framtiden!? 

- Begå brott  !? Vilka!? 

- Annat sätt  !? Vilka? 

- Skyddspersonerna !? Skyddad för vad? 

 

Skyddad för vad när domen talar om inga umgänge för skrivna böcker! 

 

Undrar om Saudi Arabien vågar anmäla sina författare på detta sätt? 

Obestämd på alla aspekt! 

 

Anteckningen på dokumenten talar om lagen om ”Oskyldighetspersumtionen” som 

inte existerar för en Muslimsk författare, Muslimer överhuvudtaget, i Sverige. Med 

andra ord, dessa kapitel och paragrafer antecknat på bladen, är de lagar som 

Kammaråklagare Ronak Råbe har genom det falska åtalet gjort sig skyldig till. 

 

Vem i världen skulle ens komma på att fråga om den rättsliga proceduren i 

Sverige86? Även med dessa dokument har världen svår att tro det är på detta sätt 

mot dissidenter i Sverige! Detta på ytan fullt lagligt men ruttet allt igenom kallar 

jag för ”Klinisk Tortyr i Sverige”. 

 

Det är naivt att tro om det ni bevittnar här är unikt på något sätt. Det är den normala 

proceduren mot dissidenter i Sverige vill jag intyga på heder och samvete. 

 

I detta fall efter allt internationellt uppmärksamhet om målet med Kimiya och 

Kiyana, politiska barnfångar i Sverige, ogillade domaren detta otvivelaktigt falska 

åtal, men jag har ett domslut från 2019 som jag fälldes för precis samma 

åtalspunkter87. Domen lägger jag ut under fliken domstolsverket. 

 

Jag har anmält Kammaråklagaren Ronak Råbe för grovt falskt åtal, gisslantagning 

och tortyr av Kimiya och Kiyana, fabricering av brott etc. en anmälan som 

förvrängdes av polisen och som lades ner av en annan Kammaråklagare, 

                                                           
86) Tänk själv, hur trovärdig är statistiken över brottsregistret!  
87) Den domen ogillades av Svea Hovrätt2019, då jag hade en advokat. Med andra ord, finns det inga 

dom som förhindrar umgänge mellan mig och mina barn, annat än det olämpliga avslöjandet i boken 

om ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. 
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förmodligen en vän till denna Kammaråklagare! Allt enligt rutiner mot dissidenter 

i Sverige. 

 

Den svenska modellen för världslurendrejeri inom åklagarmyndigheten är att 

anmälaren ”får” överklaga åklagarens beslut till högre instans som ändå är en till 

åklagare inom samma regi som ”per automatik” lägger ner anmälan. 

 

Detta var även proceduren för anmälan om ”Tortyr av författares barn” i Sverige. 

Fallet- nedläggning av anmälan om tortyr av barn, verkar ännu märkligare när den 

jämförs med målet mot Julian Assange, då en åklagare inte brukar ändra på en 

kollegas beslut. 

 

Den enda gången en åklagares beslut88 (2010-08-21) ändrades av en annan åklagare 

(2010-09-01) handlade det om målet mot Julian Assange89 där åklagare Marianne 

Ny beordrades att återuppta anmälan mot Julian Assange trots att systemet var full 

medveten om att de saknade bevis90. Resten av Julian Assange mål var enbart 

skådespeleri inför draperiet. Världslurendrejeri Svenskar bemästrar. Julian 

Assange öde, svenskarnas förföljelse av en visselblåsare, känner världen väl till.  

 

Det som världen inte känner till är ”Tortyr” av två barn, Kimiya Musavi och Kiyana 

Musavi, straffad och utsatt för vardaglig ”Tortyr”, psykologisk krigsföring mot 

deras far för att tvinga barnens far från att avslöja systematisk hat och förföljelse 

av dissidenter i Sverige samt det institutionaliserade hatet mot Islam inom 

myndigheterna. 

 

Sedan 2016 mörkas allt avslöjande om Sveriges och systematiskt hat mot Islam 

och Muslimer, strävan för rättvisa, genom toppstyrd Polis, åklagarmyndigheten och 

Sveriges domstolar. 

 

                                                           
88) Chefsåklagare Eva Finné beslutade att häva anhållandet av Julian Assange 2010-08-21 

(2010-08-25). 
89) Den verkliga orsaken till förföljelse av Julian Assange var avslöjandet av USA’s krigsbrott i Irak. 

Iscensatt av svenska blondiner och den svenska staten. 
90) Sveriges Talman, Urban Christian Ahlin, hade ett nära samarbete med den amerikanska 

ambassadören i Sverige, en sanning som hade avslöjats av Wikileaks, en sajt Julian Assange var 

upphovsmannen. 
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Till och med Justitiekanslern91 som till uppgift ska försvara tryck- och 

yttrandefrihetsmål, ett institut vars specifika uppdrag är ”ensam åklagare” i tryck- 

och yttrandefrihetsmål, vägrar upprätta ett mål institutet är förpliktad, enligt 

stadgar, att upprätta mot Staten. 

 

Justitiekansler får direkt order av Staten, justitieminister, om vilka mål denna 

grundlagsbeskyddare får- icke får åtala! 

 

Undrar om Saudi Arabien vågar anmäla sina dissidenter på detta sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91) https://www.jk.se/ ”Justitiekanslern är en myndighet under regeringen som bland annat har tillsyn 

över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.” 

https://www.jk.se/
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- Domstolsverket 

I den svenska domstolsfärens val av domare i tingsrätt92- hovrätt och justitieråd 

(domare) i högsta domstolar, lagman (domstolschef), förvaltningsdomstolar93, 

följer samma process som val av politiker. Påminner om komponent 1! 

 

Domare, silas bort för den lilla minsta olydnad. Domarna jobbar i många år som en 

icke legitimerad domare, innan Justitieminister i person, godkänner varenda en 

domare i hela landet, som legitimerad domare i varenda en domstol i hela landet. 

 

Domarna beordras av inrikesminister (ideologisk betingad) om hur en dom mot 

dissidenter94 och även främmande land måste avkunnas. Det är först då, när en 

domare bevisar sin lojalitet mot politiker och politiken, utnämns domaren av 

Justitieminister till domare och får titulera sig som rådman i olika domstolsnivåer 

i Sverige. 

 

En domare, Malin Wiktor, i Sverige förverkligar det styrande organens 

(regeringens) politiska mål genom rättsövergrepp dock tillsynes i enlighet med alla 

konstens- demokratins regler. 

 

Domare, Malin Wiktor, Södertörns tingsrätt- Stockholm, målnr. Ä 6385 – 19  

I domskälen står det tydligt och klart att: 

 ”Det finns inget krav att förbudspersonen innan ett kontaktförbud 

beslutas, ska ha begått brott mot skyddspersonerna …”!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92) Det finns 80 domstolar i Sverige vars jobb är att avgöra mål och ärende, förebygga, bekämpa och 

utreda brott. 
93) Hanterar förvaltningsmål (tvister mellan enskilda personer och myndigheter) och är även 

migrationsdomstol. 
94) Politiska aktivister, Barnrättsaktivister, Mänskliga rättighetsaktivister, social engagerade individer 

som allmänt bryr sig om landets väl och ve.  
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Ocensurerad: 

 
 

Vad tycker ni? 

 Skulle Saudi Arabien vågat utfärda en sådan dom mot sina 

författare? 

 

Hänvisar till beskrivningen på sida 60 då detta domslut är baserad på precis 

liknande Falskt Åtal från åklagarmyndigheten även då. 
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I fallet med världens enda gisslantagna barn genom dom, beordrad av den svenska 

Staten genom domstolsverket, för avslöjandet av det statliga projekten 

”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige”, befordrades alla domare till 

högre befattning. 

 

Läs och häpna! 

Södertörns tingsrätt är en remissinstans för staten om: 

- Hemliga tvångsmedel under FU 

- Ombud i tvistemål 

- Internationellt samarbete! (Senast jag vet är Armenien) 

 

Sådana domare från Södertörns tingsrätt befordrades precis innan val 2018! 

- Domare Daniel Erikson som fällde domen mot en författare och tog 

författarens barn som gisslan fick uppdrag att döma i än viktigare mål mot 

främmande Stat, Kina! Nu var domaren Daniel Eriksson, statens 

springpojke. 

- Marie Louise Ollén, avdelningschef för Daniel Eriksson, befordrad till 

Riksåklagarens särskilda rådgivare! 

- Tingsfiskalen Golshanak Fatahian befordrades till Svea Hovrätt. 

- Domstolschefen95, Lagman Petra Lundh befordrades till posten som 

riksåklagare. 

- Dåvarande riksåklagare, Anders Perklev, som under två år hade lagt ner 

anmälan mot Statlig barnkidnappning- gisslantagning av författarens 

barn, befordrades till tjänsten som chef för Svea Hovrätt. 

- Fredrik Wersäll, chef för Svea Hovrätt bekom Konungens- Sveriges 

Riksmarskalk96! 

 

Även domare från högre prövningsinstanser97 mörkade brott mot barn, brott mot 

den svenska grundlagen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, 

befordrades till högre befattning. 

 

Den Svenska regeringen bedyrar för världen, det svenska domstolarnas 

självständighet och opartiskhet men under ytan skenet bedrar där domare som 

                                                           
95) Domstolschef för Södertörns Tingsrätt 2016 befordrades till riksåklagare för Sverige 2018. Vid 

dagsdatum 2021-11-28 innehar hon samma befattning. 
96) www.kimyana.se/ers-majestat/  
97) Svea Hovrätt och Högsta Domstolen. 

http://www.kimyana.se/ers-majestat/
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Henrik Fieber98 från Stockholmstingsrätt99 och Patrik Alm100 från Solnastingsrätt 

efter direkt order av Justitieminister, Morgan Johansson, skriver i sina domslut att 

”Barnkonventionen gäller inte (Muslimer) författaren Isa Musavi och hans barn”! 

 

Tänk om Sverige tillämpar andra artikel i Barnkonventionen! Det lag101 som 

förbjuder stater att straffa barnen för föräldrars uttryckta åsikt och tro! 

 

Inte nog med det, den toppstyrda svenska domstolar förnekade en författare rätt till 

advokat vid sammanträden (listad102). Vem i hela världen skulle ha trott på detta, 

om det inte var protokollfört och ljudinspelad? 

 

Ja, i Sverige har en författare inte rätt till advokat, medan samma Sverige 

gallskriker om någon författare i något land, annat än det västerländska, inte får rätt 

till advokat! 

 

Frågan är: 

- Vad kan det bero på när de svenska domstolarna och den svenska Staten 

förhindrar rätten till advokat mot en författare? 

- Varför ska en författare inte försvaras av en advokat i Sverige? En advokat 

som kan om de svenska lagarna!? En advokat som kan det juridiska 

språket? En advokat som kan om lagen om tryckfrihet- och 

yttrandefrihetsgrundlagen i Sverige och i världen!? 

 

Ännu märkligare är det faktum att Sveriges toppstyrda domstolar avslår 

författarens begäran om sanningsförsäkran! Inte bara begäran men också rätten till 

sanningsförsäkran i en opartisk domstol avslogs. Domarna, en efter en och gång på 

gång vid olika domstolar och vid olika sammanträde, förnekade författarens rätt till 

sanningsförsäkran (listad103). 

                                                           
98) Stockholms Tingsrätt https://www.domstol.se/stockholms-tingsratt/ Målnr. 112 – 20 daterad 2020-

03-20. 
99) Stockholmstingsrätt har nu fått i uppdrag från den svenska regimen att bedriva ett mål mot en 

främmandelands medborgare som har inget med Sverige att göra!!!  
100) Solnas Tingsrätt https://www.domstol.se/solna-tingsratt/ Målnr. 261 – 21 daterad 2021-01-26. 
101) Barnkonvention, Artikel 2. 
102) I dessa mål har domare skrivit i protokollen att författaren Isa Musavi inte har rätt till advokat medan 

Staten representerades av Åklagare, en domare och tre nämndemän som hade fått order att döma skyldig 

”oavsett” alla dokument som stödde författarens version. 

Ä6361 – 18, Ä6364 – 18, Ä6166 – 18, ÖÄ10054 – 18, Ö6582 – 18, T 112 – 20, T4626 – 20, Ö2620 – 

20, T1275 – 20, Ö1575 – 20, Ö1530 – 20, Ö2374 – 20, T261 – 21, T1197 - 21 
103) I dessa mål har domare förnekat ”Sanningsförsäkran”! 

https://www.domstol.se/stockholms-tingsratt/
https://www.domstol.se/solna-tingsratt/
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Frågan är: 

- Varför hindrar en domare att sanning skall komma fram i en domstol?  

- Varför nekar domarna en sann verklighet från att registreras i en svensk 

domstol? 

- Varför vill en domare inte veta om dokumentsgrundade sanningar? 

- Varför inte vill den svenska Staten, sanning skall komma fram under 

”Sanningsförsäkran”? 

 

Inget annat fall än detta mål mot en författare i Sverige har med besked exponerat 

det toppstyrda och beroende domstolarna i Sverige. De svenska domstolarna trots 

skyldighet att ta emot anmälan, har vid dags datum 2022-05-08 vägrat upprätta mål 

mot poliser, åklagare, advokater och domare. 

 

De svenska domstolarna har även vägrat upprätta anmälan för brott mot 

barnkonventionen, fysisk tortyr av Kimiya och Kiyana (8.5 år resp. 7 år vid 

misshandel), psykologisk krigsföring och tortyr av Kimiya och Kiyana sedan 2016 

och inte minst vägrar de svenska domstolarna att uppta anmälan mot brott mot 

mänskliga rättigheter. 

 

De svenska domstolarna och Södertörns tingsrätt som håller två BARN gisslan för 

faderns skrivna facklitteraturer är nere i Armenien och utbildar deras domare och 

domstolssystem om hur demokratisk, ”O”beroende och ”O”partisk ska de vara! 

 

Finns det någon nation mer hycklare än vad svenskarna är? 

 

Med tanke på allt, finns det någon bittrare skämt än rättegången mot Hamid Nory? 

 

Dessa dagar är nyheten om rättegång mot en iransk medborgare för fiktiva brott, 

känd svensk fingerprint mot Iran, är het. Inte för att den Iranska medborgaren har 

begått brott, men för att det styrande organet (skuggregim) vill misskreditera Islam 

som religion, vilket Iran är känd för. 

 

Rättegången hålls i Stockholms tingsrätt, en tingsrätt som redan har tydligt och 

klart uttalat ”Barnkonventionen gäller inte Muslimer i Sverige”. Tror ni andra lagar 

gäller Muslimer i Sverige? 

                                                           
Ä6361 – 18, Ä6364 – 18, Ä6166 – 18, ÖÄ10054 – 18, Ö6582 – 18, T 112 – 20, T4626 – 20, Ö2620 – 

20 Varför vill en domare inte få veta om dokumentsgrundade sanningar? 
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Vad tror du? Vad kommer utlåtandet från en sådan domstol som redan har förklarat 

”lagar och regler” gäller inte Muslimer i Sverige, att vara? En ren cirkus för att 

smäda, skända Islam och förtrycka Muslimer i världen. 

 

Ja, Sådan är Sveriges domstolar i praktiken utanför världens åsyn, som i 

kombination med andra politiska verktyg ger sken av demokrati, barn- och 

mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet etcetera. slogan 

som är påtryckningsmedel mot andra länder i världen som Sverige stämplar de för 

diktatorer, länder som inte vet hur de ska mörka sina brott som Sverige gör. 
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- Kriminalvården  

Även namnet är hycklande! Kriminal”vården”! Instans av ”vård” för de som 

hamnar fel! 

 

På kriminalvårdens hemsida står det att: 

”Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska 

återfall i brott.”! 

 

En myndighet som ansvarar för häkte, fängelser och frivård där de frihetsberövade 

medborgarna utsätts för förnedrande behandling, fysisk- och psykologisk tortyr och 

rent av mord104 i förvar. 

 

Påminner er det faktum att rättsväsenden i Sverige får hålla en medborgare instängd 

i häktet på obestämd tid. Ja, Ni har läst ”RÄTT”, på obestämd tid. 

 

Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar kan i väntan på resultat från 

förundersökningar, besluta om och om igen för att hålla en medborgare i häkte 

under obestämd tid105 ”utan” rätt till prövning i en domstol. 

 

Var uppmärksam att detta inte är ett beslut om fängelse för något specifik brott. 

Staten är överhuvudtaget osäker om den personen ens har begått ett brott! Något 

brott, vad som helst för brott överhuvudtaget. Den svenska staten frihetsberövar 

individen- medborgaren utan några till synes konkreta misstankar, ett sätt att 

knäcka dissidenter i Sverige. 

 

Häktet är skärselden för många dissidenter i Sverige där dem ”obekväma” 

medborgare, dissidenter, stängs in på obestämd tid tills denne skriver ett 

”ångersfult” brev där denne erkänner sina misstag, självmant gör avbön och ber om 

nåd. 

 

Vidden av rättsligt övergrepp är makalös i Sverige. Den svenska Staten knäcker 

dissidenter enligt alla tillsynes humana lagar och regler. Svenskarna gör det så 

skicklig att ingen i världen ens höjer på ögonbrynen (klinisk ren). 

 

                                                           
104) Sedan 2000 har årligen mördats 10 – 15 intagna under oklara omständigheter i häkten och fängelser 

i Sverige. Omständigheter som aldrig kartläggs! 
105) Innan 2021 fick den svenska Staten ha medborgarna, oavsett ålder, i häktet för obestämd tid men 

efter 2021 har den svenska Staten beslutat om tidsbegränsat häktesvistelse för barn under 18 år. 
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Dissidenter å sin sida, som efter månader och ibland åratal av häktesvistelse, utan 

rätt till rättsligprövning vid en domstol, är bara glada och tacksamma när de släpps 

fri med livet i behåll. Psyket är en annan femma, men det är bäst att inte tala om 

det och bara komma ut till den fria. Det är underliggande i och med nådeansökan 

(brev om hur ångersful dissidenten är!) att dissidenten inte ska förvänta sig någon 

rättelse genom stämningsansökan ty dissidenter riskerar samma missöde som 

tidigare vid uttryckt missnöje, fast denna gång ”inga rätt till nådeansökan”. 

 

I denna härva har kriminalvården en avgörande roll, om hur snabbt kan denna 

myndighet knäcka dissidenter till en nådeansökan. En tortyr maskin med andra ord 

som förhindrar dissidenter att göra sitt behov i tid och när en individ, dissident, inte 

kan hålla sig, utsätts denne för förnedrande handlingar för urinering på sig, erbjuder 

urin istället för vatten, spottar på maten, misshandel etc. 

 

Dissidenters begäran om besök hos läkare för dokumentation av skador bemöts 

med mera misshandel och förnedring av kriminal”vården”! Jag själv satte inne för 

ett påhittat brott och jag personligen vet vad jag talar om. 

 

Kom ihåg det att jag inte ens redovisade för isoleringscellen, rätten till frilufts, 

rätten till kontakt med familjen, rätten till kontakt med advokaten etc. allt som 

stripps i början av häktesvistelsen som förstahandsåtgärder mot dissidenter i början 

av processen mot nådeansökan. 

 

Ja, sådan är ”vården” av de kriminella (läs dissidenter) i Sverige, medan den 

svenska staten och de svenska medierna pekar med hela armen åt andra nationer 

som kanske misshandlar sina intagna. 
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- Advokatsamfundet 

Förklaras på hemsidan106: 

 ”Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken, och 

samfundets stadgar fastställs av regeringen.” 

 

Behöver jag beskriva mer!? Behöver jag förklara syften med advokatsamfundet, 

när dess Stadgar (riktlinje) bestäms av regeringen i Sverige? Advokatsamfundet är 

beroende av regeringen båda vad det gäller riktlinjer och finansieringen. Att inte 

lyda order är osannolikt. 

 

Ytterligare: 

 ”Att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens 

intresse. (2022-04-07)”! även om det strider mot god advokatsed!? 

 

Ett exempel: 

En advokat med annat etnisk bakgrund än det svenska, planterade bevismaterial107, 

ett vapen, åt klienten. Den lojaliteten för klienten, fick klienten fri från straff men 

advokaten själv förlorade sin licens! 

 

I motpolen står advokaten Maria Joleby, svenskt, som kidnappar Muslimska barn 

genom regelrätt brott, men ändå får behålla licensen, då denna advokat verkställer 

tvångskonvertering av Muslimska barn och belönas för just kidnappning av 

Muslimska barn. Detta säger allt om denna kosmetika organisation om svensk 

skenhelighet. 

 

I målet mot en författare vars barn hölls gisslan för boken ”Tvångskonvertering av 

Muslimska Barn i Sverige” fick motpartens, Statens advokat Maria Joleby, ljuga 

fritt under sammanträdena i tingsrätten, Södertörns och Stockholms tingsrätt, 

advokaten gjorde sig även skyldig till mened, falska utsagor, stämpling och 

medhjälp till gisslantagning och tortyr av Kimiya och Kiyana sedan september 

2016. 

 

 

 

                                                           
106) Advokatsamfundet https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/  
107) Advokaten som planterade vapen https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/advokat-atalas-kan-ha-

hjalpt-kriminella-att-plantera-bevis-i-mordrattegang  

https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/advokat-atalas-kan-ha-hjalpt-kriminella-att-plantera-bevis-i-mordrattegang
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/advokat-atalas-kan-ha-hjalpt-kriminella-att-plantera-bevis-i-mordrattegang
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Bortom varje rimlig tvivel om lurendrejeri från ett Statligt institut som 

advokatsamfundet är:  

”De grundläggande etiska108 reglerna för advokater i Sverige finns 

i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed och i kommentaren till 

de vägledande reglerna. Regler som advokaters yrkesplikter finns också i 

samfundets stadgar. 

Advokatsamfundets disciplinnämnd klargör ramarna för god 

advokatsed genom sina avgöranden. Dessutom gör samfundets styrelse ibland 

vägledande uttalanden i aktuella etiska frågor. (2022-04-07)” 

 

Advokatsamfundet trots alla riktlinjer om etik och alla dokument som bevis för 

oetisk agerande, valde att frikänna advokaten Maria Joleby för institutionaliserade 

hatet mot Islam inom instituteten ”Advokatsamfund”. 

 

Bluffen kallad Advokatsamfund är en till imageförskönande institut i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108) God advokatsed 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-

om-god-advokatsed-med-kommentarer-juni-2020.pdf  

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-om-god-advokatsed-med-kommentarer-juni-2020.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/vagledande-regler-om-god-advokatsed-med-kommentarer-juni-2020.pdf
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- Justitiekanslern 

Denna institutens roll är delvis förklarad under komponent 4, Teater kallad 

”Media”, då institutens skyldighet är att värna om Tryck- och 

Yttrandefrihetsgrundlagen i medier genom fritt meningsutbyte och förhindrandet 

av censur i medier i Sverige. 

 

Detta institut som ensam åklagare, grundlagens alldeles egna jurister- den 

förlängda armen om Tryck- och Yttrandefrihetsgrundlagen, är skyldiga gentemot 

grundlagen att försvara författare, journalister, bokförläggare och alla andra 

medborgare som har information att dela med sig i vad ämne än det behagar en så 

länge det inte handlar om de begränsningar som är nämnd i grundlagen som brott. 

 

Som ni har bevittnat, har detta institut lagt sig platt mot regeringen och inte höjt en 

fena trots alla anmälan om brott mot Tryck- och Yttrandefrihetsgrundlagen där en 

domstol i Sverige straffar en författares barn för de böcker barnens far har 

publicerat i Sverige. 

 

Justitiekanslers kosmetika existens, som förskönar denna anskrämligt land, är en 

till medel för lurendrejeri både nationellt och internationellt. 
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- Brottsförebyggande rådet109 (Brå) 

Detta institut spelar en nyckel roll om hatet mot Islam och hetsen mot Muslimer. 

 

På hemsidan förklaras: 

”Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och 

tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap 

om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand 

regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.” 

 

Om denna myndighet skriver jag inom parentes här, då myndigheten är en funktion 

för ”Kolonialisering av sinne- mind110” med statistik fabricerad av rättsväsenden i 

Sverige, något jag förklarar under Komponent 7, med rubriken ”SIDA”. 

 

Hela den process en Muslim tvingas gå igenom med fabricerade brott hos 

rättsväsenden är ett bevis mot myndighetens påståenden här ovan och den statistik 

denna myndighet producerar. Ni har genom ocensurerat dokument bevittnad på 

vilka grunder och vilka brott en Muslim registreras i brottsstatistiken. 

 

Brott bland medborgare med annat ursprung än det svenska, trissas upp genom ett 

politiskt beslut från domstolarna, samlas hos denna myndighet utan närmare 

beskrivning eller granskning och presenteras som en trovärdig statistik där 

medborgarna blint förlitar sig på. 

 

Jag, en far, en författare figurerar i ett par brottsregister utan att ens ha begått brott 

annat än att författat facklitteraturen ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i 

Sverige”. 

 

Åtal som det senaste åtalet, 2021, om ”framtida obestämda brott en Muslim tänker 

begå (enligt åklagare förstås!)” finns det tusentals till, medan folket och världen 

enbart förlitar sig på den statistik som myndigheter som Brottsförebyggande rådet 

producerar på falska grunder. 

 

Denna myndighet inte bara är orsaken till en felaktig bild av Muslimer men också 

anledning till oro bland befolkningen vilket i sig leder till uppvigling mot oskyldiga 

Muslimer. 

                                                           
109) www.bra.se  
110) Komponent 7. 

http://www.bra.se/
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 Komponent 6! Föreningar 

Dolda legosoldater 

 

Den svenska civilisationen står på fyra pelare, alltså de fyra ”Grundlagarna”, som 

är i ordningen: 

 Regeringsformen 

 Successionsordningen 

 Tryckfrihetsförordningen 

 Yttrandefrihetsgrundlagen 

 

Den allra första och det viktigaste av dessa grundlagar för landet är 

Regeringsformen där styrande organ ”regeringen” är belagd med de direktiven 

(Lag) Riksdagen beslutar om. 

- Regeringsformen 

 1 kap. Statsskickets grunder 

o 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket (Riksdagen). 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

 

Det som är nästintill viktigast i Sverige är rätten till ”Grundläggande fri- och 

rättigheter”, rättigheter vari medborgarna garanteras genom den styrande organ, 

Regeringen. 

 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 

o 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1) - 

2) - 

3) - 

4) -  

5) Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med 

andra för allmänna eller enskilda syften. 

6) – 

Behovet i ett demokratiskt samhälle för att tillsammans verka för en viss politik 

eller fråga, gör föreningslivet till en maktfaktor i Sverige. Nu finns det närmare 

200 000 ideella föreningar i Sverige och enligt SCB111, 29 procent av Sveriges 

befolkning, 16 år och äldre, är aktiva i minst en förening. 

 

                                                           
111) Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. 
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”Andel som deltar aktivt i minst en förenings verksamhet, fördelat efter ålder och 

kön. Personer 16 år och äldre. År 2018–2019. Procent.” 

 

 

Rätt till föreningsfrihet har med åren övergått till att vara ett kraftfullt verktyg, 

utnyttjad till fullo där de politiska partierna i landet styr med järnhand genom 

”bidrag”. Med andra ord, de dolda ”o”partiska opinionsbildarna (föreningar) är 

uppköpta med folkets samlade medel. 

 

Denna lag har gett de politiska partierna det verktyg de behöver för att utanför dem 

ideologiska begränsningar diktera sin vilja, leda folket till det spår eliten vill och 

inte minst hämma de oönskade tankegången i samhället utan att avslöja sig själva 

eller den verkliga agendan. 

 

Utan att beakta de fackliga112 organisationerna (föreningar) som är till för att 

tillvarata egna intresse så som löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö etcetera. är 

andra verksamma föreningarna i Sverige uppdelade till, i huvudsak två kategorier, 

sport och kultur.  

 

                                                           
112) I Sverige finns tre fackliga centralorganisation, Landsorganisationen (LO) organiserar arbetarna, 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) är till för tjänstemän och Sveriges Akademikers 

centralorganisation (SACO) är för akademiker 
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Sport föreningar täcker alla de grenar som finns inom sporten och fysiska 

aktiviteter där målet är att aktivera barnen och vuxna i någon fysisk vitalitet och i 

de kulturella föreningarna inrymmer sociala och politiska intressen. 

 

Föreningslivet i Sverige har med åren blivit en exportvara113 utan att tala om det 

som försiggår i verkligheten inom föreningslivet bakom stängda dörrar. Föreningar 

som journalister utan gräns, läkare utan gräns, human rights whatch, amnesty är 

enbart ett par av de populära internationella icke statliga organisationer som 

fungerar mest som den förlängda armen av västerländska kolonialister. 

 

Men skenet bedrar! Som allt annat i Sverige. 

 

Våldtäkt av barn, kokainmissbruk- droger, korruption, förskingring är bara några 

av de brott som är bruklig hos föreningarna i Sverige att nämna, båda inom sport 

och det kulturella föreningslivet, men en ren fasad där allt brott sopas under mattan 

är nödvändigt för att få bidrag. Därför är det av ytterst vikt att mörka allt det som 

händer inom en förening, och föreningar får viss hjälp av sina organisationer att 

mörka så länge föreningarna lyder order. 

 

Det är här tystnadskulturen frodas. Barn från tidiga ålder lär sig att hålla tyst om 

inget obehaglig ska hända! Förmågan av konsekvenstänkandet är ju inte utvecklad 

hos barn vid tidiga ålder, ett handikapp för de brottsutsatta barn som följer och 

formar barnens tänkande, tyckande och agerande i livet för all framtid.  

 

Föreningarna i Sverige får ett visst utrymme att röra sig inom, annars är det 

tvärstopp med bidragen. Föreningarna tvingas till att vara mån om sin framtoning, 

att inte hamna i kollisionskurs med styrande organ, regeringen, alltså de 

partier/partierna som gemensamt styr landet. 

 

Ett exempel: 

Skärholmens Taekwondo Klubb startades höst 2005 på mitt initiativ som tränare i 

sporten Taekwondo. Föreningen registrerades hos skatteverket den 26 oktober 

2006 (802433 – xxxx) som ideell organisation, verksam i Stadsdelsnämnden 

Skärholmen för barn och ungdomar. 

 

                                                           
113) Journalister utan gräns, Läkare utan gräns, Barnens rättigheter, Mänskliga rättigheter för att nämna 

några. Alla dessa föreningar är kolonialismens förlängda arm. 
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År 2017 tillkännagav jag politiker i Stockholms Kommun, med bild och namn i 

boken ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige” för deras personliga hat 

mot Islam, förföljelse av Muslimer, kidnappning av Muslimska barn för 

tvångskonvertering för det institutionaliserade hatet mot religionen Islam i 

Stockholms Kommun. 

 

Plötsligt började det hagla besvärande moment för föreningen! Efter 12 år av 

verksamhet för barn och ungdomar utan några som helst bekymmer, började 

fritidsnämnden i Stockholmsstad komma med byråkratins nyck mot verksamheten. 

 

Två års undersökning av föreningen gav ändå inget som tydde på oegentligheter 

inom föreningen. I och med det tog fritidsnämnden i Stockholmsstad till en drastisk 

åtgärd och krävde föreningen på närmare 20 000 sek. för hyra. 

 

Hyra?  

Men, lokalen är ju gratis för barn och ungdomsverksamhet i HELA 

Stockholmsstad!? Varför ska Skärholmens Taekwondo Klubb betala för 

träningslokal i Skärholmen!? 

 

Med andra ord fick Muslimska barn lida för det facklitteratur jag, som privatperson, 

hade publicerat i Sverige 2017. Detta i sig betyder brott mot rätten till 

föreningslivet i Sverige i enlighet med Regeringsformen, om jag inte ska tala om 

brott mot Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, i ett försök att 

tvinga mig ta tillbaka facklitteraturen. 

 

Föreningen var tvungen att avsluta sin verksamhet, men mindre än sex månader 

senare ”fick” en annan person starta en Taekwondo klubb i Skärholmen, utan krav 

på hyra! 

 

Ett till exempel: 

Haninge Cardio Taekwondo Klubb startades höst 2002 i Handen utan att söka 

medlemskap hos Riksidrottsförbundet då jag inte ville samarbeta med 

barnvåldtäktsmän många Taekwondo instruktörer är, Kokain missbruk i TKD-

landslaget, förskingring Ference Böö, förtal Ference Böö 1994 etc. 

 

År 2011 skrev jag till regeringen, Reinfeldt, ”Ett land, två mästerskap i Taekwondo, 

ett legitimt, andra missvisande” och BEVISADE för regeringen då att Taekwondo 

förbundet inte hade laglig rätt att kalla sina tävlingar för SM (Svenska Mästerskap). 
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Detta stod tydligt och klart i det svenska Taekwondo förbundets stadgar 8 kap. 44 

§ samt riksidrottsförbundets stadgar 12 kap. 3 § skrev jag till Reinfeldt, Beatrice 

Ask och Lena Adelsohn Liljeroth. 

 

Däremot, förklarade jag för de att vi, Svenska Taekwondo Samfund, var den enda 

organisation i Sverige som hade laglig RÄTT att kalla våra tävlingar för SM 

(Svenska Mästerskap). 

 

Vi fick det regeringsbeslut vi var ute efter men motarbetades i alla instanser, årets 

alla dagar! Inte en enda krona som verksamhetsbidrag sedan dess, något vi 

struntade i och körde vidare. Viktigast för oss med regeringsbeslutet var det 

legitimitet den gav oss för att försäkra våra verksamhet. 

 

Resten får ni gissa! 

Senast, la ut Haninge Kommun 1 300 000 svenska kronor av folkets samlade medel 

till en affärsverksamhet som driver Taekwondo klubb i Haninge, medan vi, 

Haninge Cardio Taekwondo Klubb, får inte ens ha träningslokal. 

 

Varför tror ni Kenneth Forsberg114 och Meeri Wasberg115 bidrar med 1 300 000 av 

Haningebornas samlade medel på en ”affärs”verksamhet? 

 

Tror läsarna intrång i Haninge Kommunens datorer som saboterade information 

om Haninge Cardio Taekwondo Klubb ledde till konsekvens för sabotörer? Mera 

begravd lik hittar ni om enbart detta ärende hos Haninge Kommun. 

 

Behöver jag beskriva mer om politisk förföljelse av dissidenter i Haninge 

Kommun, Stockholms Kommun, Stockholms län!? Förföljelse och trakasseri som 

grundar sig i mitt sociala engagemang för barn. 

 

Dessa är ett obestridligt bevis som intygar tydligt och klart den silkeslena kontroll 

den svenska staten utövar mot sina medborgare, alla de föreningar, var enda en av 

de 200 000 verksamma föreningar och miljontals medborgare, aktiva medlemmar 

i föreningarna. 

 

                                                           
114) Ordförande i kommunfullmäktige, Haninge 
115) Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, Meeri Wasberg 
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Världens ledare får ta efter Sveriges prydliga fasad, kontroll av var och en av 

medborgarna genom föreningslivet, om de vill hålla sig undan Haag Tribunalen 

som specifik är till för länder som Saudiarabien, Egypten, Somali, Sudan, Eritrea 

etcetera. 

 

I Sverige är det brottsligt för en medborgare att ha en ärlig mening om barnens 

framtid, däremot de som våldtar barn inom föreningar får fri lejd. 

 

De absolut lyhörda ”frivilliga” organisationerna används även som en 

remissinstans av de styrande makten som garanterar tillförsel av ”bidragen”, vilket 

i sig betyder trygg arbetsplats för de inblandade ända fram till pension. 

 

Några av de kända föreningar som har profilerat sig om barnens rättigheter, men 

har inga andra funktion än det kosmetika, håller extrem låg profil för att betrygga 

pensionen är: 

- Räddabarnen 

- Barnens rätt i Samhälle (BRIS) 

- Allmänna Barnhuset 

- Värdens barn 

- Barnrättsbyrån 

- Pappa-Barn 

 

Många barn VÅLDTAS inom denna sfär. Många barn erbjuds DROGER mot SEX. 

Många barn MISSHANDLAS … och många barn begår SJÄLVMORD. 

 

Det finns hur många som helst icke Statliga så kallade ”frivilliga” organisationer 

inom områden barn- och mänskliga rättigheter utan att våga stå upp för de 

befintliga nationella lagar och Sveriges internationella förpliktelser vad det gäller 

barnens- och mänskliga rättigheter. 

 

Det finns hur många som helst icke Statliga så kallade ”frivilliga” organisationer 

inom områden kvinnorörelsen men inga av dem vill försvara de två Afghanska 

kvinnorna som fann modet att tala om det de var utsatt för av myndigheterna, 

våldtagna av svenska domare för ett gynnsamt domslut. 
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Kvinnor som väljer att söka hjälp hos dessa utsätts för våldtäkt, misshandel, 

förnedring, vanära … 

- Kvinna till Kvinna 

- Unizon 

- Sveriges Kvinnoorganisationer 

- Nationellt centrum för kvinnofrid 

Dessa är enbart några av de hundra tals kvinnovåldtagare som finns i Sverige. 

 

Samtidigt verkar många av dessa föreningar i en internationell arena. Föreningar 

som för ekonomiska intresse inte vågar försvara de egna medborgarna i lala landet 

Sverige men lägger sig i andra suveräna länders interna angelägenheter. 

Och så vidare med svenskarnas hycklarmentalitet i allt de gör … 
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 Komponent 7! SIDA  

 

Mekanismen för kolonisering av sinne- psyke och själ 

 

Extrem viktig komponent då det är ”Mekanismen för kolonisering av sinne- psyke 

och själ” verksam i den nationella och internationella arena. Den viktigaste 

komponent i svindel, bluffmakeri Sverige har iscensatt för världen då denna 

komponent är designad för att påverka individens sinne.  

 

SIDA får även draghjälp för manipulation, nationellt och internationellt, av andra 

institutioner var av en Nobel institutet, en årligen återkommande internationellt 

pampig show som varar i tio dagar. 

 

Tack vare det som beskrivs av arbetssättet här, en charlatan förvandlar sig till en 

illusion av godhet, välvilja. 

 

”SIDA116”; mekanismen för kolonisering av ens sinne- psyke och själ. 

 Nationellt  

 Internationellt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116) SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency - Styrelse för Internationellt 

Utvecklingssamarbete) https://openaid.se/ Här kan du se när, till vem och för vilket ändamål svenskt 

statligt bistånd har betalats ut sedan 1998. 

https://openaid.se/
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- Nationellt  

Nationellt injicerar SIDA sympati- och empati med medmänniskor ute i Världen. 

Staten ger sina medborgare en känsla av självgodhet då man bygger en vattentank 

i bushen ute någonstans i Sydamerika, Afrika, Mellanöstern eller i Asien. 

 

SIDA injicerar en känsla av frihetskämpar hos egna medborgare för svensk 

engagemang ett sådant viktigt arbete demokrati och frihet är ute i världen. Kampen 

för barnens väl, kvinnor, de homosexuellas rättigheter etcetera. 

 

Ytterligare bevittnar folket i Sverige om hur eländig, oavsett orsaken, medborgarna 

av andra nationer har. SIDA som med hjälp av medier som enbart åskådliggör slum 

där många lever på en liten yta utan ren vatten, inga hygien etcetera, injicerar 

lyckokänsla hos sin befolkning. Folket får för sig att dem är lyckliglottad! 

 

Lyckliglottad över att vara födda i Sverige och inte födda ute i den Värld, den Värd 

SIDA rapporterar om, som nu får det svenska folket chansen att vara med och 

hjälpa till en bättre levnadsstandard för de olyckliga själen ute i Världen. 

 

Men viktigast av allt är den känslan av trygghet den svenska Staten injicerar, i en 

Värld fullt av eländiga leverne och diktatorer, krig och förstörelse, något som 

svenskar är skonad från. 

 

SIDA injicerar en Värld av ociviliserade barbarer där svenskar har en moralisk 

skyldighet gentemot den mänskliga rasen. 

 

Men nu är skenheligheten avslöjad även för de svenska medborgarna. 

 

Nu är det ingen tvekan om för världen att Sverige är världsmästare på mygel117 och 

för att lyckas med sitt fiffel behövde svenskarna muta till sig godhetsmarkörer ute 

i världen, genom SIDA, denna genialiska organisation. En organisation baserade 

på mänsklighetens medlidande, patos av sympati, där Sverige vinner båda på 

hemma plan och ute i världen. 

 

Varför tror ni ett land som Sverige med tio miljoner invånare, varav två miljoner 

migranter under de senaste tre decennierna, satsar 1.14 procent (2020) årligen av 

                                                           
117) Efter avslöjandet i dokumentbaserade boken om projekten om ”Tvångskonvertering av Muslimska 

barn i Sverige”. 
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sin BNI (BruttoNationalInkomst) på att bekämpa fattigdomen och lindra nöden i 

Världen? 

 

Varför satsar Sverige så hårt på en Statlig organisation SIDA är? En satsning som 

överträffar det militära försvaret av Sverige! 

 

Historia skadar aldrig! 

Sverige som land har aldrig varit en betydande maktfaktor i Världen, vare sig 

geopolitisk eller geoekonomisk, anledningen till att landet inte dragits in i krig i 

mer än 200 år, inte ens under de två världskrig Europier startade. 

 

Den svenska befolkningen har å andra sida, efter en svår period av kyla som 

orsakade dålig skörd, därmed hunger, arbetslöshet, dålig ekonomi … varit tvungna 

till massflykt under 1800 och 1900 talet118, huvudsakligen till USA men även till 

andra Europeiska länder. 

 

Svenskarna har med tiden, för att inte förvärra situationen de befann sig i, lärt sig 

att tillmötesgå världsherrarnas krav och förväntningar utan motstånd. Det senaste 

under det andra världskriget då Hitler, 1939 – 1945, fick fri lejd att obehindrad 

använda sig av det svenska järnvägsnätet, transportera soldater, krigsmaskiner för 

att Hitler skulle kunna föra krig mot Finland och Norge, två grannländer till 

Ryssland. 

 

Det slutade inte bara där! Sverige sålde allt järn119 tyskarna behövde för sin 

krigsmaskin, att kriga mot just grannländer som Finland, Norge och Danmark men 

också även mot länder överallt i världen, att mörda soldater som försvarade sitt 

land och sitt folk med hjälp av svensk järnmalm. 

 

Vilka av er, i och utanför Sverige, som läser detta lilla stycken, visste om 

Wallenbergarnas viktiga roll, där en judisk familj, Wallenberg, i den lilla humana 

Sverige försörjde Hitlers krigsmaskineris grundsten ”järn”? Vilka av er har hört 

                                                           
118) https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-

befolkning/ Talar om massflykt av 1 170 456 svenskar till utlandet under1800 – 1900 talet, mestadels 

till usa. 
119) Järngruvan/industri ägdes av en judisk svensk familj (Wallenbergs familj) som senare ställdes till 

svars inför Förenta Nationerna, men mer blev det inte medan den svenska Konungen som sympatiserade 

med Hitler mördades i en så kallade ”flygkrasch” med drottningen ombord! 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/
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talas om ”Raoul Wallenbergs” goda gärning för landsförvisade, jagade judar? 

Raoul, skyddsängeln! 

 

I Sverige var en och samma judiska familj med och ser till att mörda, huvudsakligen 

judar, med det ena hand och skydda judar med den andra handen! Kan en nation, 

familj, individ vara mer skenhelig? Den neutrala Sverige satsade på båda scenario 

då det var självklart att någon av dem skulle i slutända dra det längsta strået. 

 

Ironisk nog fick Kungahuset, den part som höll med Hitler, vara den förlorade 

parten, den part som betalade priset då man lämnade knappt sitt ett åriga arvtagaren 

hemma för att självmant delta i en förbestämd flygkrasch120!  

 

Däremot den Wallenberg som sålde malm, medskyldig till mord av judar, fick 

förklara sig hos Förenta Nationerna samtidigt som man propagerade intensivt, 

nästintill helgonförklarade den andra Wallenberg (Raoul), spårlös försvunnen 

sedan 1945, den som skyddade närmare 2000 judar på flykt. 

 

Hör och häpna! Senare kom det fram att Raoul Wallenberg letade efter de förmögna 

individer i Östfronten vars släktingar i Väst kunde betala för deras flykt till Sverige! 

 

I sammanhanget tål det att nämna att den rena Ariska rasen Hitler talade om var 

baserad på en svensk studie i Uppsalas universitet, ”Rasbiologi121” som hade pågått 

sedan 1907. Senare, 1921 av den svenska riksdagen, inrättades ”Institut för 

rasbiologi” i Uppsalas Universitet122 som genom forskning skulle akademikerna 

lägga fram normen om hur Sverige och även andra länder kan bevara och förädla 

den renare rasen! 

 

Utöver detta får svenskar inte glömma tvångskastrering av sina egna medborgare 

1930 – 1970, medborgare som enligt svenskar var mentalt efterblivna, 

handikappade, asociala, brottslingar, prostituerade etcetera. Uppemot 70 000 tusen 

svenska medborgare tvångskastrerades under fyra decennier. 

                                                           
120) Det är inte samma sak som att den unga Kungaparet visste om det som väntade de i närtid. Det som 

hade beslutats bakom stängda dörrar, på direkt order från den engelska Kungahuset, för parets sympati 

för Hitler och Nazisterna. Kungaparet mördades 1947. 
121) Forskning kring möjligheten att rasförädla olika folkgrupper med hjälp av biologisk såväl som 

sociokulturella åtgärder. 
122) Ett rasbiologiskt institut skulle skydda mot inre fiender! Med inrefiender menade man de defekta 

(fysisk- och mentala handikapp), asociala, abnorma och brottslingar. 
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Här123 talar staten om skadestånd till de svenska medborgare som 

tvångskastrerades från och med 1 juli 1972 till och med 30 juni 2013! 

 

Inser ni det? 

Till och med 30 juni 2013! Alltså, för nio (9) år sedan! 

 

Det i sig är ett erkännande, att den svenska staten fram till 30 juni 2013 alltså 

framtill nio år sedan, tvångskastrerade besvärliga medborgare. Hur många av dessa 

var dissidenter som kämpade för sin ideologi återstår att se. En kamp som ledde till 

tvångskastrering! 

 

Ja, sådan är den verkliga Sverige. 

 

Kommer väl ihåg, efter ett anonymt tips september 2018, fick jag veta i vilken skola 

i Stockholm hölls mina barn fånge. Efter viss förarbete kom jag fram till det faktum 

att mina barn tvingas till Skuru Skola (SS) i Nacka kommun. Därmed satte jag upp 

den svenska flaggan med dokument från de svenska myndigheterna, för folk att 

beskåda. 

 

                                                           
123) https://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/personer-som-drabbats-av-steriliseringskrav-ska-

kunna-fa-ersattning-pa-225-000-kronor/ 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/personer-som-drabbats-av-steriliseringskrav-ska-kunna-fa-ersattning-pa-225-000-kronor/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/personer-som-drabbats-av-steriliseringskrav-ska-kunna-fa-ersattning-pa-225-000-kronor/
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Kommer väl ihåg den äldre damen under första dagen som efter studie av 

dokument, otaliga frågor och funderingar, närmade sig och viskade ”Var försiktig! 

De kommer att injicera kemikalier som förgör hjärnan.” Vid samma stund, märklig 

nog, dök upp en civilklädd hoj-polis som började grälla trots att jag redan hade talat 

med två andra poliser som var kommenderad dit! Det fanns alltså inga lagliga 

hinder för att informera det svenska folket i Nacka kommun om gisslantagna barn. 
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Polisens aggression är förevigad på filmen men det som var märklig för mig var 

den äldre damen som försvann spårlös! Inte för att hon var arresterad eller något 

sådant men för att hon visste vad som skulle hända henne om hon mot förmodan 

skulle lägga sig i.  

 

SS- skolan i Nacka kommun som håller Muslimsk författares barn gisslan för 

boken ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. 
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Ja, det finns mycket att säga om tvångskastrering i Sverige, men det är inte målet 

med denna bok, så länge ni förstår att Sverige inte är det land det utger sig att vara. 

 

Det var med hjälp av SIDA kunde de svenska eliten dölja sådana verklighet som 

rasbiologi, tvångskastrering och det som var under andra världskriget. SIDA 

hjälpte till att ta Sverige i skymundan för grymheter mot mänskligheten för att 

senare glömmas bort av det gemenefolket. Det var med hjälp av denna komponent, 

SIDA, kunde Sverige- och fortsätter att hjärntvätta medborgarna i och utanför 

Sverige. 

 

Ja, det är först nu inser en vikten av en sådan viktig komponent SIDA, den så 

kallade välgörenhetsorganisationen är. En välgörenhetsorganisation att täcka över 

illaluktande svensk hycklarmentalitet. En välgörenhetsorganisation som ”pryder” 

mentaliteten, den dolda agendan silkeslena kolonialism, och säljer den till det egna 

folket. 

 

Ni kommer att bevittna och förstå SIDA:s mekanism- och medverkan i terror och 

mord av barn och kvinnor hos andra nationer något ni, den svenska befolkningen 

är med och finansierar. 

 

SIDA, en målmedveten påkostad lögnmaskin för självbedrägeri, bekostas ur 

välfärden. 

 

På SIDA.s hemsida124 står det att: 

 ”Alla som betalar skatt i Sverige bidrar till att skapa en hållbar 

utveckling i världen. Under 2020 inrapporterad biståndsdata var 58,46 miljarder 

svenska kronor som med vilka fattigdom i världen bekämpas och nöden lindras.” 

 

Här https://openaid.se/ kan du se när, till vilka länder och för vilket ändamål 

svenskt statligt bistånd (folkets) har betalats ut sedan 1998. 

 

Låt mig fråga igen! Varför tror ni ett land som Sverige med tio miljoner invånare 

varav två miljoner migranter under de senaste tre decennierna satsar 1.14 procent 

av sin BNI (BruttoNationalInkomst) på att bekämpa fattigdomen och lindra nöden 

i Världen? 

 

                                                           
124) https://www.sida.se/  

https://openaid.se/
https://www.sida.se/
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SIDA.s syfte med dess hjälp till Mellanöstern och Nordafrika förklaras i sida 73125: 

”Anslagsposten för Mellanöstern och Nordafrika rymmer fyra 

strategier. Strategiernas fokus varierar men syftar generellt till stärkt demokrati 

och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en hållbar utveckling. Allt 

för att förbättra förutsättningarna för fred, statsbyggande, stabilitet och frihet.” 

 

Just för MENA126 regionen, sida 74127 står det att: 

”Vi bedömer att strategiportföljen är delvis relevant, då 5 av totalt 

8 strategimål bedöms ha en relevant sammansättning av insatser och aktiviteter. 

Genom en tät och mer omfattande dialog med partner har verksamheten kunnat 

anpassas på ett lämpligt vis. Det gäller i synnerhet mänskliga rättigheter. Nya 

insatser har utvecklats och stödet ökat, bland annat till kvinnor och barn som 

utsatts för sexuellt och könsbaserat våld. Verksamhet inom hela området för 

förbättrad miljö samt verksamhet mot ökad samverkan mellan länder i regionen 

och arbetsmarknadens partner bedöms vara delvis relevant. Verksamheten 

behöver stärkas ytterligare vad gäller samarbetspartner och även anpassas bättre 

mot gällande reserestriktioner i regionen …” 

 

Alltså, utan att överdriva är nyckelorden för SIDA; 

”Demokrati, mänskliga rättigheter, fred, statsbyggande, stabilitet, 

frihet, kvinnor och barn som utsatts för sexuellt, könsbaserat våld etc.” 

 

Fundering: 

Vilka av dessa nyckelord bekämpar fattigdom och nöd lindras? Uppdrag som sida 

har förklarat på sin hemsida liknar mest som om SIDA lägger sig i andra nationers 

interna angelägenhet. SIDA lurar till och med det egna folket. 

 

Ett exempel är SIDA.s hjälp under 2020 till de nödställda i Jemen som bidragit med 

465,73 miljoner svenska kronor samtidigt som svenska krigsindustri, ägs av 

Wallenberg, sålde vapen värd 1.5 miljarder svenska kronor till Saudiarabien och 

UAE, just de länder som bombarderar infrastrukturer- vägförbindelse, broar, 

sjukhus, El-stationer, vattenreservoarer, mördar barn i deras skolor och mördar 

                                                           
125) https://cdn.sida.se/publications/files/-sidas-arsredovisning-2020.pdf  
126) MENA region https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/middle-east/north-africa 

Algeriet, Bahrain, Egypten, Palestina, Jordanien, Kuwait, Libyen, Marocko, Oman, Qatar, 

Saudiarabien, Tunisien, Förenade Arabemiraten, Jemen. 
127) https://cdn.sida.se/publications/files/-sidas-arsredovisning-2020.pdf  

https://cdn.sida.se/publications/files/-sidas-arsredovisning-2020.pdf
https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/middle-east/north-africa
https://cdn.sida.se/publications/files/-sidas-arsredovisning-2020.pdf
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kvinnor i deras hem. En och en halv miljarder i form av vapen till destruktion som 

orsakade just fattigdom, nöd, flykt och elände.  

 

Det svenska folket har ur det gemensamma skattemedlet investerat för 

mänskligheten medan de svenska privatägda vapenindustri tjänade den tredubbla, 

1.5 miljarder alltså, för att mörda människan! 

 

Förstörelse och ödelagda städer kan en lätt hitta, men kan SIDA lika lätt redovisa 

vart har dem 465,73 miljoner svenska skattekronor tagit vägen? 

 

Förundran: 

På vilket sätt har den tredubbla återbäringen för det privata svenska vapenindustrin, 

alltså privat vinst och arbetstillfälle i Sverige, gjort livet drägligare för barn och 

kvinnor, för stabilitet, för fred och frihet, för statsbyggande, för demokrati, för 

mänskliga rättigheter i Jemen!? 

 

Sådan hycklarmentalitet är med allt Sverige och svenskarna gör. SIDA är inget 

undantag. 

 

Förr i tiden var det missionärer som hade en liten Kors i handen, äntrade Afrikanska 

byar, skapade tillit hos infödingar för att senare de Europeiska soldaterna skulle 

erövra urinvånarnas land, hus och hem utan motstånd. Nu är det SIDA som har 

ersatt de uråldriga missionärernas uppgift på ett förnyad, uppfinningsrik sätt men 

med samma resultat, elände för de andra mot -> rikedom för Sverige. 

 

Det världen och svenskar får se av SIDAs välgörenhet är den vattentank SIDA 

bygger ute i bushen någonstans i Afrika- Mellanöstern eller i Asien. På ytan är det 

på detta sätt koloniserar Sverige sina egna och världsbefolkningens sinne- psyke 

och själ, om den humana Sverige. 

 

Medan under ytan handlar det om infiltration. Att SIDA aktivt betalar för 

uppvigling i andra länder. Ett dokument baserad exempel där SIDA betalar flitig 

för uppvigling är det suveräna landet Iran.  

 

Fårakostymen heter demokrati, yttrandefrihet, barnens väl, kvinnornas rättigheter 

etcetera. det är bara att välja och vraka.  
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År 2013 betalade SIDA, 587 150 €128, till en Iransk journalist bosatt i Kanada med 

uppdrag att avlöna de Iranska medborgarna som själva hade till uppdrag att hetsa 

upp befolkningen, sätta igång förödelse, filma och skicka filmen av det iscensatta 

upproret till journalisten i fråga i Kanada. Journalisten i Kanada skulle skicka den 

vidare till medier överallt i världen som i sig fick bidrag att sprida lögner om andra 

nationer, Iran i detta specifika fall. 

 

Året därefter, 2014, samma uppdrag till samma individ i Kanada, denna gång 

1200000 €, betalade SIDA ur folkets gemensamma skattemedel för ännu mera 

uppvigling i Iran.  

 

Påminner er om; ”Alla som betalar skatt i Sverige bidrar till att skapa en hållbar 

utveckling i världen!”! 

 

Det finns mera om SIDA och Iran! 

En internationellt efterlyst terrorist tas in till Sverige 2006129. Terroristen (Habib 

Chaab) får anställning i Göteborgskommun och med SIDAs internationella budget 

finansieras terrorceller i Sverige och ute i Iran genom honom för terror mot det 

iranska folket.  

 

Terroristen (Habib Chaab) utbildades av den svenska underrättelsetjänsten, 

finansierades med skattemedel- SIDA, assisterades av den svenska regimen för att 

mörda 25 barn, civila obeväpnade kvinnor och män, stympade 68 andra barn, civila 

obeväpnade kvinnor och män under en militärparad i staden Ahvaz den 21 

september 2018. 

 

Jag påminna er om riktlinjer förslagna från Statens medicinsk-etiska råd, punkt tre, 

Rätt med terrorattentat, beskrivet i sida 23. 

 

Iran är enbart ett exempel jag har dokument om mina påståenden. SIDAs arbetssätt 

för terror däremot är det samma för alla länder i Sydamerika- Afrika- Mellanöstern 

eller i Asien. Det är ingen överdrift att påstå Sverige är en nation av terrorister. 

 

                                                           
128) Låt någon översätta min. 33.35–34.40 & 35.51–36.01 https://www.youtube.com/watch?v=Q-

1KshAYZv4   
129) https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-avslojar-annu-en-svensk-medborgare-riskerar-avrattning-i-

iran-ud-bekraftar  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-1KshAYZv4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-1KshAYZv4
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-avslojar-annu-en-svensk-medborgare-riskerar-avrattning-i-iran-ud-bekraftar
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-avslojar-annu-en-svensk-medborgare-riskerar-avrattning-i-iran-ud-bekraftar
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Sveriges goda rykte internationellt, köpt genom SIDA- i själva verket köpt genom 

det gemensamma skattemedlet, ger Sverige möjligheten att bygga ut ett tillsynes 

harmlös kontaktnät hos främmande länder. Kontaktnäten utnyttjas i sinom tid, vars 

uppdrag är spionage. Kontaktnäten i sin enfald om svenskarnas dolda agenda, för 

den hjälp de har fått genom SIDA, tror pladask på svenskarnas lögner om 

demokrati- yttrandefrihet- barnens och kvinnornas rättigheter. 

 

Kontaktnäten, okunnigt om Sverige, helhjärtat hjälper svenskarna om det dem är 

uppdragerat att göra för att sedan förstå hur deras naivitet har skadat de själva, deras 

familj, släktingar, vänner och bekantar, landsmän och inte minst landet. 

 

År 2020 har SIDA bidragit med 22.08 miljoner svenska kronor som bistånd till 

Iran! För vilket/vilka projekt? Kan- vill den svenska staten redovisa i detalj, vilka 

projekt i Iran fick hjälp av det svenska folket? Vilka svenska projekt, genom SIDA, 

har gjort livet mer dräglig för det Iranska folket?  

 

Det är värt att notera Sverige ”vägrade” sälja medicinskt hjälpmedel130 till barnen 

med sjukdomen Epidermolysis Bullosa131 (E.B). Många barn dog som resultat av 

svenskarnas hat mot Islam som inte ens för barnens väl ville agera mänsklig. Nu 

kommer det fram att SIDA har spenderat 22.08 miljoner kronor av folkets samlade 

medel i Iran!? 

 

På samma sätt har SIDA bidragit till: 

- Turkiets fattigdom och nöd med 285,36 miljoner kronor år 2020. 

- Syriens fattigdom och nöd med 547,14 miljoner kronor år 2020. 

- Irak fattigdom och nöd med 397,59 miljoner kronor år 2020. 

- Afghanistans fattigdom och nöd med 1,05 miljarder kronor år 2020. 

 

Kan- vill den svenska staten redovisa i detalj, vilka projekt i dessa länder fick hjälp 

av det svenska folket? Vilka svenska projekt, genom SIDA, har gjort livet mer 

dräglig för befolkningen i dessa länder? 

 

Jag kan däremot redovisa att den svenska regeringen fördjupar samarbetet med 

PYD, den syriska separatister och YPG/YPJ och HDP den turkiska separatister! Är 

                                                           
130) www.molnlycke.se  
131) Epidermolysis Bullosa är ett samlingsnamn för ett 30-tal ärftliga sjukdomar som ger blåsbildningar 

i huden. 

http://www.molnlycke.se/
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inte detta en krigsförklaring? Där ett främmande lands riksdag ger uppdrag till 

styrande organ att samarbeta med ett annat lands erkända terrorister. 

 
Brukar Sverige fördjupa samarbetet med exempelvis IRA-Baskien-Katalanska? 

Självklart inte. 

 

Ja, sådant är Sverige och svenskarna. SIDA till ytan, tillsynes en 

välgörenhetsorganisation som bygger enkla tak över huvudet för de behövande, tak 

som på en skola med ytterst liten medel, samtidigt som man lägger stora summor 

på att grunda ett kontaktnät för sabotage, terrorceller, organiserar informatörer, 

iscensätta uppror i värdländer. 
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Ja, sådant är Sverige och svenskarna som för en vattentank någonstans i bushen ute 

i Världen, Sydamerika, Afrika, Asien, Afghanistan, Jemen, Syrien, Iraq, Turkiet 

etc. trumpeterar segerviss världen över, för att dölja SIDAs organisering och 

orkestrering av terror och uppror i andra länder SIDA iscensätter med det svenska 

folkets samlade medel, skatt. 

 

Denna organisation, SIDA, har under åren byggt ett brett kontaktnät av individer 

och organisationer inne i mållandet (ex. Swedish Committee for Afghanistan132) 

där biståndet delas ut mellan de egna folket, folk som är till lags, istället för att 

stödja de tilltänkta projekten- för folket i nöd. Bygd organisation genom mutor i 

mållandet av korrupta politiker, statstjänstemän- arbetare som används vid behov, 

en maktfaktor mot landets eget folkvalda styre. 

 

Jag vet om två svensk-afghanska individer som hade ”placerats” i 

Västsammansatta regeringen i Afghanistan, individer som efter regeringskollapsen 

i Afghanistan togs tillbaka till Sverige. Dessa lever nu gott med våra samlade 

skattemedel i väntan på nästa projekt! Fortsatt destabilisering av Afghanistan då 

deras kontaktnät finns kvar där borta än idag. 

 

… och mera finns det … 

 

Exempel: 

1) Razaq Ahmadzai En tiggare som fuskade till sig skattemedel även 

under den tid han förväntades bli ”en av Afghanistans mäktigaste män!” 

Nu efter Afghanistans kollaps är han tillbaka till Sverige, tigger förmodligen igen 

och lever på våra skatte133medel, i väntan på nästa uppdrag. 

2) Fazel Fazly134 En tiggare som fuskade till sig skattemedel även 

under den tid han förväntades bli ”en av Afghanistans mäktigaste män!” 

3) Najah al-Shammari135 En till tiggare som fuskade till sig skattemedel 

trots att han hade gjorts till Irakisk försvarsminister. 

                                                           
132) https://sak.se/  
133) Kriminell Razaq Ahmadzai 

https://www.friatider.se/avslojades-av-fria-tider-nu-misstanks-razaq-ha-smugglat-afghaner-till-europa  
134) Kriminell Fazel Fazly 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/na5l0L/regeringstopp-i-afghanistan-anmald--ar-folkbokford-i-

sverige 
135) Najah al-Shammari 

https://www.expressen.se/nyheter/iraks-forsvarsminister-far-bidrag-i-sverige/ 

 

https://sak.se/
https://www.friatider.se/avslojades-av-fria-tider-nu-misstanks-razaq-ha-smugglat-afghaner-till-europa
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/na5l0L/regeringstopp-i-afghanistan-anmald--ar-folkbokford-i-sverige
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/na5l0L/regeringstopp-i-afghanistan-anmald--ar-folkbokford-i-sverige
https://www.expressen.se/nyheter/iraks-forsvarsminister-far-bidrag-i-sverige/
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4) Mohamed Hussein Roble136 Mohamed är jackpot för Sverige 

då han har hela Somalia under sig som President av Somalia vilket i sig 

ligger under Sverige. 

5) …  

 

I facklitteraturen ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige” gav jag 

ledtråd om Sveriges köpta utländska politiker, vilket gav journalister idé att pröva 

sanningshalten. Här har ni resultat av det arbete Fria Tider drog igång, något andra 

köpta svenska medier kände sig piskad till att ta efter.  

 

Jag är hundra på att ni inget visste om! 

 

Det är genom dessa korrupta, köpta politiker för några tusen svenska kronor, har 

skuggregimen i Sverige kunnat verka för abort, lösaktiga kvinnor, homosexualitet 

etcetera hos Muslimska och andra länder.  

 

Internationellt uppmanar Sverige mållandet till sans men underytan, genom dessa 

SIDA-köpta politiker, eldar man på än mera genom okunniga men trogna 

kontaktnäten, terrorceller. Här hemma, den duktiga SIDA får reklam för sig själv, 

genom statsstyrda medier som visar förödelsen i världen medan SIDA tar till 

bröstton över de goda gärningarna i världen som nu förstörs av styret i Sydamerika, 

Afrika, Mellanöstern och Asien.  

 

Påminner er om komponent 4 ”medial teater” som för sitt levebröd i Sverige måste 

dansa efter det Statens dikterar! Medier, en mycket användbar organisation för 

kolonisering av det egna folkets sinne- psyke och själ, behjälpliga alla former av 

förtryck som påförs av de olika komponenterna. De svenska medierna möjliggör 

en smärtfri ägande av folkets sinne- psyke och själ genom SIDA. 

 

För SIDAs del framhäver medierna andras misär, materiella lidande, fattigdom, 

hårt arbete för överlevnad, uppror och förstörelse i kontrast med det trygghet och 

materiellt harmoni folket njuter av i Sverige. 

 

 

 

                                                           
136) Mohamed Hussein Roble 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jBPwMb/svensk-blir-ny-premiarminister-i-somalia  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jBPwMb/svensk-blir-ny-premiarminister-i-somalia
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Resultat: 

Det lättrogna svenska folket som har i decennier tämjts för det Staten dikterar, har 

lärt sig att blint tro på de statsstyrda medierna och när dessa folk bevittnar SIDAs 

goda gärning i en värld av krig, känner de sig stolta, smarta, överlägsna andra 

nationer, går med på små individuellt orättvisor och tacksamt håller tyst om det 

som pågår i Sverige. 

 

Kolonisering av det egna folkets sinne- psyke och själ fullbordad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

- Internationellt 

Tänk dig att du under hela ditt liv eller i decennier saknar ren dricksvatten, inget 

tal om vatten för diverse vardagliga bruket. Tänk dig att du saknar vatten under 

långa perioder av åren och du behöver gå långa sträckor för att skaffa dricksvatten, 

vatten till matlagning och hygien. Tänk dig att du inte ens har medel att skaffa dig 

en vattentank, för att börja med. 

 

Plötsligt kommer några från ett främmande land med ett stort leende och utan några 

tillsynes krav, bygger för dig en vattentank! Främlingar, SIDA, som snällt kommer 

fram och erbjuder sina tjänster, bistånd som underlättar livet för de, deras familj, 

deras grannar, folk i byn etc. utan något tillsynes motkrav. Främlingar som inte på 

något sätt är skyldig att göra livet mer dräglig137 för dig. 

 

Det de inte vet är att dessa främlingar, SIDA, har mycket noggrann studerat deras 

samhälle, deras kultur och deras religion. 

 

Dessa främlingar, SIDA, känner till känslan av tacksamhetsskuld hos folket i 

värdnation, en tacksamhetsskuld som varar livet ut. Tacksamhetsskuld som tär en 

livet ut och är alltid ihågkommen. Tacksamhetsskuld som man gärna vill återgälda. 

 

Själva vattentanken, byggnaden är en ständig påminnelse om den civilisation som 

utan förväntning om motprestation höjt levnadsstandarden för dig, din familj, dina 

grannar, folket i byn etc. 

 

Nu på samma sätt, tänk dig om den stund du, din familj, dina grannar, folket i byn 

är i akut behov av läkemedel, mat, elektricitet, vägnät och allt annat som 

underlättar, förbättrar livskvaliteten. Dessa gladlynta främlingar, SIDA, bidrar med 

allt och lite till, låt oss anta yttrandefrihet på köpet! Yttrandefrihet som även det 

gör ditt liv mer barmhärtig. 

 

Kom ihåg att SIDA förfogar över en budget, 1.14 procent av BNI 2020, vilket i 

praktiken betyder många arbetstillfälle för infödingar i de fattiga mållandet. SIDA 

inte bara gör livet drägligare men också ger mat på bordet i form av anställning i 

länder som i vanliga fall, de vanliga arbetarna eller statliga tjänstemän inte får sina 

lön utbetald regelbundet. En till anledning att vara mer ivrig att göra bra ifrån sig 

                                                           
137) Påminner; Förr i tiden var det missionärer som hade en liten Kors i handen, äntrade Afrikanska byar, 

skapade tillit hos infödingar för att senare de Europeiska soldaterna skulle erövra urinvånarnas land, hus 

och hem utan motstånd.  
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på jobbet, vara arbetsgivaren till lags oavsett, att göra allt för att få behålla jobbet. 

Konkurrensen är ju stenhård för dessa internationella jobb! 

 

Jag beskrev den praktiska arbeten och effekten av SIDAs biståndsarbete, men när 

det väl djungel trumman kommer igång det mest långvariga effekten av detta är det 

väl det mentala kolonialiseringen av värdnationers befolkning. 

 

Allmänheten i mållandet kommer alltid att komma ihåg de välsinnade svenskarna 

och tar det för givet Sverige och svenskarna för civiliserade, godhjärtade folk, 

vänliga individer som under vistelsen i deras område var så hjälpsamma och 

sympatiska. För SIDA återstår det att flytta på sig till ett annat område, by, stad, 

land för kolonialisering av de nya folkets mental.   

 

Sverige äger det egna befolknings och inte minst världens ”mind” med hjälp av 

SIDA som i självaverket injicerar tron om ”det inte finns någon annan sanning än 

den statliga svenska berättelsen”. 

 

SIDAs skenhelighet och framfart skulle aldrig vara möjligt utan hjälp av den 

svenska rättsväsenden, censur i medier, vilseledande berättelser genom NGOs, 

total lydnad hos myndigheterna, allt under en paraply av tyranniska metoder under 

ytan. 

 

Eliten i Sverige bedrar båda sitt eget folk och världen. 
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Institutioner, stödpelare, som underlättar SIDA lurendrejeri: 

 

Det är på plats att även nämna organisationer som Nobel institutens årligen 

återkommande draghjälp till Sveriges välgömda brott mot mänskligheten, barnen 

och de vuxnas rättigheter.  

 

Det existerar ett 20 tal institutet, landsöverskridande- multinationell svenskt 

initierade NGOs finansierad av SIDA, som är till för världslurendrejeri, men jag 

vill enbart nämna dessa två som jag tycker vara de viktigaste i sammanhanget. 

 

– Nobel institutet 

– Brottsmyndighetsrådet (Brå) 

 

- Nobel institut 

 

Nobel institut, en pampig föreställning som varar i tio dagar under en period av år 

som är mörk och kallt. En period av år då folket är deprimerade och denna 

underhållning gör det att folket mår bra. En period av år där nedstämda folket i 

Sverige och ute i världen vars entiteter är med och får pris eller på något sätt 

medverkar i skådespeleriet. Denna känsla av ”eufori”. 

 

Nobel institutet, en organisation som med Mellanösterns oljereservoarer byggt en 

sådan världsshow enbart för att luras, har prisat individer för fred som: 

- Henry Kissinger   1973 

- Amnesty International   1977 

- Anwar Sadat- Menachem Begin  1978 

- Aung San Suu Kyi från Myanmar  1991 

- Shimon Peres- Yitzhak Rabin- Yassir Arafat 1994 

- Kofi138 Annan   2001 

Kofi Annans andra fru (1984), Nane maria Lagergren, dotter till Raul Wallenbergs 

halvsyster. Det anmärkningsvärda måste ändå vara Kofi Annans karriär som tog 

fart efter äktenskapen. 

 

Sådana historier påminner mig om vita Europeiska plantageägare som alltid hade 

en svart slav som förman över resten av slavarna! 

                                                           
138) Kofi Annan en svart man från Ghana, i hans andra äktenskap, var han gift med Nane Maria 

Lagergren, dotter av halv syster till Raul Wallenberg! Nämligen samma judiska Raul som nästan helgon 

förklarades när han köpte tillbaka förmögna judar från Hitlers dödsläger. 
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- Shirin Ebadi  2003 

Shirin Ebadi hade förvisso inte en tusende del av de dokument jag ”enbart” lagt ut 

här, men tack vare hatet mot Islam och inte minst hatet mot den Islamiska 

revolutionen i Iran, har västvärlden genom Nobel institutet utnyttjat henne som en 

clown. 

 

- Barak Obama  2009 

Sådana historier påminner mig om vita Europeiska plantageägare som alltid hade 

en svart slav som förman över resten av slavar! 

 

- OPCW (organisationen för förbud mot kemiska vapen) 2013  

OPCW.s uppgift är att spionera och fabricera dokument mot länder som Irak- 

Syrien- Libyen … medan de ignorerar länder som säljer kemiska vapen som 

Tyskland. 

 

- Malala Yousafzai  2014 

Ett oerfaret barn från Pakistan, fånge bland Europeiska parasiter som missbrukar 

hennes unga oerfarna ålder mot Islam och mot hennes egen kultur. 

 

- ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) 2017  

ICAN.s uppgift är att spionera och fabricera dokument mot länder som Iran- Irak- 

Syrien- Libyen … och alla andra länder som kämpar för självständigheten medan 

de ignorerar atombomber hos länder som israel. 

 

- Nadia Murad  2018 

Nadia Murad Basée Taha är en av Izadisk tro från norra provinsen i Irak, ett offer 

för Västerländsk ISIS som används flitig mot Islam. 

 

Jag valde att nämna de Nobel-fredspristagare som har varit med och skändat Islam, 

mördat Muslimer och jobbat/jobbar aktivt för hat mot Islam som religion och 

Muslimer som troende. Säkerligen finns det en och annan som jag inte har studerat 

om. 

 

I listan över Nobel-fredspristagare sedan 1901, som premiär åren för fredspris, hade 

enbart aktivister från länder som inte stod på god fot med USA och Europa fått 

Nobels fredspris, de övriga är också de västerländska individer och organisationer 

som jobbar ”för” USA och Europa. Än mer slående i den listan är det faktum att, 

nästan uteslutande är alla individer med judiskt ursprung! 
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Salman Rushdie från Pakistan fick visserligen inga Nobel medaljongen, inte än, 

men uppmärksammad av Nobel institutet vid många tillfälle medan mina ”Barn” i 

Sverige straffas, hålls gisslan enligt dom139, för facklitteraturen 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”! 

 

Har Nobel institutet nämnt en enda gång domen som straffar ett svensk författares 

barn för en svensk litteratur? Nobel institut som årligen delar ut Nobels litteratur 

pris till författare vars skrifter är viktigt för mänskligheten och för samhället i dom 

länder som Sverige stämplar som diktator! 

 

Det senaste Nobel utnämningen och motiveringen av Nobels fredspris påvisar 

djupet av Nobel institutets och Skandinavisk hyckleri: 

 ”Norska Nobelkommittén har beslutat att dela ut Nobels fredpris 

2021 till journalisterna, Maria Ressa från Filippinerna och Dmitrij Muratov från 

Ryssland ”för deras ansträngningar att värna Yttrandefrihet, vilket är en 

förutsättning för demokrati och varaktig fred.” ” 

 

Nobel institutet är ett politiskt styrd institut som tjänar den svenska diktaturen. Ett 

politiskt medel för att indoktrinera falska budskap nationellt och internationellt. 

 

Shirin Ebadi från Iran fick Nobels fredspris år 2003! Shirin Ebadi som inte ens har 

en enda dokument av de 20-tal domslut Jag har i Sverige. En person, Shirin Ebadi, 

vars barn inte heller familj var angripen av någon i Iran, vare sig av den Iranska 

Staten eller av gemene folket i Iran. 

 

Shirin Ebadis mål i Iran jämfört med mitt mål i Sverige avslöjar allt hyckleri med 

Nobel institutet, ett verktyg i den Svenska Statens tjänst. Ett verktyg vars museum 

får 10 000 000 miljoners kronor av folkets samlademedel (skatt) för driften i 

Stockholm, årligen.  

 

Det tål att anmärka, inte bara Nobelstiftelsen men också landsöverskridande 

organisationer som PEN, HRW, Amnesty, Civil Rights Defenders … känner väl 

till gisslantagna Kimiya och Kiyana enligt dom i Sverige för boken 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. 

 

                                                           
139) Domen T11352 – 17 finns under stycket ”dokument”. 
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Mina barn i Sverige, landet för Nobel pris, hålls gisslan av den svenska staten och 

jag som författare är än idag utsatt för förtal, är förföljd, kränkt av båda den Svenska 

Staten och det gemenefolket i sociala medier och inte minst censurerad av de 

svenska statliga medierna.  

 

Vad är ”Tortyr”!? 

 

Nobel institutet är ett politiskt medel för att indoktrinera falska budskap nationellt 

och internationellt. 

 

Nobel institutet är ett hjälpmedel till mekanismen för kolonisering av ens 

mental, sinne- psyke och själ, nationellt och internationellt. 
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- Brottsförebyggande rådet (Brå) 

På hemsidan förklaras ”Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och 

tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap 

om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand 

regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.”  2022-04-12 

 

Låt oss svara påståenden steg för steg: 

”… genom att ta fram fakta …” 

Fråga! 

Av alla de bevis i boken om Staten och myndigheterna, finns det något i Partier, 

myndigheter och samhället som kan tituleras med ordet ”fakta”? 

 

I denna Statliga skenmanöver (sju komponenter), hyckleri och dubbelmoral, 

förföljelse och straff av barn, vågar något Parti, myndighet eller person, ta fram 

”fakta”? 

 

”… sprida kunskap …” 

Fråga! 

Vad för kunskap sprids när utgångspunkten är falska sakförhållande, falska åtal, 

falska domslut? 

 

”… brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete …” 

Fråga! 

Hur bekämpar och förebygger en, ett brott som inte existerar? Kom ihåg det falska 

åtalet kammaråklagare Ronak Råbe satte i rullning, målnr. AM – 141117 – 20; 

”Att det på grund av särskilda omständigheter (aldrig nämnd vilka 

omständigheter!) finns risk (aldrig nämnd vilka risker!) för att Isa Musavi kommer 

att (aldrig nämnd när i framtiden!) begå brott (aldrig nämnd vilka brott!) mot, 

förfölja eller på annat sätt (aldrig nämnd vilka andra sätt!) trakassera 

skyddspersonerna (aldrig nämnd skyddad för vad140?) Sekretess A, B och C.” 

 

Detta stycke talar om det bokstavligen fulländade silkes tortyr, denna facklitteratur 

”Klinisk Tortyr i Sverige” handlar om. 

 

 

                                                           
140) Vill påminna er om mål nummer MUFT11352 – 17, jag inte får se mina barn för de böcker jag har 

publicerat i Sverige. Domslutet finns på slutet av boken under rubrik ”dokument”. 
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Ett exempel: 

Domslut, Södertörns tingsrätt den 14 maj 2019, mål nummer Ä 6385 – 19141: 

 ”Det finns inget krav på att förbudspersonen innan ett 

kontaktförbud beslutas ska ha begått brott mot skyddspersonen … 

Kammaråklagare Jonas Bergendal har som skäl anfört att det på grund av 

särskilda omständigheter (aldrig nämnd vilka omständigheter!) finns risk (aldrig 

nämnd vilka risk!) för att Isa Musavi kommer att (aldrig nämnd när!) begå brott 

(aldrig nämnd vilka brott!)”  

 

Jag, en författare, är alltså dömd för dessa grunder, gisslantagna barn av 

tingsfiskalen Malin Wictor med nämndemännen Krister Elmberg, Katarina 

Svinhufvud, Kaija Tammelin! 

 

 
Hyckleri om demokrati i Sverige  

Ritad av Kina för att förklara nationen Sverige 

 

Vad tror ni? Känner inte Kammaråklagare Jonas Bergendal, tingsfiskalen Malin 

Wictor och nämndemännen, Krister Elmberg- Katarina Svinhufvud och Kaija 

Tammelin på Södertörns Tingsrätt till Oskyldighetspersumtionen142? Även om vi 

                                                           
141) Domslutet finns på slutet av boken under rubrik ”dokument”. 
142) Oskyldighetspersumtionen är reglerad i Regeringsformen 2:23, Europeiska konventionen om 

mänskliga rättigheter (EKMR) 6:2, Europeiska Unionens stadgar om mänskliga rättigheter 48:1, 

Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter artikel 11. 
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skulle anta att dessa inte kände till lagen om ”Oskyldighetspersumtionen” skulle 

de ändå inte kunna komma undan med några svepskäl, då jag hade föreläst om 

lagen om Oskyldighetspersumtionen för dessa närvarande under sammanträden! 

 

Eller, handlar det helt enkelt om att trissa upp statistiken mot Muslimer för det 

institutionaliserade hatet mot Islam? Strävan att kväsa en författare är en annan 

femma. Än idag, vare sig jag eller de vet vilka brott under vilka omständigheter 

tänker jag begå eller när i framtiden tänker jag begå dessa obestämda brott! 

 

Efter avslöjandet av domen MUFT11352 – 17, försöker den Svenska Staten, på 

alla möjliga sätt, att fabricera något brott. Vilket brott spelar det väl ingen roll, som 

ni bevittnar, så länge det är ett brott som Staten kan, med bibehållen mask, visa för 

omvärlden om en brottslig författare. Den enklaste formen av alla brott är 

bevisligen ”kontaktförbud”! som tydligt framgår av domskälen; att inga skäl 

behövs för att utfärda ett kontaktförbud! Ett till Statligt övergrepp/angrepp på 

familjestrukturen. 

 

Ja, sådant är rättvisa för Muslimer i Sverige. Sådant är svensk hyckleri om att vara 

lagen trogen, ”O”beroende och ”O”partiska åklagare, nämndemän och domare mot 

Muslimer i Sverige. 

 

Läs och häpna! 

Domare från Södertörns tingsrätt skickas till andra länder i världen för utbildning 

av andra nationens domare! Är inte sådan hyckleri prisvärd? 

 

År 2019 när jag enligt order dömdes för att ”Det finns inget krav på att 

förbudspersonen innan ett kontaktförbud beslutas ska ha begått brott mot …” av 

tingsfiskalen Malin Wictor, var domare från Södertörns tingsrätt ute i Azerbaijan 

och utbildade deras domare om hur partisk de får vara. 

 

År 2021 när jag av kammaråklagare Ronak Robe drogs till Södertörns tingsrätt för 

”Obestämd brott under Obestämd omständighet i Obestämd framtid” var domarna 

från Södertörns tingsrätt ute i Armenistan och utbildade deras domare om hur 

partisk de får vara. 

 

Ja, Sådan hycklarmästare är svenskar. 
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Fundering! 

Hur många sådana grundlösa kontaktförbud är Muslimer lagförd för? 

 

Ett till exempel av samma natur: 

Domslut, Södertörns tingsrätt den 26 november 2021, mål nummer Ä 19500 – 21: 

 ”Åtalad av kammaråklagare Ronak Råbe för; Att det på grund av 

särskilda omständigheter (aldrig nämnd vilka omständigheter!) finns risk (aldrig 

nämnd vilka risker!) för att Isa Musavi kommer att (aldrig nämnd när i framtiden!) 

begå brott (aldrig nämnd vilka brott!) mot, förfölja eller på annat sätt (aldrig 

nämnd vilka andra sätt!) trakassera skyddspersonerna (aldrig nämnd skyddad för 

vad143?) Sekretess A, B och C.” 

 

Denna gång åtalet ogillades av rådman Kian Amraée, nämndemännen Hasine Alis, 

Albin Persson och Christina Twerin, med motivering att; 

”Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att det inte 

föreligger något sådan klar och konkret risk för att Isa Musavi kommer att begå 

brott mot … ” 

 

Även om åtalet ogillades, är själva det falska åtalet, anmälan, registrerad i 

statistiken där en till Muslim åtalades för brott! Det är irrelevant vilka brott eller 

ens något brott har utövats, det som räknas är att en Muslim är anmäld för något! 

 

Jag, en far, en Muslimsk författare figurerar i ett par brottsregister utan att ens något 

brott är nämnd, dess mindre ha begått brott, annat än att författat facklitteraturen 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige” den silkeslena förintelsen av 

Muslimer i Sverige. 

 

Sådant exempel på falskt åtal mot Muslimer finns det tiotusentals per år. Att det är 

ett falskt åtal och inte en dom, är det oväsentlig. Medborgarna undersöker ju inte 

själva ärendena, det viktiga är att kunna få trissa upp statistiken mot Muslimer till 

nya höjder. 

 

Det är inte medborgarnas skyldighet att kontrollera äktheten i det som föreligger 

till grund för statistiken. Det är inte heller möjligt för medborgarna att kontrollera 

var enda en av de mål som bildar statistiken. Glöm inte det faktum att den svenska 

                                                           
143) Vill påminna er om mål nummer MUFT11352 – 17, jag inte får se mina barn för de böcker jag har 

publicerat i Sverige. Domslutet finns på slutet av boken under rubrik ”dokument”. 
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Staten har i decennier, genom olika plattform, bearbetat en avskyvärd bild av Islam 

och Muslimer.  

 

Detta betyder i det vardagliga livet för Muslimer i Sverige att den Svenska Staten 

genom de nämnda komponenter föser statistiken dit Staten vill! Och när statistiken 

pekar åt det håll Staten vill, blir det i praktiken omöjligt att motargumentera. Inser 

ni vart jag är på väg?   Falska siffror som vägleder. 

 

Kom ihåg beskrivningen på hemsidan (Brå) ”Myndigheten Brå verkar för att … ta 

fram fakta och sprida kunskap om brottslighet … till i första hand regeringen och 

myndigheter inom rättsväsendet.” 
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Gediget bearbetat 

 

I tre decennier har den Svenska Staten, målmedvetet genom olika medel 

(huvudsakligen de sju komponenterna), riktat hat mot Islam och dess troende i 

Sverige. Muslimer har i tre decennier varit måltavla och dömd per automatik utan 

några som helst konkreta brott, inte ens misstankar om brott har existerat, men ändå 

det enda som syns på statistiken är antalet, en siffra alltså. En viktig vägledande 

siffra. 

 

De svenska regeringarnas taktik mot Muslimer är ett målmedvetet, väl bearbetat 

hat mot religionen Islam som har i decennier pekats som boven i dramat där 

huvudsakligen framförs att de Muslimska männen får slå sina barn och barnens 

mor i enlighet med föreskrifter i Koran! 

 

En svensk LÖGN om en avskyvärd handling, som enligt svenskar är legitimerad 

av religion, något som fördöms av alla. Inser ni djupet av indoktrinerat hat mot 

Islam och Muslimer? 

 

Vad de svenska regeringarna inte berättar för medborgarna är att påståenden är ren 

och skär LÖGN. 

 

De svenska regeringarna har genom åren satt dit många Muslimska män, män rädda 

för auktoritet, män som dessvärre inte kan om sina rättigheter, män som för sin 

okunnighet om svenskarnas förföljelse taktik skakar galler, män vars namn som 

resultat av hat och fördomar förekommer i olika brottsstatistik. 

 

Den verklighetsfrånvarande brottsstatistiken sprids av medierna och används flitigt 

av de svenska regeringarna som en trovärdig källa, något som fungerar som 

argument i politikernas motiv om hårdare straff mot Muslimska män. Nedsvärtning 

av Islam och Muslimer, denna nedåtgående spiral för Muslimer i Sverige har pågått 

i tre decennier. 

 

Det är med andra ord, säkrast att attackera Muslimska dissidenter genom dess 

familj för att indirekt komma åt opponenternas mål. Detta fall av gisslantagning av 

en författares barn är på inga möjliga sätt unikt i Sverige annat än att det gjordes 

helt öppet genom domslut. 
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Familjen angrepps! Den ordinära, till synes avskyvärt brott för världen, misshandel 

av barn och kvinnor är, är ett legitimt tillväga sätt utåt, genom rävaktigt förarbete, 

för att tysta meningsmotståndarna. 

 

Brottsförebyggande rådet är ett till hjälpmedel till mekanismen för 

kolonisering av medborgarnas mental, av ens sinne- psyke, nationellt och 

internationellt. 
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Dissidenter i Sverige 

 

Styret i Sverige, de !folkvalda!, väljer jag lägga mellan två utropstecken då på 

senare tid det största partiet Social Demokraterna, med mindre än en tredjedel av 

väljarna144 får bestämma över resten i Sverige.  

 

På topp av det jag har beskrivit i första komponent, vill jag säga att 28 procent av 

befolkningen kring Socialdemokraterna inte kan vara representativ för resten av 

befolkningen, som i denna period är 72 procent, valdeltagare, av de röstberättigade 

medborgarna i Sverige. Detta gör en sammansättning av några små partier 

nödvändiga, småpartier som påtvingar alltid småfalangers vilja på större massan, 

en vilja som i många fall kan vara till landets fördärv. 

 

Det senaste exemplet utspelad av Miljöpartiet, 4.41 procent av rösterna145, som 

förbjud kärnkraftverksdriften i Sverige 2021. Nedsläckningen skapade stora 

komplikationer för den vanliga hushållen och inte minst för företagen. Men den 

absolut värsta negativa utfallet för miljön var det faktum att Karlshamnsverket 

brände 140 000 liters olja i timmen för att kompensera elbristen resulterad av de 

nedsläckta kärnkraftverken. Inget tal om skyhöga elpriser! 

 

Sådant exempel på små falanger med särintresse som tvingar sin vilja (4.41 procent 

mot 95 procent) på resten av befolkningen finns det gott om sedan 2014, åren då 

Socialdemokraterna bildade regering med små falanger. 

 

Dessa dumdristiga beslut har ironisk nog ALLTID varit till just belastning för 

”miljön”, som i fallet med omänsklig hög skatt på plastkassar i mataffärer. 

Resultatet även för denna falangpåtvingade skatteform (Liberalerna) var ett fiasko 

för ”miljön” båda i form av återvinning och inte minst skatteintäkter. 

 

Dessa exempel är tyvärr inte de enda i sitt slag där Miljöpartiet med 4.41 procent, 

eller Liberalerna med 5.49 procent av rösträtterna, utnyttjade Socialdemokratins 

(28 procent av rösträtterna) maktbegär till miljös fördärv. Motbjudande! 

                                                           
144) 2018 deltog ~87 % av alla medborgare som hade rösträtt i valen. Om vi likställer 87 % valdeltagare 

lika med 100 % av de röstberättigade befolkningen, blir det faktiska resultatet för Socialdemokratin ~24 

% som styr resten av befolkningen. Kom ihåg barn under 18 år har inga rösträtt. 
145) För att komma in och representera folket i riksdagen måste ett parti få minst 4 procent av rösterna. 

Miljöpartiet klarade den spärren med 0.41 procent marginal! 
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Socialdemokratins maktfullkomlighet som är i bädd med storföretagarna, i 

kombination med små falangers särintresse har fortsatt landet i kaos. Inget fungerar 

i landet som det ska. För tillfället betalar folk skatt för att underhålla anarki, inte 

för ett välfungerade civiliserat land. 

 

Poliser som förfalskar vilt, åklagare som vägrar åtalsplikt, domstolar som utfärdar 

dom enligt order, staten som inte döljer kidnappning av Muslimska barn för 

tvångskonvertering, en Riksdag som inte försvarar landets grundlagar och en 

mediekår som censurerar och mörkar allt övergrepp. 

 

Ur denna aska stiger en mörk tjock rök, människans natur om revolt. 

 

Fotnot: Partiet Sverige Demokraterna (SD) som ägde 17.53 % av rösterna 

vid val 2018, bestod av 1 135 627 individer ur denna tjocka mörka rök. En missnöjd 

folkmassa som har fått nog av elitens maktbegär till landets fördärv. Det finurliga 

med detta parti är att; det är tänkt, av storföretagarna, som en säkerhetsventil för att 

under ordnade former avleda medborgarnas vredesmod. 

 

Bortom den skaran av politisk elit, samlade i riksdagen lyhörda storföretagare, och 

den förklaringen om falangstyre i Sverige för Socialdemokratins 

maktfullkomlighet, särskiljs två motståndargrupper, individer som går sin väg, gör 

motstånd mot sådan destruktiv agerande gentemot folket och landet. 

 

Förtydligande 

(För tydlighetens skull, behöver jag tala om det jag skrev för tre år sedan, år 

2018146, på tre sidor om dessa två verkliga dissidentgrupper, vars medlemmar 

fängslas på måfå. Jag skickade beskrivningen elektronisk till två individer. Nu är 

ett Muslimskt Parti född, vid namn Partiet Nyans! Som är dömd till nederlag. 

 

Partiet Nyans kommer att vinna några sits i en och annan Kommun, men större blir 

det inte. 

 

En sak är säker; detta parti ökar gapet för integration mellan den Muslimska och 

den svenska befolkningen ännu mera. Det svenska samhället kommer att ledas till 

ett mer segregerad samhälle där samlevnad blir alltmer svårare för båda grupperna 

                                                           
146) Idag är den 25 april 2022. 
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vilket leder till mera motsättningar och konflikt. I detta samhälle kommer Muslimer 

vara den part som förlorar mest, förtrycks ännu hårdare, men skattesatsen är lika. 

 

Denna kollektiva bestraffning inte minst leder till mer förtryck av de Muslimer som 

vågar sticka ut hakan och säga sin mening. Denna gång attackeras Muslimska 

dissidenter från båda håll; ”det Muslimska partiet” och det svenska 

etablissemangen. 

 

Förstår ni det finurliga i det hela med bildandet av det nya ”Muslimska partiet”!) 
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A. Icke organiserade 

En av de två motståndargruppen, som jag med sorg i hjärtat måste erkänna, är de 

politisk dysfunktionella muslimska grupperingar i Sverige som kulturellt följer den 

äldste vars ledarskap är djupt förankrad i kulturen. Tyvärr saknar Muslimerna för 

tillfällen en ledargestalt som kan samla alla Muslimer under en paraply. En 

omöjlighet, för många faktorer, som jag ser det för tillfälle, men inget varar för 

evigt. 

 

Tankegång om Muslimer i Sverige; 

För att förstå elitens sätt att tänka om Muslimer behöver läsarna studera 

forskningen kring ”Rasbiologi”, ett institut med samma namn vars forskning låg 

till grund för Hitlers utrensning av judar, inte minst la den grunden till att kastrera 

män och kvinnor i Sverige ända fram till 1970 talet, allt för att ”förädla samhällen”. 

 

Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige ligger i samma anda och metoden 

för att uppnå målet är många, var av en splittrad Muslimsk kärnfamilj. 

 

Det är redan beskrivet om tillväga sättet att få det svenska folket att tro hur 

opassande Islam är för det västerländska samhället, liksom Fadima fallet. En 

Kristen kvinna mördad av sin Kristna far men målad och såld som en Muslimsk 

familj sedan 2002! 

 

Den svenska staten, fullt medveten om Fadimes religion, Kristendomen, skyller 

Fadimas mord än idag som en nödvändighet i Islam där heder ska upprätthållas! 

 

Den Kristna Fadimas mord för heder sedan 2002, framförs som något Muslimer 

praktiserar i sina hemländer till vardagen, och nu i Europa, något som rimmar illa 

med den liberala Väst, därmed nödvändig att förädla. Att radera kulturell defekt! 

 

I och med mordet på den Kristna Fadima har den svenska staten startat föreningen 

”Glöm aldrig Pella och Fadima (GAPF)” en förening som får budget, manskap, 

medial uppmärksamhet allt för att cementera avsky och hatet mot Islam. Allt för 

att framhäva behovet av förändring, förädling av Muslimska familjer i Sverige. 

Förfina en defekt kultur! 

 

Anställda som jobbar för föreningen ”Glöm aldrig Pella och Fadima (GAPF)” 

består av individer som har öppet skändat- spottat, rev sönder, bränt den heliga 

”Koranen” för att få uppehållstillstånd i Sverige. Individer vars religion är av den 
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judiska och den Kristna tron, eller nu för tiden populärt att kalla sig för ateister, 

ateister oftast homosexuella som nu har fått chansen att hämnas på Islam, utan att 

veta domen for de homosexuella hos exempelvis judisk tro är stening. 

 

Behöver jag förklara mer om Sverige och Svenskarnas hat mot Islam som religion 

och Muslimer som troende!? 

 

Behöver jag förklara mer om det omänskliga oändliga förtrycket av Muslimer i 

Sverige? 

 

Ur askan uppstår Kavehs147 slägga. 

 

Ur denna ständiga förnedring, förtryck, kidnappning av Muslimska barn, våldtäkt 

av Muslimska kvinnor, skändad religion, nästan vardaglig bränd helig bok ”Koran” 

i någon stad i Sverige … framtvingas motstånd. 

 

Nu börjar helt vanliga, hård slitande Muslimska arbetare- skattebetare i Sverige, 

Muslimska barn födda och uppvuxna i Sverige men förtryckta för sin religion, barn 

och vuxna som negativ-särbehandlas hos arbetsmarknaden, myndigheterna, 

rättsväsenden, för att nämna några, uttrycker behovet om uppror. Uppror mot 

nöden Muslimska barn- kvinnor och familjer upplever vid kidnappning, våldtäkt, 

splittring och skändad religion. 

 

Den svenska staten har under tiden kartlagt och neutraliserat ett par fredliga 

individer som föreläser om förnedringen och förtrycket, behovet om att stå upp för 

sina lagliga rättigheter, stå upp mot kidnappning av Muslimska barn för 

tvångskonvertering, angrepp på Muslimska kvinnors och flickors heder genom 

våldtäkt, framtvingad familjesplittring och allt andra form av förtryck riktad mot 

Muslimer för svenskarnas hat mot Islam, kamouflerad som samhällets bästa, att 

”förädla”. 

 

Läsarna bör erinra stycken där jag förklarade om dissidenter som häktas för inga 

som helst brott, på obestämd tid, tills dessa dissidenter avböner, avsäger sig allt 

rättigheter för övergreppen, avsäger sig politiskt engagemang och ber om nåd. Men 

                                                           
147) Enligt Shahnameh (en samling av mytomspunna historier om legender), Kaveh, en smed från Iran, 

5000 år bak i tiden, startade uppror mot tyranni när han förlorade två av sina barn till tyrannen. Den 

svenska mytomspunna Tor är förmodligen en  
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nu börjar antalet som sitter inne för politiskengagemang öka, något storföretagarna 

har stenkol på. 

 

Storföretagarna har väl fattat att motståndet bland Muslimer tar alltmer farligare 

uttryckningsformer, något som i samband med brist på en tydlig ledare kan gå 

överstyrd, något som kan gör strävan för rättvisa sporadisk och svår att upptäcka. 

 

Visserligen har statsapparaturen förtryckt allt motstånd med järnhand men detta 

håller inte i längden, därmed behovet av den nya Muslimska Partiet. Ett parti som 

kan spela ledarroll, en ledare som kan förhindra rättstvister på ett lagligt sätt. 

 

Ja, ett Muslimskt parti kändes vara en nödvändig ond som skuggregimen i Sverige 

gick med. Partiet Nyans! 

 

Det som pågår mot Islam och Muslimer, sanktionerad av den svenska staten är: 

- Svärta ner Koran med grisurin, trampa på den, riva sönder Koranen och 

bränna Koranen vardagligen. 

- Kidnappning av Muslimska Barn för Tvångskonvertering. 

- Våldta Muslimska kvinnor. 

- Förbjuda Muslimska förskolor. 

- Förbjuda Muslimska skolor. 

- Förbjuda verksamhet i Moskéer. 

- Förbjuda byggnation av nya Moskéer. 

- Fängsla Muslimer som försvarar religionsfrihet. 

- Förbjuda Muslimska föreningar. 

 

Vad Är Förintelse? 

 

Dessa är samma svenskar som pekar med hela handen mot Kina om Uigur! 

Dessa är samma svenskar som pekar med hela handen om religionsfrihet för 

Kristna och Judar hos andra nationer! 
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B. Organiserad  

Den andra gruppen, mer strukturerade, men korrupta med det goda livet har att 

erbjuda, är Nordiska Motstånds Rörelsen (NMR). NMR som enligt min mening, 

vill vara patrioter148, utan att inse hur den verkliga Patrioten ska vara och agera 

därefter. Därför ska de inte betecknas annat än ”Nationalister”. 

 

Vad dessa tycker om storföretagarna är typ; har andra intresse än landets väl och 

ve. Att storföretagarna uttömmer resurserna, de materiella- och immateriella, utan 

att ta ansvar för det skada dessa vållar den svenska naturen, medborgarna och 

kulturen i Sverige. 

 

Dessa nationalister, med en klassisk förståelse av vad en Nationalist är, agerar i 

själva verket mer destruktiv än vad storföretagarna gör. Det är faktiskt ur det kaos 

dessa nationalister skapar, kan storföretagarna surfa på ostörd. Inget mer än nyttiga 

idioter, en nödvändighet till och med för storföretagarna att surfa fritt. 

 

Det vackra, redan på köpet, med dessa nyttiga- och välbehövliga idioter för 

storföretagarnas ändamål, är att nationalismen är redan inbäddad av katastrofala 

förfluten, vilket gör att dessa inte kan växa mer än en för Staten (läs storföretagare) 

hanterbar nivå. 

 

Medborgarna, å sin sida, för nationalisternas förkastliga framtoning väljer hellre ett 

mindre för landet skadlig framtoning Parti, SD alltså. Just SD som är skapad av 

storföretagarna för att agera säkerhetsventil för folkets missnöje. Målet uppnådd! 

 

Om dessa nationalister är smarta som patriot, och muslimer som de förtryckta, kan 

den gemensamma nämnaren för dem vara landets och barnets framtid. 

 

Utsatthet samt landets och kommande generationens väl kan förstärka banden 

mellan de förtryckta medborgarna, där NMR kan agera den ledargestalt149 

muslimer saknar. Rätt politisk framhållning kan förstärka den verkliga strävan efter 

Sveriges och dess framtida generations utsikt för välfärd.  

 

                                                           
148) Min tolkning av Patriot är den individ som gör allt i sin förmåga att landet ska uppnå välstånd, bort 

från fattigdom, förstörelse, fördärv etc. bort från allt som gör medborgarlivet eländig. 
149) Behöver uppfylla visa ”kriterier” 



119 

 

Historien bevittnar om Muslimers fredliga samlevnad med andra kultur, religion, 

etniskt bakgrund etc. som minoritet, något som berikar det svenska samhället 

socialt, kulturellt och inte minst ekonomisk. 

 

Ingen kan förneka vikten av variation i en samling. 

 

En enda mening till NMR är att: ta efter definitionen härnedan, om vad en ”Patriot” 

är, en definition som i sig behöver förklaras i en ny bok, något jag inte tänker skriva 

om.  

 

Denna definition är för de som osjälvisk offrar sina liv och egendom för landets- 

frihetens och framtida generationens väl. 

 ”Patriot är den som gör allt inom sin förmåga, mentalt- och fysisk, 

för landet och för dess medborgare att uppnå välstånd; bort från fattigdom, 

förstörelse, fördärv. Det vill säga bort från allt som gör medborgarlivet eländig och 

bort från allt som utsätter landet i fara, faror i allt dess former, utan hänsyn till ens 

eget liv.” 

 

Baserad på denna definition ”Jaget” grundad på ego försvinner per automatik. En 

Patriot undviker självförvållad skada på landet i all dess skepnad samtidigt som en 

Patriot försvarar landet med sitt liv. 

 

I och med förklaringen existerar inga Patrioter i Europa, vill jag påstå, enbart 

våldsverkare kallad nationalister.  
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I korthet 

 

Det sporadiska frihetsberövandet är enbart och enbart ett sätt att trakassera och ett 

utmattningsknep mot de mindre idétrogna individer som fortfarande värdesätter det 

goda livet erbjuder och dess bekvämligheter det moderna livet för med sig. Den 

svenska staten vill helt enkelt i praktiken demonstrera vad de kan ta ifrån 

dissidenterna. 

 

Det sporadiska frihetsberövandet utan konsekvens för eliten/tjänstemän, är också 

ett sätt att angripa aktivisternas familjer genom att rubba den ekonomiska 

tryggheten hos familjen.  

 

Kom ihåg att en stor del av en medborgares inkomst dras in av staten som skatt, 

skatt som staten droppar tillbaka till medborgarna som ligger under 

fattigdomslinjen i form av ”allmosa”. Det är ingen överdrift att kalla skatteformen 

i Sverige uppfyller politisk syfte.  

 

Förlorade inkomst leder oftast till svårigheter och friktion inom familjen ty barn 

inte har den förmågan att förstå vad allt detta handlar om. Oftast är det mammor 

som av ömkan för barnen och av rädsla inför hotet från säkerhetsmyndigheterna, 

att omplacera barnen, ger vika för statens påtryckningar om att ta ut skilsmässa. I 

slutända leder allt påfrestningar till fördärvat stjärnfamilj något som båda Muslimer 

och NMR värdesätter högt. En medveten strategi av eliten/staten alltså. 

 

Stjärnfamilj är en av de gemensamma nämnarna hos dissidenter i dessa grupper 

som angrips hårdast av den svenska staten i olika former. Sammanhållningssättet 

hos olika familjekultur är däremot skillnaden mellan dessa dissidentgrupper där 

muslimska familjer tas hand om av andra dissidenter inom rörelsen, medan hos 

nationalister står deras familj oskyddad inför ur och skur. Något för nationalister 

att tänka på, planera och organisera. 

 

Det andra sättet, förutom det godtyckliga frihetsberövandet, har eliten valt för att 

bemöta dissidenter, är stämpel som antisemit- nazist- islamist- hedersbrott, som 

börjar förlora innebörd. 

 

I början var detta ett effektivt sätt att skrämma iväg nya medlemmar och inte minst 

sätta munkavel på de gamla medlemmarna, men nu som konsekvens av missbruk, 

har dessa ord förlorat sin innebörd. Nu är dissidenter luttrad över verbalt angrepp 
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och känner sig likgiltiga inför dessa, för dagen, innehållslösa ord, något som i sig 

lyfte upp kampen till nya nivåer. 
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Kväsa dissidenter 

 

”Jag, Seyed Isa Musavi, lovar och försäkrar inför den allsmäktige Gud och på hans 

heliga ord (Koran), på min heder och mitt samvete, att berätta sanningsenligt och 

inget annat än sanning, baserad på dokument samt inte dölja något.” 

 

Jag, Seyed Isa Musavi, har sedan 1992 arbetat ideellt som instruktör i Taekwondo 

för barnens rätt i det Svenska samhället. År 1994 publicerades en artikel där jag 

hade skrivit om autoritära metoder inom Taekwondo i Sverige, misshandel av 

opposition under Taekwondo årsmöten 1994 och förskingring inom den svenska 

Taekwondo förbundet under uppsyn av det svenska riksidrottsförbundet. 

 

Mitt engagemang för barn har fortsatt sedan dess, senast avslöjandet av ett projekt 

mot Muslimska familjer i en bok som utförlig förklarar kidnappningen av 

Muslimska barn för ”Tvångskonvertering”. Muslimska barnens rätt i det svenska 

samhället begränsas ju inte enbart inom sporten. 

 

Svensk kultur, den typiska hycklar mentaliteten, har lärt svenskar att kväsa 

författare, journalister, visselblåsare, dissidenter och för skenheligheten är familjen 

ett viktigt verktyg i sammanhanget! Två flugor med en smäll då svensken för 

världen tar bröstton om ett land som försvarar barnens rättigheter samtidigt som 

svensken misskrediterar dissidenten. Avskyvärt för de som vet men legitimt 

tillvägasätt utåt för att tysta meningsmotståndarna. 

 

Det är med andra ord, säkrast att attackera dissidenter genom dess familj för att 

indirekt komma åt opponenternas mål. Detta fall är på inget sätt unikt i Sverige 

annat än att det gjordes helt öppet genom domslut. 

 

Den svenska regeringen har genom rättsväsenden150, beordrat domstolarna att 

maskera övergreppen genom dom för att förhindra avslöjandet av projekten 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. Dock för faderns, tillika 

författarens, motsträvighet var dessa stressade och som resultat gick inget som 

planerad. 

 

Faderns ihärdiga avslöjande och inte minst transparenta redogörelser för 

allmänheten och för världen, principen att inget är heligt- och inget ska hållas 

                                                           
150) Erinra komponent 5 ” Kontroll över rättssfären”. 
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hemligt, metoden att dokumentera genom anmälan mot tjänsteman och politiker 

involverade i kidnappning av författarens barn, lämnade inget utrymme för en 

systematisk kidnappning av författarens barn. Inga dans på rosor för den Svenska 

Staten. 

 

Systemet var till sist tvungen att i domen151 ”erkänna” och nämna specifik: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff)” 

 

Inte nog med det förtydligade domare Daniel Eriksson i domen att:  

”Isa Musavi härefter funderar på att ta ett steg tillbaka 

(underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer konstruktivt sätt (sluta skriva) att 

försöka lösa situationen (politisk ställningstagande) på”! 

 

Vilken situation!? 

Den statliga iscensatt situation152! 

Sverige:  Du har misshandlat dina barns mor med sparkar och slag i tio år. 

Författaren:  Har du bevis. 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Hur är det möjligt? Tio år av sparkar och slag mot en kvinna som 

lider av ådernät153! 

Saknar du fortfarande bevis!? 

Även den lägsta graden av bevis!? Rodnad! 

Något, vad som helst för bevis!? Det lilla minsta!? 

 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Har ni hört talas om lagen om ”Oskyldighetspersumtion”!? 

Den är reglerad i: 

- Den svenska grundlagen Regeringsformen 2:23 

- Den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

(EKMR) 6:2 

                                                           
151) Södertörns Tingsrätt, Stockholm- Sweden, målnr. MUFT 11352 – 17. 
152) Förklarar i dialog form, kortast möjligt sammanfattning. Alla förundersökningar finns som 

offentliga handlingar att få från de svenska myndigheterna. 
153) Ådernät är små blodkärl som ligger ytligt, syns genom huden. Dessa små blodkärl ger bristning, 

blåmärke, vid det lilla minsta kontakt mot hårda ytor. 



124 

 

- Den Europeiska Unionens stadgar om mänskliga rättigheter 

48:1 

- Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter 

artikel 11. 

 

Sverige: Jag rättar till; det var mer psykologisk, kränkning, förolämpning 

Författare: Har du bevis. 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författaren: Tio år av förolämpning, kränkning, psykologisk förnedring etc.  

Inga som helst bevis?  

Inte ens av den lägsta graden? 

Någon SMS där jag kallat henne för ”dum”!? 

 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författaren: Har ni hört talas om lagen om ”Oskyldighetspersumtion”154!? 

 

Åklagare: Förtal om grov kvinnofridskränkning, AM–930 78–16, av barnens 

mor, läggs ner av Kammaråklagare Daniel Jonsson, 2016-10-11. 

 

Sex månader senare, anklagar den svenska Staten: 

Sverige: Du har misshandlat dina barn sedan födseln. 

Författare: Har du bevis? 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Inte ens av den lägsta graden? 

Sverige: NEJ, inga bevis som helst. 

Författare: Har du läst skolans utlåtande? 

Sverige: Ja. 

Författare: Skolan intygar att; skolan upplever flickorna vara ”Pappas 

flickor”. 

 Vad säger det om Sveriges falska åtal!? 

 

Skolans utlåtande155, ordagrant: 

 Skolan inte har några misstankar gentemot fadern. 

                                                           
154) Oskyldighetspersumtionen är reglerad i Regeringsformen 2:23, Europeiska konventionen om 

mänskliga rättigheter (EKMR) 6:2, Europeiska Unionens stadgar om mänskliga rättigheter 48:1, 

Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter artikel 11. 
155) Stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör, Journalanteckningar 2016-09-23, Nadia Chowkhora, 

sida 9 av 21. 
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 ”Pappas flickor” uppfattar skolan. 

 Flickorna springer alltid och kramas när fadern hämtar. 

 Skolan upplever syskonen som ”lite mer griniga” när modern hämtar. 

 

Författare: Detta intyg om kärlek skulle inte existera om jag hade slagit mina 

barn. 

Södertörns Tingsrätt: Hemligstämplad falskt åtal156 om misshandel av 

barn, AM-130707-16 läggs ned, domare157 Anders E Larsson, 2017-06-21. 

 

Författare: Släpp fri mina kidnappade barn omedelbart. 

 

Nu var den svenska regeringen illa tvungen att få ett slut på avslöjandet inte bara 

det projekt staten drev i allt hemlighet men också för kartläggning av systematisk 

förföljelse av dissidenter, förföljelse av Muslimer genom det institutionaliserade 

hatet mot Islam. Därför beordrade den Svenska Staten Sveriges domstolar, 

Södertörn Tingsrätt, att genom domslut sätta stopp på avslöjandet, villkorera 

barnens frihet mot tystnad. 

 

Det är först nu bekommer författarens kidnappade barn, världens enda legitima 

”Politiska Barnfångar” genom ett lands domstolar. Frihetsberövat barn för pappas 

avslöjande ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”, den silkeslena 

förintelsen av Muslimer i Sverige. 

 

Södertörns Tingsrätt målnummer MUFT11352 – 17: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer konstruktivt 

sätt (sluta skriva) att försöka lösa situationen (politisk ställningstagande) på”! 

situationen på …”  Rådman Daniel Eriksson 2017-09-27. 

 

Politisk enad front mot Islam och muslimer i Sverige är slående. En kartläggning 

mellan tummen och pekfinger bland de politiska partierna valda i riksdagen, visar 

                                                           
156) Islamfientliga kammaråklagare Hawjin Shamer, AM – 130707 – 16, daterad 2017-06-21. 
157) Södertörns Tingsrätt, domare Anders E Larsson. 
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riktad öppet hat mot Islam vara en slående återkommande inslag. Därför kunde 

detta ske utan att någon höjde på ögonbrynen. 

 

Rädsla att rapportera fri och tala öppet bland journalisterna om målet är slående. 

Själva domen var en fingervisning om det, den svenska staten var kapabel att göra. 

 

Däremot ledamöter och tjänstemän som hjälpt till gisslantagning av en författares 

barn befordrades, de som i själva verket var- och fungerar än idag som en 

förstärkning för despotin. 

 

Alla inblandade entiteter i gisslantagning av Kimiya och Kiyana, barn till en 

Muslimsk författare, befordrades på direkt order av justitieminister, Morgan 

Johansson: 

- Rådman Daniel Eriksson dömer nu mål mot andra stater, som Kina, där 

total lydnad av en svensk rådman förväntas. 

- Tingsfiskalen (inte ens domare) Golshanak Fatahian i må B 11958 – 16 

befordrades genom att få position i Svea hovrätt. Än viktigare institut att 

döma dissidenter. 

- Södertörns tingsrättens Lagman, Petra Lundh, befordrades till posten som 

Sveriges Riksåklagare. 

- Chefsrådman, Marie Louise Ollén, hon som godkände domslut 

MUFT11352 – 17, befordrades som rådgivare för Riksåklagare Petra 

Lundh. 

- Riksåklagaren innan Petra Lundh, Anders Perklev, bekom chef över Svea 

Hovrätt. 

- Svea Hovrättens chef, Fredrik Wersäll, bekom Riksmarskalk. 

- Anders Eka befordrades till Högsta Domstolens chef. 

 

Alla dessa individer hade på alla möjliga sätt förhindrat lagen att tillämpas i detta 

extraordinära mål mot en dissident, en författare vars barn hölls gisslan mot böcker. 

Alla dessa individer fick högre befattning, en garant för att hålla författarens barn 

gissla tills målet är nåd. En garant för att Justitieminister själv inte skulle hamna i 

knippa efter mandaten. 

 

Detta exempel på övergrepp av två barn, en familj, en författare, en dissident i 

Sverige skulle aldrig ha hänt om de sju grundläggande elementen (komponenterna) 

inte skulle vara i total samklang med varandra. 
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Här nedan finner ni de kosmetika myndigheter i Sverige som med våra skatt till 

välfärden ska skydda barnen och verka för barnets bästa i samhället men av rädsla 

för repressalier lägger sig platt inför projekten ”Tvångskonvertering av Muslimska 

Barn i Sverige”. 

- IVO Inspektionen för vård och omsorg 

- Barnombudsmannen 

- UNICEF Sverige 

- BRIS Barnens Rätt I Samhället 

- Rädda Barnen 

- Barnafrid- Linköpings universitet, Kunskapscentrum om våld mot barn. 

 

Behöver någon Stat, eliminera sina dissidenter när Stater kan plagiera den 

svenska metoden för ”Klinisk Tortyr”? 
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Vardaglig bränd Koran i Sverige 

 

Detta stycke var inte planerad men det passar väl i denna bok för att förklara elitens 

oändliga hat mot Islam och inte minst det karaktäristiska svenska särdraget 

”skenhelighet” som genom olika metoder vilseleder världen, alltså ”Klinisk tortyr”. 

 

Kom ihåg att två barn hålls gisslan för publicering av en bok i Sverige medan i 

samma land att bränna Koran kallas för yttrandefrihet! 

 

Allt eliten gör och allt eliten säger i Sverige är det till för att luras. 

 

Det går inte en enda dag i Sverige där någon svensk, blåögd- blond svensk- svensk, 

inte lägger ut på sociala medier ett exempel av Koran hen bränner. Samma svenskar 

som falskeligen har hållit Muslimska länder till svars för religionsfrihet. 

 

Rasmus Paludan, en dansk homosexuell pedofil, med svensk far har även svensk 

medborgarskap. Hen i brist på grundläggande intellekt, behov av glans många 

homosexuella lider av och som pedofil njuter av när barn och ungdomar ser upp 

till henom. Den svensk – danske homo-pedofilen Paludan, har religionen som nisch 

till berömmelse. 

 

Vilken religion tror ni den svensk – danske homo-pedofilen Paludan ”fick” att 

attackera? 

 

Judendomen!? Definitivt inte. De judiska krafterna, infiltrerad i alla 

samhällsfunktioner i Sverige skulle lönnmörda henom vid ens tanken att bränna en 

Torah, de fem moseböckerna. 

 

Jag får ta hjälp av ett verkligt exempel för att ni skall begripa om hur det verkligen 

ligger till när det handlar om judar och judendomen i Sverige. Jag talar om en jude, 

Dror Feiler född i Tel Aviv, bosatt i Sverige sedan 1973. 

 

Dror Feiler tillrättavisades i Sverige, 2004, av den judiska ambassadören som gav 

sig rätten att angripa konsten samt diktera vad för slag konst svenskar fick/får ha 

på sina muséer. 
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Jag talar om den judiska ambassadören, Zwi Mazel, som vandaliserade ett 

konstverk på Historiska muséet, en installation av Dror Feiler i Stockholm den 17 

januari 2004. 

 

Konstnären själv, Dror Feiler, hade tur då han själv var en jude född i Tel Aviv, 

Palestina. I annat fall skulle han inte fått leva av just ambassadens judiska agenter 

i Sverige.  

 

Nu får ni en chans till att gissa! 

Vilken religion fick den svensk – danske homo-pedofilen Paludan att skända? 

Vilken religion tror ni den svensk – danske homo-pedofilen Paludan ”fick” att 

attackera? 

 

Den svensk – danske homo-pedofilen Paludan fick skända Islam då det log i samma 

linje med elitens hat mot Islam och underlaget, det svenska folket, var bearbetad i 

tre decennier, mottaglig av sådan förföljelse. 

 

Den svensk – danske homo-pedofilen Paludan, fick/får hjälp av den judiska styren 

i Sverige, och som sedan med hjälp av de sju komponenterna, höll Sverige masken 

om rätten till yttrandefrihet och kunnat krossar allt motstånd! 

 

Ironisk nog talar nu den svenska regimen, rättsväsenden, medierna om 

medborgarnas rätt till ”yttrandefrihet”!? Att det är den svensk – danske homo-

pedofilen Paludans fulla rätt att uttrycka sig fritt även om det handlar om en 

världstro, Islam är. 

 

Behöver ni läsa om hela boken från början, för att ni skall komma ihåg citaten från 

domare Daniel Eriksson!? 

 

Södertörns Tingsrätt målnummer MUFT11352 – 17: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer konstruktivt 

sätt (sluta skriva) att försöka lösa situationen (politisk ställningstagande) på”! 

                  Rådman Daniel Eriksson 2017-09-27. 

 



130 

 

Svenskarnas definition av ”yttrandefrihet” för Muslimer sida vid sida den danska 

homo-pedofilen Paludan: 

 

  
 

Idag 4 maj 2022 gick polisen ut med information att den svenska polisen har 

identifierat 130 Muslimer som försvarade rätten till religionsfrihet i Sverige och 

det finns goda möjligheter att identifiera ytterligare 300 Muslimer som försvarade 

sin rätt till religionsfriheten i Sverige. Tio Muslimer är redan frihetsberövade, är 

fängslad för försvar av rätten till religionsfrihet. 

 

Kom ihåg berättelsen om frihetsberövade dissidenter som försvarar sitt rätt och sina 

barns framtid. Kom ihåg hur illa det kan gå för de i häktet. 

 

Nu fängslas alla de som var med och protesterade mot Koranbränning, en efter en. 

Senast fyra individer som fick sex års fängelse för att försvara sin 

grundlagsstadgade rätt till religionsfrihet. 

 

Muslimer får inte av rädsla för häkten och för repressalier mot familjen och barnen, 

försvara sina rättigheter dessutom varje öppen motstånd leder till att svenskar 

naggar på andra rättigheter Muslimer betalar skatt för. 

 

Muslimer, å sin sida, har nu lärt sig att det är var och ens ”skyldighet” i den dolda, 

att efter förmåga, försvara sin och sina barns rättigheter. 

 

Allt dessa dokument talar om medvetet och riktad förföljelse av dissidenter i 

Sverige. med hög precision, full kontroll över händelseförloppen, likgiltig 

(omänsklig- barbarisk) agerande mot folket och landets väl, är det som kallas för 

”Klinisk Tortyr”. 
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Sammanfattning 

 

Med hjälp av ett verkligt mål har jag förklarat hur dessa komponent fungerar i 

vekligheten. Ni kom till insikt om hur dessa sociala beståndsdelar (komponenter) i 

samklang med varandra gör det möjligt för den Svenska Staten att förbjuda 

tryckfriheten, kväsa yttrandefrihet, mörka brott, brott som är reglerad 

internationellt och nationellt. Den svenska Staten har förpliktat sig inför Förenta 

Nationerna att respektera samt anpassa landet till de internationella besluten och på 

hemmaplan respektera och förverkliga Riksdagens beslut.  

 

Frånsett gisslantagning av mina barn, Kimiya och Kiyana, som är straffad för 

facklitteraturen ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige” är jag själv 

begränsad utan att vara lagförd för något brott genom: 

- Beslagtagna tillgångar 

- Handelsförbud 

- Fråntagen rätten att undervisa i Skärholmen 

- Inga rätt till vård 

- Löneutmätning 

- Tjänstemän158 egenmäktigt halverade löneutbetalning trots beslut om 398 

kr/dag  

- Utsatt för kartläggning av in och utgångar hemma och på jobbet, 

kartläggning av rutiner av ett judiskt team i Sverige 

- Den svenska Staten kopplade från El-strömmen hemma sedan 10 

november 2021. (Frånsett matlagning och andra begränsningar 

frånkopplade ström leder till, stryptes tillgången till internet! Jag kan inte 

använda min dator hemma, för att slutföra denna och andra böcker, med 

mera) 

- Staten beslagtog hela lönen under två månader, trots beslut om 

löneutmätning då jag har rätt att behålla en summa av lönen. 

- Jag är tvingad till husarrest utan att vara lagförd för husarrest! 

 

Går det att kalla detta för något annat än ”Klinisk Tortyr”? 

 

Ni fick bevis om hur Sverige har kunnat agera på detta sätt mot en författare utan 

vare sig nationellt eller internationellt konsekvens. Att straffa författarens barn för 

                                                           
158) Tror du att en vanlig tjänstemän, självmant, ens skulle tänka tanken om att halvera beslut på 398 

kr/dag? 
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faderns avslöjande159, utsätta författarens barn för tortyr160, frånta författaren 

inkomsten, förneka författaren ”VÅRD” och begränsa författaren på alla möjliga 

sätt utan att någon nation i världen, Förenta Nationerna, Europa eller de frivilliga 

organisationerna höjer på ögonbrynen. 

 

I nästa steg finner ni en lista över alla de brott den svenska regeringen, 

myndigheterna, tjänsteman och politiker har enligt lagen begått i detta mål, 

nationellt och internationellt, för att mörka avslöjandet av den silkeslena förintelsen 

av Muslimer i Sverige, nämligen verkligheten om ”Tvångskonvertering av 

Muslimska barn i Sverige”. 

 

Kom ihåg att det är enbart och enbart den svenska Konungen som åtnjuter totalt 

immunitet i Sverige. Alla andra individer, svenska medborgare oavsett rang, 

förväntas vara lika inför lagen, så som lagen är skriven. 

 

Jag börjar med att upplysa att; alla medborgare i Sverige, oavsett ställning i landet, 

är förpliktigad gentemot lagen, ”Brottsbalken 15 kap. 9§ underlåtenhet att avvärja 

brott”, att varsko myndigheterna om ett pågående brott mot två småbarn, Kimiya 

och Kiyana. Mig får ni strunta i! 

 

- Brottsbalken 15 kap. 9§ underlåtenhet att avvärja brott 

”Har någon, utan att vara förfallen till ansvar enligt vad förut i detta kapitel är 

sagt, genom åtgärd, varom där förmäles, framkallat fara för att annan skall bliva 

utan laga skäl dömd eller eljest lida avsevärt förfång, och underlåter han, efter att 

hava kommit till insikt därom, att till farans avvärjande göra vad skäligen kan 

begäras, dömes för underlåtenhet att avvärja rättsfel till böter eller fängelse i högst 

sex månader.” 

 

Detta betyder att var och en av medborgarna i Sverige, oavsett ställning, skall så 

fort som medborgaren kommit till insikt av ett pågående brott, informera de berörda 

myndigheterna om brott, utan att ingripa eller utsätta sig till fara. 

 

 

                                                           
159) Avslöjandet av det judiska projekten i Sverige ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige” 

https://docdro.id/HSHUW3k  
160) Anmälan 5000 – K121 82 01 – 20 hos polisen är en detaljerad beskrivning av psykologisk tortyr av 

författarens två döttrar, Kimiya Musavi och Kiyana Musavi. 

https://docdro.id/HSHUW3k
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De nationella lagarna politiker och tjänstemän har gjort sig skyldig till är enligt 

nedan. 

 

Brott mot Grundlagarna 

 

Den svenska civilisationen står på fyra grundpelare, alltså de fyra ”Grundlagarna”, 

som är i ordningen: 

 Regeringsformen 

 Successionsordningen 

 Tryckfrihetsförordningen 

 Yttrandefrihetsgrundlagen 

 

Brott mot Regeringsformen 

- (1) Regeringsformen 

 1 kap. Statsskickets grunder 

o 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket 

(Riksdagen). 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

o 2 §  Fjärde stycke Det allmänna ska verka för att 

demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

o 6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. 

Lag (1976:871) 

 

 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 

o 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1) Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller 

på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka 

tankar, åsikter och känslor. 

2) Informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot 

upplysningar samt att i övrigt ta del av andras 

yttranden. 

3)  

4)  

5)  

6) Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans 

med andra utöva sin religion. 
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 12 kap. Förvaltningen 

o 9 § Andra stycke Om det finns synnerliga skäl, får 

regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller 

lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag 

(2010:1408) 

 

Brott mot Tryckfrihetsförordningen 

- (3) Tryckfrihetsförordningen 

 1 kap. Tryckfriheten 

o 1   Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt 

meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett 

fritt konstnärligt skapande. 

 

Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att 

i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor 

samt att offentliggöra allmänna handlingar och i 

övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 

 

Tryckfriheten innebär också en rätt för var och 

en att ge ut skrifter utan att en myndighet eller ett 

annat allmänt organ hindrar detta i förväg. Åtal för 

en skrifts innehåll får väckas först efter det att den 

har getts ut och då vid en domstol. Ingen får 

straffas för en skrifts innehåll i andra fall än om 

innehållet strider mot tydlig lag som är meddelad 

för att bevara allmänt lugn men som inte håller 

tillbaka allmän upplysning. 

 

När tryckfriheten utövas ska bestämmelser i 

denna grundlag som skyddar enskildas rätt och 

allmän säkerhet iakttas. 

 

För tryckfriheten får inga andra begränsningar 

finnas än de som följer av denna grundlag. Lag 

(2018:1801) 
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Brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen 

- (4) Yttrandefrihetsgrundlagen 

 1 kap. Yttrandefriheten enligt denna grundlag 

o 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa 

liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en 

databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och 

andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka 

tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter 

i vilket ämne som helst. 

 

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till 

ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och 

allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I 

den får inga andra begränsningar göras än de som följer 

av denna grundlag. Lag (2018:1802). 

 

Brott mot Brottsbalken! 

Ytterligare bör det nämnas att lagar i brottsbalken åsidosattes, i sin helhet, från den 

första stunden av avslöjandet om projekten ”Tvångskonvertering av Muslimska 

Barn i Sverige”. 

 

Jag försäkrar på heder och samvete att för var och en av dessa brott nämnd här 

nedan, finns det en eller flera arkiverade dokument som intygar brott enligt 

definitionen i brottsbalken, att brott har utövats mot två små barn. 

 

Listan över lagbrott i brottsbalken utan att förklara i detalj. 

 

Brottsbalk (1962:700) 

- Andra avdelningen 

 3 kap. Om brott mot liv och hälsa 

 4 kap. Om brott mot frihet och frid 

 5 kap. Om ärekränkning 

 7 kap. Om brott mot familj 

 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet 

 14 kap. Om förfalskningsbrott 

 15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga 

 20 kap. Om tjänstefel m.m. 
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 23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och 

medverkan till brott. 

 

Allt för att tysta avslöjandet av den silkeslena förintelsen av Muslimer i Sverige, 

projekten beskrivet i facklitteraturen ”Tvångskonvertering av Muslimska barn i 

Sverige”. 

 

Två små barn, Kimiya Musavi och Kiyana Musavi straffades för att tvinga 

censur, tystnad om projekten. 
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De internationella beslut Sverige som land har frivilligt åtagit sig att tillämpa 

men vägrar …! 

 

Utgångspunkten är två gisslantagna barn i Sverige enligt dom161 för faderns 

publicerade böcker, artiklar till medier och brev till myndigheterna! 

 

Brottet mot författarens två döttrar (Kimiya Musavi och Kiyana Musavi) är 

reglerad i Förenta Nationernas Barnkonventionen artikel 2 samt konventionen för 

mänskliga rättigheter artikel 19. 

 

- Förenta Nationernas Barnkonvention 

Den svenska Staten har år 1989 skrivit under Förenta Nationernas deklaration om 

barnens rättigheter men konventionen antogs som lag år 2018! 

 

I praktiken betyder det ingenting då Sverige som nation har förpliktat sig att följa 

barnkonventionen sedan 1989, därmed ansvarig inför rättsliga institutioner 

underställda Förenta Nationerna.  

 

Den första artikeln i Barnkonventionen definierar alla ur människorasen som inte 

fyllt 18 år som barn. Detta är alltså definitionen av vilka som räknas som barn. 

 

Den andra artikeln i Barnkonventionen som egentligen är det första lagen, talar om 

att ”Barn får inte straffas för föräldrars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter 

eller tro”. 

 

Med stöd av alla dokument, bild- och ljudfil och inte minst domslut MUFT11352-

17 från Södertörns tingsrätt i Stockholm, är det just ”uttryckta åsikter och tro” som 

ligger till grund för gisslantagning Kimiya och Kiyana i Sverige. 

 

Här får ni en lista över lagbrott enligt Förenta Staternas Barnkonvention, även lag 

i Sverige sedan 2018-06-05, lag som Sverige som land har gjort sig skyldig till mot 

två småbarn vars brott var, uttryckligen, faderns publikation av facklitteraturen 

”Tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige”, den silkeslena förintelsen av 

Muslimer i Sverige. 

 

Utan att förklara lagarna i detalj. 

                                                           
161) Sverige- Stockholm, Södertörns Tingsrätt målnr. MUFT 11352 – 17. 
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 2.2 Barn får inte straffas för föräldrars ställning (politisk, 

samhällsposition, arbetsposition, förmögenhet), verksamhet (författare), 

uttryckta åsikter (Tvångskonvertering av Muslimska Barn) och tro 

(Islam). 

 8.1 Barn har rätt till sin identitet, sitt namn och sitt släktförhållande 

(Kimiya och Kiyanas blodsband sträcker sig i 1400 år tillbaka i tiden till 

Imam Ali (ع)). 

 9.1 Barn får inte skiljs från sina föräldrar mot barnens vilja. 

 9.3 Barn har rätt till regelbundet personligt förhållande, direkt 

kontakt med föräldrar. 

 9.4 Frihetsberövade barn har rätt till väsentlig upplysning om 

föräldrar, samt föräldrar får väsentlig upplysning om frihetsberövade 

barn. 

 16.1 Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden 

i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller 

för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende. 

 37 a) Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

b) Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. 

Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller annat frihetsberövande 

av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en 

sista utväg och för kortast lämpliga tid. 

c) Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med 

respekt för människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar 

behoven hos personer i dess ålder. 

d) Varje frihetsberövat barn ska ha rätt att snarast få tillgång till 

såväl juridiskt biträde som annat lämpligt stöd, rätt att få lagligheten i sitt 

frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende 

och opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.  
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- Förenta Nationernas konvention om Mänskliga Rättigheter 

 

Den svenska Staten har frivillig åtagit sig ansvaret att respektera Förenta 

Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter som genom artikel 30 inte får:  

”Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt 

för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att 

utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller 

friheter som anges i förklaringen”. 

 

Artikel 5 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. 

 

Artikel 12 Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, 

familj, hem eller sitt anseende, var och en har rätt till lagens skydd mot sådana 

ingripanden och angrepp. 

 

Artikel 16 tredje stycke Familjen är den naturliga och grundläggande 

enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd. 

 

Artikel 19 Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida 

information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. 

 

Artikel 26 tredje stycke Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer 

i första hand deras föräldrar. 
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Konvention mot Tortyr 

 

- Förenta Nationernas Barnkonvention mot Tortyr 

 Artikel 37 

1. Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. 

 

- Förenta Nationernas konvention mot Tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

 Artikel 2 

1. Varje konventionsstat skall vidta effektiva legislativa, 

administrativa, rättsliga eller andra åtgärder för att 

förhindra tortyrhandlingar inom varje territorium 

under dess jurisdiktion. 

2. Inga som helst särskilda omständigheter, vare sig 

krigstillstånd eller krigshot, inre politisk instabilitet 

eller annan allmän nödsituation för anföras för att 

rättfärdiga tortyr. 

3. En order från en överordnad offentlig tjänsteman eller 

offentlig myndighet får inte åberopas för rättfärdiga 

tortyr. 

 

 Artikel 5 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

 

- Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

 Artikel 3 Förbud mot tortyr 

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. 

 

- Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (FRA) 

 Artikel 4 

Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning 

och behandling. 
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Sverige förklarad med en enda mening: 

 

 

 

”Folket har allt anledning att vara vettskrämda.” 
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Dokument 

Bevis om världens enda ”Politiska Barnfångar, Kimiya och Kiyana” enligt dom i 

Sverige. ”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (kapitulera) … hitta ett mer konstruktivt sätt (sluta skriva) 

att försöka lösa situationen på”…” 
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Grov kvinnofridskränkning läggs ner, 27 dagar efter kidnappning av Kimiya och 

Kiyana. 

 

Förtal om tio år av slag och sparkar mot en kvinna som led av ådernät saknade varje 

form av bevis. Inte ens en rodnad! 
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Polisen erkände och socialen registrerade, 36 dagar efter Kidnappning av Kimiya 

och Kiyana att !det är svårt med bevisning! Ett annat sätt att säga ”De ligger illa 

till!”. 

 

Än idag, hölls Kimiya och Kiyana gisslan av poliser i Sverige. 
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BoU Mottagningen 

Stadsdelsnämnden Enskede – Årsta – Vantör, la ner ärenden utan några åtgärder, 

63 dagar efter kidnappning av Kimiya och Kiyana. 

 

Handläggaren hos våld i närrelation uttryckte situationen om mina barn med fem 

ord ”Dina barn är inte placerade”. 
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Hemligstämplat förtal om misshandel av mina barn (Kimiya och Kiyana) lades ned 

efter nio månader av diverse förundersökning hos myndigheter och psykologer. 

 

Det mest intressanta med målet var det att beslutet togs av domare Anders E 

Larsson som vid vårdnadstvist skrev specifik ”Isa kommer aldrig mer att få se sina 

barn!”. 
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Dömd för ”Obestämd brott under Obestämda omständigheter i Obestämd framtid”! 

 

Domare Malin Wictor från Södertörns tingsrätt uttryckte i domskälen 2019: 

 ”Det finns inget krav på att förbudspersonen innan ett 

kontaktförbud beslutas ska ha begått brott mot …” 
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Sista upprättad åtal mot mig november 2021, en schablons åtal mot alla Muslimer 

i Sverige, utan censur. 

 

Åtalad 2021 för ”Obestämd brott under Obestämda omständigheter i Obestämd 

framtid”! 
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Polisförhör av barn: 

”Barnmisshandel i Skyddad boende för att tvinga fram erkännande 

mot pappa, författare!” 
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Tre rader sex lögner 

 

Enbart i Sverige 

Ett underverk av advokaten Maria Joleby https://wegaadvokater.se/om-oss/  

 

 
 

 

 

https://wegaadvokater.se/om-oss/
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Hall av Skam 
 

Politiker, domare, åklagare, medier 

som inte kan lagen 

Eller 

Hatet mot Islam och Muslimer har tagit över? 
 

 

 
Urban Ahlin, Sveriges Talman 2014 – 2018 

 

Urbans samröre med den amerikanska underrättelsetjänsten är inte kartlagd än men 

Julian Assange är frihetsberövad för avslöjandet. 

 

Urban belönades med en tjänst som ambassadör i Canada. 
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Andreas Norlén, Sveriges Talman 2018 – 2022 

 

Andreas Norlén var full medveten om terroravtalen mellan Amineh Kakabaveh och 

Socialdemokraterna mot Turkiet och Syrien men ändå gick med på att ge 

Socialdemokraterna i uppdrag att bilda regering istället för att utlysa ny val. 

 

Andreas Norlén har genom sitt beslut förklarat krig mot Turkiet och Syrien och i 

och med detta har Andreas Norlén beordrat Terror av de Turkiska och av de Syriska 

BARN och kvinnor i deras egna land! 

 

Återstår att se hur Andreas Norlén belönas efter valen, elfte september 2022. 
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Stefan Löfven, Sveriges statsminister 2014 – 2021 

 

Stefan Löfven fick information om kidnappning av Kimiya och Kiyana enbart två 

dagar efter kidnappningen för tvångskonvertering med hoppades att det skulle 

rinna ut i sanden! 

 

Idag jobbar Stefan Löfven som: 

1) Citat 2022-02-10 ur hemsida162 

 ”Förre statsministern Stefan Löfven (S) har tackat ja till uppdraget 

att leda en hög rådgivande FN-panel. Den ska arbeta utifrån FN:s 

generalsekreterare Antonio Guterres rapport ”Our Common Agenda” som 

presenterades i september i fjol ...” 

 

Det är alltså Stefan Löfven som viskar till FN- chefens! En individ som 

chefsförhandlare under karriären har alltid lytt order, men vad vet världen om det! 

 

2) Ytterligare har Stefan Löfven, av den svenska regimen, utsetts till ny 

ordförande i styrelsen för Stockholms internationella 

fredsforskningsinstitut (SIPRI163). 

 

 

                                                           
162) https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y40MKr/nytt-uppdrag-for-stefan-lofven 
163) ”SIPRI rankas återkommande som ett av världens ledande institut för ”freds- och 

konfliktforskning”! 

Tagen ur regimens hemsida 2022-05-16 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/stefan-

lofven-ny-styrelseordforanden-for-sipri/  

För mer studie om organisationen SIPRI https://sipri.org/  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y40MKr/nytt-uppdrag-for-stefan-lofven
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/stefan-lofven-ny-styrelseordforanden-for-sipri/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/stefan-lofven-ny-styrelseordforanden-for-sipri/
https://sipri.org/
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Åsa Regnér, Socialminister 2014 – 2018  

 

Åsa Regnér som socialminister var den högstansvarige för projekten 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. Åsa som samordnare för 

projekten såg till att alla myndigheter skulle följde direktiven för 

tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige. 

 

Åsa Regnér fick, efter avslöjandet, slutade som socialminister 2018. Åsa Regnérs 

hat mot Islam och Muslimer fick användas hos FN- women som biträdande högsta 

chef! 

 

Nu dikterar Åsa Regnér de muslimska länderna om hur dessa länder måste 

behandla sina kvinnor! Åsa som generalsekreterare för RFSU (Riksförbundet för 

sexuell upplysning) 2007 – 2012 mördade barn genom fria abort, nu ska hen lära 

Muslimska kvinnor mörda fostret!? 

 

Åsa Regnér, en barnamördare, en som för sitt hat mot Islam kidnappade Muslimska 

barn i Sverige för tvångskonvertering, är nu näst högsta person i FN- huset som ska 

lära världen om hur barn och kvinnor måste behandlas!? 

 

Med tanke på allt avslöjande i denna facklitteratur samt alla andra avslöjande 

i mina tidigare facklitteraturer bör Världsledarna, för sitt eget lands väl, 

undvika varenda en organisation, institut i hela världen, Sverige har en 

representant i.  
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Morgan Johansson, Sveriges Justitieminister 2014 – 2022, född i Skåne, Höganäs. 

 

Jag säger inget mer om Hatet, det genuina Hatet mot Muslimer, det genuina Hatet 

Skåningar känner för Islam var av en den svenska justitieminister Morgan 

Johansson. 

 

Dessa dom mot två små BARN, världens enda ”Politiska Barnfångar” på Morgans 

direkta order till Sveriges domstolar. 

 

Det var också Morgan Johansson som befordrade och omplacerade sina brickor 

precis innan val 2018. 

 
Anders Ygeman, Sveriges Inrikesminister 2014 – 2018  

 

Anders Ygeman, av judisk tro, förtrogen många hemligheter. Anders Ygeman är 

den som kan intyga allt detta!  
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Ulf Walther, den högsta politiska ansvarige i stadsdelsnämnden Enskede–Årsta–

Vantör där Kimiya och Kiyana kidnappades för tvångskonvertering. 

 

Ulf Walther befordrades till politisk tjänst för socialdemokraterna i Stockholms 

län. 
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Den nya administrationen (Regering) efter Stefan Löfven, november 2021. 

 

I enlighet med den svenska grundlagen, regeringsformen, har den nya 

administrationen haft chansen att sätta punkt för gisslantagning av Kimiya och 

Kiyana men ”valde” att inte göra det! 

 

- Regeringsformen 

 12 kap. Förvaltningen 

o 9 § Andra stycke Om det finns synnerliga skäl, får 

regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller 

lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas. Lag 

(2010:1408) 

 

 
Magdalena Andersson, Statsminister 2021 – 2022 

Finansminister 2014 – 2021 

 

Magdalena Andersson är vald, 2020, som ordförande till IMFC, en organisation 

som är den högsta rådgivande organ för den Internationella valutafonden (IMF). 

Bara det säger mycket om hennes agenda om Sverige! 
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Lena Hallengren, socialminister 2019 – 2022 

 

Nu är det Lena Hallengren som fyller Åsa Regnérs kostym om projekten 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. Nu är det Lena Hallengren 

som samordnare för projekten ser till att alla myndigheter följer direktiven för 

tvångskonvertering av Muslimska barn i Sverige. 

 

 
Jeanette Gustafsdotter, Kulturminister 2021 – 2022 

 

Inga mänskliga rättigheter för medborgarna i Sverige! 

 

I och med installation av denna regering i november 2021 och denna dam som 

kultur- och demokrati minister, var dessa nödsakad att släcka Seyed Isa Musavis’ 

försvar av Muslimska barnens rättigheter i Sverige. 

 

Faktum är att Jeanette Gustafsdotter gick med att leda departementen under 

förutsättning att frågor om mänskliga rättigheter inte ingår i kultur- och 
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demokratidepartementets uppgifter! En fråga som Seyed Isa Musavi inte bara har 

drivit mål mot två tidigare kulturministrar från Miljö Partiet men också kunnat 

avslöja svenskarnas hyckleri om mänskliga rättigheter. 

 

   
Alice Bah Kuhnke  Amanda Lind 

Kulturminister 2014 – 2019  Kulturminister 2019 – 2021  

Europa Parlamentariker 2019 –  

 

Därför beslutades att inrätta en ny ”institut” som skall ta över denna uppgift, 

mänskliga rättigheter, i och med det nya året, 2022. I en handvändning, trollades 

bort svenskarnas, medborgarnas, rätt till mänskliga rättigheter. 

 

Hur? 

I beskrivning av denna nyinrättade institutions arbetsuppgifter står det tydligt och 

klart, ordagrant, att ”Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna164.” Detta betyder i praktiken att domstolarna i Sverige 

inte är skyldiga att pröva sådana framställningar! 

 

Inte nog med det, har denna institution flyttats från Kulturdepartementet och 

ansvaret för denna institution anförtroddes till Arbetsmarknadsdepartementet, vars 

minister, Eva Nordmark, är även ansvarig för jämställdhetsfrågor i Sverige. 

 

Att mänskliga rättigheter från ett departement omsattes till ett institut, talar sitt 

tydliga språk om mindre betydelse ur det styrande organets synvinkel, inte minst 

avslöjar det många av svenskarnas hycklande realiteter. 

                                                           
164) https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/institutet-for-manskliga-rattigheter-inrattas-

1-januari/ 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/institutet-for-manskliga-rattigheter-inrattas-1-januari/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/institutet-for-manskliga-rattigheter-inrattas-1-januari/
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Svenskar, som är vana att skandalisera hela världen på grund av andras syn på 

mänskliga rättigheter, har nu förbjudit mänskliga rättigheter för sina medborgare i 

sitt eget land! Min fråga till dig som läser denna bok, visste om det faktum att rätten 

till mänskliga rättigheter är borttagen i Sverige? 

 

Känner den svenska staten inte till Artikel 2 i ”Den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna165”!? 

 

   
Eva Nordmark   Ida Karkiainen 

Jämställdhetsminister 2021 – 2022 Civilminister 2021 – 2022  

tillika Arbetsmarknadsminister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165) https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
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Magdalena Andersson är vald, 2020, som ordförande till IMFC som är den högsta 

rådgivande organ för den Internationella valutafonden (IMF). Den organisationen 

skriker om Magdalena Anderssons agenda om Sverige, hennes lojalitet mot landet 

och det svenska folket. 

 
 

Med tanke på allt avslöjande i denna facklitteratur samt alla andra avslöjande 

i mina tidigare facklitteraturer bör Världsledarna, för sitt eget lands väl, 

undvika varenda en organisation, institut i hela världen, Sverige har en 

representant i. 
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Advokat 

 
Lögnare till advokat Maria (Mia) Joleby. 

 

Maria fick av domstolar, som det är bruklig mot Muslimer, att ljuga som det 

behagade målet denna gången med gisslantagningen. Maria fick även lämna falskt 

intyg till tingsrätten, upprättade falsk anmälan, anmälan som advokaten var full 

medveten om att det redan fanns bevis från tidigare mål i ämnet som intygade 

motsatsen! 

 

Ett exempel så tidigt som den 7 november 2016, tre rader innehållande sex lögner 

som redan då var motsatsen bevisad. 
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Advokaten skyddas av justitieminister då Sveriges domstolar är förbjudna att ta 

emot anmälan mot advokaten Maria Joleby trotts direkt delaktighet i 

gisslantagningen, mened … fysisk misshandel och vardaglig psykisk tortyr av 

Kimiya och Kiyana. 

 

Senast december 2021 vägrade Södertörns tingsrätt upprätta anmälan mot 

advokaten Maria Joleby!  

 

Gissa vem avslog anmälan mot advokaten Maria Joleby 2021? Rådman Anders E 

Larsson! Samma rådman, Anders E Larsson som 2017 hade lagt ner förtalet om 

misshandel av barn men tog beslut om kidnappning av Kimiya och Kiyana, helt i 

linje med projekten Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige. 

 

Rådman Anders E Larsson är den domare jag nämnde i boken som Oerfaren, men 

senare fick jag veta att han också var ett kugghjul i det hela, projekten om 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn”. 

 

Sådana domare som Anders E Larsson från Södertörns tingsrätt skickas till andra 

länder som expert i rättsliga frågor, för att ge råd, utbilda, deras domare!? Sista 

gången i Armenien! 

 

Vilket bittert skämt! Är det inte livet allt ironiskt? 

 

Efter alla mina avslöjande om advokaten Maria Joleby, gick ankan in i stolpen! 

Advokatens kompanjon slutade jobba med henne. Hennes nya arbetsgivare gjorde 

sig av med henne. Det enda utvägen var att starta eget om ingen skulle göra sig av 

med henne. 

 

Advokaten Maria Joleby får i uppdrag från Sverige domstolar att fortsätta ljuga. 
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Advokatsamfundet 

 

 
Anne Christine Ramberg, 

Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund 2000-2019. 

Det var hennes uppgift att tillämpa de etiska lagarna mot advokaten Maria Joleby. 

 

Läs och undra! 

Anne prisades med Kerstin Hesselgren-priset 2019, med motivering; ”en förebild 

som med ett långsiktigt engagemang sätter fokus på medmänsklighet och jämlikhet 

på våra arbetsplatser och i vårt samhälle”. 

 

 
Mia Edwall Insulander, 

Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund sedan 2019. 

Mia har ändrat mycket, bl.a. att advokater får ljuga i rättssal kallad för klientens 

bästa! 
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Domarna som inte kan lagen eller är lagboken en fin och dyr toa- papper? 
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Södertörns Tingsrätt 

 
Rådman Daniel Eriksson 2017-09-27 

Södertörns Tingsrätt målnummer MUFT11352 – 17: 

”Isa Musavi har i närtid publicerat två böcker, skickat mail till 

tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner (brott) … mot 

bakgrund av detta finner tingsrätten att för närvarande inte är lämpligt med ett 

umgänge mellan barnen och Isa Musavi (Straff) … Isa Musavi härefter funderar 

på att ta ett steg tillbaka (underkasta sig – kapitulera) … hitta ett mer konstruktivt 

sätt (sluta skriva) att försöka lösa situationen (politisk ställningstagande) på”! 

situationen på …”   

 
Marie Louise Ollén, Chefsrådman Södertörns Tingsrätt 

Överordnaden som godkände underordnades gisslantagning av Kimiya och Kiyana 

”Politiska Barnfångar” 2017-12-13, trots att förövarna erkände två punkter ur 

förtalet under sanningsförsäkran! 

 

Hon följde Petra Lundh till åklagarmyndigheten som ”rättschef” över 

myndigheten. 
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Lagman Petra Lundh, Södertörns Tingsrätt 2016 – 2018 

Petra som lagman vid tingsrätten godkände domen om gisslantagning av Kimiya 

och Kiyana ”Politiska Barnfångar”. 

 

Petra är sedan 1 september 2018 Sveriges riksåklagare. 

 

 
 

Golshanak Fatahian, tingsfiskalen som befordrades direkt till Svea Hovrätt! 

Studera dokumenten, ni inser varför! Mål B 11958 – 16. 
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Förhör av polisen Anton Andersson som efter tio dagar var tvingad till att tala 

sanning i rapporten. I sin helhet utan att mörka någon information. 
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Polisen frågar PhD. Mehran EsfahaniZadeh Sakhife Langroudi från Iran, som inte 

ens fick komma hem till oss, ”Varför tror du Isa har slagit dig?” 

 

Läs själv, svar utan censor. 
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PhD. Mehran EsfahaniZadeh Sakhife Langroudi, från stallet (universitetet) Sharif 

i Iran som kände sig förödmjukad när han inte fick komma hem till oss med turism 

visum! 

 

 
 

På detta sätt kunde den svenska staten, ända upp till Högsta Domstolen, fabricera 

brott med 50 timmars samhällstjänst som jag ändrade till fängelse. Det är ju bruklig 

för författarna i världen att fängslas. Det är ju en merit för de riktiga författarna   
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Rådman Kian Moazzez Amraée, Södertörns Tingsrätt 

 

En Iranier till Sveriges undsättning. 

 

Hoppas Kians barn inte skadas för faderns ordervägran som domare samt att 

ordervägran inte ska sätta käpp i karriären för Kian. 

 

Rådman Kian Moazzez Amraée, jurypanelen- Hatina Alice, Albin Parshon och 

Christina Turin förklarar skälen för att avvisa åtalet Ä19500 – 21: 

 ”Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att det inte 

föreligger någon sådan klar och konkret risk för att Isa Musavi kommer att begå 

brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera …” 

 

Efter fem års intensiv kamp om mina och Muslimska barnens rättigheter i Sverige 

i en internationell arena, med allt dessa rättsliga övergrepp mot mig som författare 

och mina barn, det kanske inte fanns andra alternativ för Kian att välja. Mellan 

förstörd karriär och en löjes- skam objekt för det skamliga svenska rättsväsendet 

är, valde Kian förstörd karriär med heder i behåll. 

 

Självklart kunde även andra domare ha dömt på samma sätt med allt de otaliga 

dokumenten mot systemet, men hatet mot Islam och Muslimer tillät inte. Löjligt 

nog skickas dessa domare till andra länder för att föreläsa om Lag! 

 

Kian har struntat i order att förklara mig skyldig för dessa brott; 

Kammaråklagare Ronak Råbe, målnr. AM-141117–20 ”Att det på 

grund av särskilda omständigheter (aldrig nämnd vilka omständigheter!) finns risk 

(aldrig nämnd vilka risker!) för att Isa Musavi kommer att (aldrig nämnd när i 
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framtiden!) begå brott (aldrig nämnd vilka brott!) mot, förfölja eller på annat sätt 

(aldrig nämnd vilka andra sätt!) trakassera skyddspersonerna (aldrig nämnd 

skyddad för vad166?) Sekretess A, B och C.” 

Ocensurerad! 

 
1) Särskilda omständigheter !? Vilka!? 

2) Finns risk  !? Vilka!? 

3) Kommer att  !? Framtiden!? 

4) Begå brott  !? Vilka!? 

5) Annat sätt  !? Vilka? 

6) Skyddspersonerna !? Skyddad för vad? 

 

Skyddad för vad när domen talar om inga umgänge för skrivna böcker! 

                                                           
166) Vill påminna er om mål nummer MUFT11352 – 17, jag inte får se mina barn för de böcker jag har 

publicerat i Sverige. Domslutet finns på slutet av boken under rubrik ”dokument”. 
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Södertörns åklagarkammare 

 

 
Gunnar Merkel, Chefsåklagare Södertörns åklagarkammare 

Gunnar leder ett system som förföljer Muslimer, dissidenter för onekligen inga 

brott som helst. Gunnar och hans team av åklagare FABRISERAR brott som ovan 

mot Muslimer- och dissidenter. Förfalskade brott, falska åtal som 

Brottsmyndigheten (Brå) bygger sin statistik på. 
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Stockholms Tingsrätt 

 

 
Domare Henrik Fieber, Stockholm Tingsrätt 

”Barnkonvention inte gäller Muslimer i Sverige 2020-03-20” målnr. T 112 – 20  

 

 
Lagman Gudrun Antemar, Stockholms Tingsrätt 

Gudrun har godkänt domen att ”Barnkonvention inte gäller Muslimer i Sverige 

2020-03-20” utan att yttra missnöje om! 

 

Det intresanta med denna tingsrätt är att det är det samma tingsrätt som har 

kidnappat en Iranier vid namn Hamid Noury. Iraniern med turistvisum en gisslan i 

Sverige sedan november 2019. En Iranier som ska dömmas av en tingsrätt, 

Stockholms tingsrätt, som redan har dömt ”Barnkonvention inte gäller Muslimer i 

Sverige 2020-03-20”! 

 

Tror ni Stockholms tingsrätt kommer att tillämpa lagen som den är skriven, 

mot en Iranier? 
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Solnas Tingsrätt 

 

 
Domare Patrik Alm, Solnas Tingsrätt 

”Barnkonvention inte gäller Muslimer i Sverige 2021-01-26” målnr. T 261 – 21  
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Högsta Domstolen 

 

Jag buntar folk från Högsta Domstolen. Deras HAT mot Muslimer är så vämjelig 

att jag verkligen mår illa. Jag vill inte skriva något om dessa hatfulla statsstyrda 

!Högsta!domare. Att de som sista utpost inte skäms för det skada de tillför ämbeten 

och Sverige. 

 

 
Domare Anders Eka, Högsta Domstolens Chef 

 

 
Domare Johan Danelius 
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Domare Christine Lager 

 

 
Domare Stefan Reimer 

 

 
Domare Eric Runesson 
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Justitieombudsmannen (JO) 

 

På hemsidan www.jo.se står det att: 

”Riksdagens ombudsmän, i dagligt tal Justitieombudsmannen 

(JO), är en del av riksdagens kontrollmakt. 

JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över 

tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen 

omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de anställda 

befattningshavarna.” 

 
Elisabeth Rynning, Chefsjustitieombudsman 

Riksdagens Ombudsmän (Justitieombudsman) 2016 – 2021 

 

Elisabeth Rynning valde att lägga sig platt inför staten och det projekt staten drev. 

Kimiya och Kiyana kidnappad för hatet mot Muslimer sedan 14 september 2016. 

Kimiya och Kiyana gisslan enligt dom, för boken ”Tvångskonvertering av 

Muslimska Barn i Sverige” sedan 27 september 2017. 

 

 

http://www.jo.se/
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Erik Nymansson, Chefsjustitieombudsman 

Riksdagens Ombudsmän (Justitieombudsman) 2021 – 

 

Erik Nymansson har också valt att inte försvara riksdagsklubbade lagarna. Han 

också som sin föregångare, föredrog att hålla tyst om statens gisslantagning av en 

författares barn. Han som alla andra är beroende av nya positioner och mat på 

bordet. Varför förstöra livets bekvemligheter för en Muslimsk författare i Sverige!? 

 

Erik Nymansson legitimierar- gör sig skyldig till: 

- Statlig kidnappning av Kimiya och Kiyana sedan 14 september 2016. 

- Gisslantagning av Kimiya och Kiyana sedan 27 september 2017. 
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Justitiekanslern (JK) 

 

  
Mari Heidenborg, Justitiekansler 

 

Mari Heidenborg som ensamåklagare för den svenska grundlagen, 

Tryckfrihetsförordningen- och Yttrandefrihetsgrundlagen, har kategorisk vägrat 

att driva mål mot Staten och gisslantagarna sedan 27 september 2017. 

 

Mari Heidenborg föredrog att hålla tyst om den svenska regimens gisslantagning 

av två små barn för avslöjandet av projekten ”Tvångskonvertering av Muslimska 

Barn i Sverige”. 
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Barnombudsman 

 
Elisabeth Dahlin, Sveriges Barnombudsman 2018 – 

 

Uppgiften för Barnombudsmannen är förklarad167; ”Driva på och bevaka 

efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)” 

 

Kan en organisation vara ännu mer hycklare? 

 

Ytterligare talar Elisabeth Dahlin om: 

- Vi bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället. 

- Vi driver på genomförandet av barnkonventionen i kommunder, regioner 

och statliga myndigheter. 

- Vi bildar opinion och företräder barns och ungas intressen i den allmänna 

debatten. 

- Vi samlar kunskap och statistik om barns levnadsförhållanden. 

 

Kan en organisation vara ännu mer hycklare? 

 

Elisabeth Dahlin valde att hålla tyst mot statlig gisslantagning av en Muslimsk 

författares barn i Sverige. 

 

Kan en person vara ännu mer hycklare? 

 

                                                           
167) www.barnombudsmannen.se/om-oss/vart-uppdrag/  

http://www.barnombudsmannen.se/om-oss/vart-uppdrag/
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Fredrik Malmberg Sveriges Barnombudsman 2008 – 2017  

 

Fredrik Malmberg hade också valt under sin period att hålla tyst om kidnappning 

av Muslimska barn i Sverige samt gisslantagning av Kimiya och Kiyana i Sverige. 
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UNICEF Sverige 

 
Pernilla Baralt, Generalsekreterare UNICEF 2019 – 

 

Pernilla Baralt tog den svenska hycklandet om barn till aldrig beskådade höjder! 

Pernilla Baralt blockerade mig på twitter och på detta sätt förhindrade 

medborgarna, båda i Sverige och i världen få veta om kidnappning av Muslimska 

barn för tvångskonvertering i Sverige. 

 

Resten om gisslantagning av en Muslimsk författares barn får ni gissa själva! 

 

 

 
Veronique-Lönnerblad, Generalsekreterare UNICEF 2002 – 2017 

 

Veronique-Lönnerblad har också mörkat kidnappning av Muslimska barn för 

tvångskonvertering i Sverige. Kom ihåg att Veronique-Lönnerblad tog över 

organisationen UNICEF för 20 år sedan och ledde organisationen i hela 15 år. 
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Rädda Barnen 

 
Helena Thybell, Generalsekreterare 2019 – 

 

Helena Thybell, med en månadslön på 99 650 kronor per månad från en icke 

statliga förening, inte undra varför föredrog hon att hålla käften om gisslantagning 

av Muslimsk författares barn.  
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Myndigheten för Press, Radio och TV 

 

 
Charlotte Ingvar-Nilsson, Generaldirektör Press, Radio och TV 

 

Statens Medieråd 

 
Anette Novak, General Direktor för Statens Medieråd – Censur av projekten 

kidnappning av muslimska barn i Sverige för tvångkonvertering.  

Trots överväldiga bevis, censurerade Anette även gisslantagning av Kimiya och 

Kiyana för facklitteraturen ”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. 

Anette har nu tjänsten som Verkställande Direktor för det ”Svenska Filminstitutet 

(SF)” 
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Förvaltningsstiftelsen 

 

 
Helena Stålnert, ordförande 

 

Polismyndighet 

 
Anders Thornberg, Sveriges Rikspolischef 

 

Anders har förhindrat var enda en anmälan mot sina kollegor. 

 

Undrar vad korruption är!? 
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Politiker och högt uppsatta tjänstemän som var/är inblandade i gisslantagandet av 

Kimiya och Kiyana i Sverige.  
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Förutom alla statliga och icke statliga organisationer i Sverige, är alla 

internationella organisationer och icke statliga organisationer väl medvetna om 

gisslantagning av Kimiya och Kiyana i Sverige för avslöjandet av projekten 

”Tvångskonvertering av Muslimska Barn i Sverige”. 

 

En av dessa internationella organisationer är Förenta Nationerna som utan 

samvetskval låter lögner om Afghanistan, Saudi Arabien, Egypten etcetera spridas 

medan samma organisation håller tyst om ”förintelse” av Muslimer i Sverige. 

 

Förenta Nationerna, genom att hålla tyst om ”förintelse” av Muslimer i Sverige, 

legitimerar det som pågår mot Muslimska barn i Sverige.  

 

Ser framemot den dagen dessa dras inför internationella domstolar. 

 

   
António Manuel de Oliveira Guterres  Henrietta H Fore 

Secretary-general of the United Nations 2017 – UNICEF 2018 – 2022  

Statsminister i Portugal 1995 – 2002  

 

   
Verónica Michelle Bachelet Jeria Karim Asad Ahmad Khan 

FN:s högkommissarie för MR 2018 – Åklagare vid Internationella 

Statsminister i Chile  Brottmålsdomstolen 
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Hypocrisy of democracy 

in Sweden 

drawn by Kina to explain the nation of Sweden 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Än idag, försöker den svenska regimen förfalska brott 

och 

i lika många dagar har de misslyckats. 

 


