
 
"Polisen är det viktigaste organet i de invigdas samhälle och den maktstruk- 
tur var igenom massorna skall kontrolleras, samt skolan där de skall för- 
dummas och lära sig tänka som de vill. Att bygga upp denna struktur i 
Sverige gick till på följande sätt bl. a. Under andra världskriget skapade 
Japan det första sociala amfetaminmissbruket som i efterkrigstiden gav 
sig till känna. Detta resulterade i att man i Sverige kom att klassa amfeta- 
min som narkotika 1947. Då Adolf Hitlers socialistiska kuppförsök att 
underlägga sig Europa med våld hade misslyckats och Sverige var det land 
man fortfarande hade en hemlig allians med, var det viktigt att lyckas 
genomföra den socialistiska staten där. Den grundläggande ideologin är 
att all makt måste ligga hos staten och att massorna kontrolleras av statens 
polis. För att motivera varför man måste ändra på lagar och ge polisen 
mera makt samtidigt som man tar makten från domstolarna som annars 
övervakar rättssäkerheten i landet, måste en inre fiende skapas. 
Efter att Japan mellan åren 1954 och 1958 internerat och avvant två millio- 
ner tablettmissbrukare och sex hundra tusen injektions narkomaner från 
amfetaminmissbruket, tar Sverige upp det här vansinnet, som enda landet i 
världen. Detta till trots att Japan sociala problem noga studerades, som det 
första landet som bombats med atomvapen och i efterkrigstiden följdes av 
hela västvärldens politiska makthavare, som studerade landets sociala åter- 
hämtning. Då kunde man konstatera att amfetaminmissbruket var näst efter 
atombomben det största sociala problemet landet kämpade med. 

Nu börjar den svenska socialistregimen i slutet på femtiotalet att dela ut 
amfetamin till främst kriminaliserade alkoholister, och sedan också vanliga 
alkoholister. Det hette så fint att nu skulle de kunna åter införlivas i 
arbetslivet. Man låtsades vara totalt ovetande om Japans problem och 
naturligtvis ensamma i den politiska västvärlden om att ha missat detta. Att 
sanningen snarare luta de åt att de alkoholiserade grupperna betraktades 
i vart fall som helst som en social börda och icke skattemässigt produk- 
tiv. Så dessa kunde gott offras så man åtminstone får en politisk nytta av 
dem. 
Experimentet går enligt planerna och slår väl ut, under början på 60 talet. 
Man börjar nu också införa den nya skolreformen, en social katastrof i sig 
själv, men än värre i det kombinerade syftet man utnyttjade den i. Det som 
främst utmärker den nya skolpolitiken och dess läroböcker är att den saknar 
visdom, åtminstone vad normala människor uppfattar som visdom. Men 
man var inte intresserad av att utbilda den svenska ungdomen i visdom, utan 
att finna ut vilka som sväljer allt med hull och hår och fogar sig i att visa dis- 
ciplin och närvara, läsa in de som de säger att man behöver läsa in och foga 
sig snällt". 

Precis som på skolorna i dag, är det inte så viktigt om skoleleven lär 
sig något, utan det viktigaste är att han visar att han är närvarande och kan 



foga sig i en industriarbetares dagligrutin. Ett skolsystem där man till och 
med har infört permissionssedel för den som behöver vara ledig för att 
besöka läkare. En permissionssedel som skall stämplas av läkaren som 
bevis på hans trovärdighet att han har varit hos honom och inte uppvisat ten- 
dens till att ha en egen natur som säger i dag vill han vara ledig. Så de här som 
inte fogade sig som de ville, utan skulle kunna komma att bli oroselement 
och störande oppositionella i framtiden, kom man att klassa som skoltröt- 
ta, så fick de gå till skolläkaren som skrev ut amfetamin till dem, i så kalla- 
de studentpiller. 
Nu när man hade kommit så långt började man sätta det under läkarrecept, 
för att kunna registrera dem den vägen. Samtidigt började en våg av 
nybyggnation av kriminalvårdsanstalter över hela Sverige, man bytte namn 
från straff till vård, för att inte komma att göra de anhöriga alltför upprörda, 
då man sedan räknade med att slänga in tusentals unga människor på de nya 
anstalterna. Polisen centraliserades från kommunerna till lyda under sta- 
ten och regeringen. Nya polishus byggdes efter samma modell som 
Adolf Hitler hittat på, att man skall sätta fångar högst upp i huset. Detta 
för att förhindra så fiende inte bomba polisstationerna eller att de utsätts för 
terroristattacker då det kan sitta politiska vänner där. Man vill helt enkelt 
skydda sin polis med levande sköldar. Allt är nu upplagt och förberett för det 
slutgiltiga draget och sedan tvår man sina händer, för att utge sig för att nu 
kämpar vi för det goda och allt vi gör i detta det godas tjänst heliggör ända- 
målet. Så när studenterna ställer sig på gator och torg och börjar skrika och 
demonstrera 1968, är tidpunkten inne. Snabbt totalförbjuds amfetaminet och 
får inte ens ordineras av läkare. Den inre fienden var skapad och man gav 
nu missbrukarna skulden till upploppen och förklara dem som kriminella 
element som i princip led av farlig smittsam sjukdom som kallades nar- 
komani, något helt nytt för press och massmedia, samt allmänheten att bita 
i. Eftersom man valt ett narkotikum som icke var intagit i FN konventionen om 
vad som länderna sinsemellan har antagit vad som internationellt skallklassas som 
narkotika och bekämpas, samt vara förbjudet i alla FN stater, var de säkra på att den 
illegala handeln av sig själv fortsatte bland dessa missbrukare staten hade 
experimenterat fram. Man hade studerat drivkraften hos missbrukarna i Japan och var 
inte rädd för ha satsat på fel häst. Inte minst då det bara var att åka över till 
Danmark för handla det, eller alla andra grannländer i både väst och öst. 
Eftersom regimen i dessa länder inte ens skulle komma på en så vansinnig 
tanke att narkomanisera sin egen befolkning. 
Det skall också tilläggas att det är på femtiotalet man hos de invigda och 
genom östblocket tar det politiska beslutet att underminera den väster- 
ländska ungdomen och skapa ett moraliskt förfall inom dess samhälle 
genom masspridning av heroinet. Det enda land som förskonades från deras 
agenter som byggde upp heroinnäten och lade dem i de organiserade brotts- 
orginasationernas händer, det var Sverige. Man måste ställa sig frågan 
varför, var det så illa ställt att vår socialistiska regim i Sverige av politiska 
skäl och överenskommelse blev skonat. Att det skonades syns inte minst 



på det mycket lilla och ringa heroinmissbruk som finns i Sverige och det 
har hållit sig ganska lugnt, jämfört med Norge och Danmark. ("Tills den 
sista tiden nu, då det nu har kommit bli vanligt i invandrar kretsar. författa- 
rens anmärkning".) 
Det missbruk vi fick slank över sundet från Danmark i början på sjuttiotalet, 
genom den missbrukar trafik som pendlar där, som en följd av jakten på 
amfetamin. Sveriges missbrukarantal runt tio tusen, skall jämföras med 
Spaniens i dag ca 250 tusen, eller New York med 250 tusen, eller Polens offi- 
ciella siffra 1983, 250 tusen. Medan Sveriges missbrukargrupp av amfeta- 
min uppgår till minst 50 till 100 tusen regelbundna missbrukare och ett 
okänt antal någon gång då missbrukare, i förhållande till övriga Europa, där 
det först de sista fem åren har börjat finna grogrund. Här ser man nu lätt 
hur litet ett missbruk egentligen blir, om det bara får sprida sig via ett min- 
dre antal nyfikna och när det fattas politiska beslut om att nu skall det 
skapas ett missbruk. Sverige må vara det ruttnaste av alla exempel, för de 
gav det till sitt eget folk och de andra angrep sina ideologiska fienders län- 
der och folk med det. ("Eller kanske är det så att landet inte längre styrs av 
landets eget folk, utan av annan regims agenter, som arbetar på under- 
minera landet för plundra det"). 

Spanien i Sveriges fotspår 

Att det finns all anledning att förstå att det var politiskt planerat från start, kan 
man lätt begripa om man studerar Spanien i dag under socialismen där. 
Felipe Gonzaléz blev personligt utbildad i Sverige av Olof Palme och bland 
det första han gör när han får makten 1984, är att släppa fria tyglar till nar- 
kotikan. Från att ha varit ett land under Franco-regim och strikta tyglar 
mot narkotika och hårda straff, släpps det nu fritt att få missbruka helt öppet. 
Man tillåter upp till 10 gram heroin i innehav och det är också fritt att öppet 
få injicera på gator och torg. Detta i en tid då övriga Europa hade slagits med 
sina missbrukarproblem i två decennier, så det kunde knappast ha varit ett 
okänt problem som skulle uppstå. Nu efter flera år då det fått full gro- 
grund, börjar man helt och efter den svenska modellen följa i Sveriges fot- 
spår. Mängder av TV propaganda om de sociala problemen kring narkotika 
och vilket hot det utgör. För att bekämpa det måste polisen få större 
resurser. Så man börja införa 1991 nya ingrepp i rättssäkerheten. Polisen får 
nu gå in och titta i vilka bankkonton de vill utan att domstol beslutat om 
det. Bevissäkringslagen infördes, det är bara att storma en lägenhet. Man 
införde också personnumret i oktober 1990, något som vi också fick i arv av 
Adolf Hitler. Det infördes så att den som icke gick och registrerade sig 
kunde inte fortsätta få ha arbete, banklån eller handla i butikerna med 
undantag för matvaror. Vid inköp av ex en spis för att kunna laga mat på, 
fordras id-handling med det nya personnumret. Det märks tydligt att han 
utbildats i Sverige och när det sker identiskt med den utveckling vi gjorde 
för 20 år sedan, är det ingen tillfällighet. 



Spanien har i dag så stora missbruk att man gör regelbundna beslag varje 
månad på 500-1000 kg heroin eller kokain. Den totala mängden beslag för 
Spanien är officiellt för 1991 följande. 
13 ton kokain, 6 ton heroin, 225 Kg 
amfetamin och 200 ton hasch. 
Kriminaliteten har ökat katastrofalt sedan socialisterna tog över och man 
använder de utslagna som slagträ lika effektivt som Sverige har gjort för 
bygga upp polisstaten och ta makten från domstols väsendet och ge den i 
polisens händer som regimen lättare kan kontrollera. 
Sverige må säga att de inte visste vad de gjorde, men det är ointressant då 
det åligger en regim att först kontrollera om ett läkemedel har används i 
stor skala förut i något land, då det är ett gammalt läkemedel klassat som 
narkotika redan 1947, samt vilka konsekvenser det har lett till, innan man 
börjar dela ut det i stor skala till unga människor. Att sedan icke ta de socia- 
la konsekvenserna av sitt experimenterande, utan slänga dem i fängelser, 
ut och in under resterande tid av deras liv, må anses vara ett kraftigt brott mot 
de internationella mänskliga rättigheterna. 
Dessa grupper som fastna i detta har blivit politiskt utnyttjade för att de 
skall kunna bygga upp en polisstat. De har hänsynslöst offrat tusentals män- 
niskors väl och ve för kunna bygga upp det kontrollsamhälle vi nu lever i. 
En politik som uppritades av Adolf Hitler. Hur många har inte blivit 
dömda på sannolika skäl, ett begrepp som inte ens finns förankrat i lag 
boken. Utan det står klart och tydligt att rätten skall finna vad som är san- 
nolikt bevisat, det skall icke bara vara bevisat utan beviset skall också vara 
sannolikt är den korrekta juridiska tolkningen av den paragrafen. Detta 
begrepp sannolika skäl infördes via högsta domstolen när de sänkte bevis- 
kraven i narkotikamålen. De avsåg endast narkotikamål, men används 
generellt nu inom alla brottmål. 

"Vi socialister kan aldrig nå målet om 
vi inte konsekvent gör oss kvitt forna 
tiders syn på lagar som skrivs för 
decennier såsom uttryck för något 
slags oföränderlig rättvisa. Lagar skall 
inte betraktas med underdånig 
respekt. De är arbetsredskap, som vi 
använder för att uppnå politiska mål". 
(Hovrättsrådet Carl Lidbom) 

Man började med att ge polisen rätt att få gå in och titta i bankkonton utan att 
domstol beslutat om saken, för att underlätta narkotika utredningar som 
det hette. Lite efter det kopplade man bankkontona automatiskt till Riksskatteverket. 
Det hela var bara en politisk kupp mot svenska folket, där 
dessa utnyttjades igen. Man har tagit ifrån domstolarna kontrollen över 
telefon avlyssningen, så nu regleras den helt av polisen. Igen åberopa man 



narkotikaproblemen, men sanningen är den att den upptar en mycket liten 
del av avlyssningen. Utan det utnyttjas igen för kunna gå in och kontrollera 
vem man vill. I dag kan man i utlandsdatorn som hanterar de internationellt 
utgående samtalen programmera in ett telefonnummer som går till ex. en 
utländsk ambassad och få alla samtal som rings dit från Sverige avlyssnat. 
En avlyssning kan ske från vilken telefon som helst om man har de rätta 
knappkoderna att slå in, i det nya AXE systemet. Man kan också öppna 
en linje utan att det ringer och avlyssna en konversation i det rum telefonen 
står, från vilken linje som helst om man har de rätta knappkoderna. 
En sådan avlyssning är i och för sig illegal om den inte utförs av Säpo i 
korrekt ordning. Då är AXE datorn programmerad att varna för sådant 
intrång, genom en varnings signal, att ytterligare en eller flera parter finns på 
linjen. Denna signal är för de flesta okänd och nästan omärklig. Det 
enklaste sättet att upptäcka den är att hålla luren mot örat och telefonens 
brytknapp nedtryckt. Släpp sedan upp brytknappen hastigt och precis innan 
man får klarsignal hörs ett litet pip ljud, också efter man slagit numret 
precis innan första ringsignalen hörs samma snabba korta pip ljud. Dessa 
uppgifter har författaren erhållit från en av dem som har programmerat 
AXE systemet. En av de myndigheter som har tillgång till dessa koder utö- 
ver polisen, är kronofogdemyndighetens specialindrivningsenhet. 
Ni inbillar Er väl inte att staten subventionerade LM Ericsson att bygga 
detta AXEsystem, för att avlyssna lite knarklangare eller att det skulle kunna 
utnyttjas som de ville om avlyssnings besluten låg hos domstolarna. Ett sys- 
tem man försöker sälja över hela världen, så deras spionnät kan gå in och 
avlyssna varsom helst deras AXE system är sålt. Åter igen har det använt 
sig av den inre fienden de själva skapat, för sina planlagda politiska syf- 
ten, en politik Adolf Hitler lärde ut. Glöm inte att Hitler var en stor socia- 
list som införde åtta timmars arbetsdagen först av alla, och kvinnornas jäm- 
likhet på arbetsmarknaden och barn daghemmen, för att arbete till alla 
skulle kunna uppnås, känns politiken igen. Arbete ger frihet sa Hitler, ge de 
olyckliga ett arbete sa Olof Palme. Landets anstalter är var man politiskt 
experimenterar med människor, för att se hur man skall lättas kunna manipu- 
lera dem där ute. Kumla är den socialistiska idealstaten, där det bara är 
arbete och total kontroll över individen som gäller. Den kriminella räknas 
som oppositionella-element, och när man lär sig hur de skall styras och 
kontrolleras så vet man också hur det skall överföras till samhället i stort. 
Man börjar alltid införa något nytt kontrollsystem på anstalterna, innan 
det överförs i stor skala. När man intog i de internationella konventio- 
nerna att ingen må dömas till straffarbete, införde man i Sverige ordet obli- 
gatorisk arbetsplikt, och strök ur lagen straffarbete. 
Glöm inte att det var Gestapo som allra först började införa TV övervak- 
ning i de ockuperade länderna. I Sverige började vi införa det på 
anstalterna, för studera hur människan reagerar att leva under TV bevakning. 
När man får den intagna att arbeta och leva under ett sådant system, då vet 
man hur man kan få de övriga att göra det. Det är här man lär sig vad grän- 



serna går hos en människa, innan han börjar strejka och ställa till en massa 
bråk. Fängelserna var och är en politisk nödvändighet för att i lugn och ro 
utan militant våld, skapa kontrollsamhället och förslava individen under 
vilket meningslöst arbete som helst. Det viktiga är inte vad arbete som 
utförs, utan att det arbetas, därför talas det om att skapa arbete, istället för 
inrikta sig på att utföra arbete som tillfredsställer samhällets behov endast 
och dela på dess börda". 

AMFETAMIN TILL BARNEN 

Nu introducerar man åter amfetaminet i våra skolor och åter igen 
är det till dem som man tycker är besvärlig, och nu säger de att dessa 
lider av en hjärnskada som är så liten att den inte syns!!! DAMP eller MDA 
barn och dessa våra små barn på 6-7 års ålder får lära sig gå på amfetamin. 
Det är inte en slump, man forskar i dag med att genetiskt få fram en män- 
niskoras som skall vara lydig och foglig och göra vad den blir tillsagd. Man 
vet att det finns en viss kategori som kan komma att bli besvärlig att hante- 
ra i framtiden. Om dessa lyckas få utbildning och position i samhället, 
kan dessa komma att ställa till stora problem framledes. 
Genom att vänja dem vid ung ålder vid ett i samhället klassat narkotika 
som också har stor psykisk tillvänjning och mångfaldigande dosökning 
vid användandet kommer man med största säkerhet lyckas manipulera ut 
dessa i den gråa sektor av illegal handel med amfetamin för stimulera detta 
behov staten givit dem. När de så är där, är det mycket lätt för de styrande i fram- 
tiden, om individen inte följer deras spelregler, att kriminalisera denne 
och på så sätt lätt slå ut honom om han stör systemet. 


