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Friday, September 20. 2013

Sverige en illegitim stat?
a) Regeringsformen 1:1 deklarerar att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket."
b) Enligt riksåklagaren har drygt sjuhundra svenskar bristande anknytning till ett ärende som är att de dryga sjuhundra
svenskarna begärt att Internationella åklagarkammaren i Stockholm ställer ett större antal ministrar, riksdagsledamöter
och försvarsanställda inför domstol för brott bl.a. mot den sedan 1928 gällande internationellt undertecknade
överenskommelsen mot krig; Kellogg-Briand fördraget. (AM-185.260-11.) Dryga sjuhundra svenskar har alltså inget
berättigat intresse i vad staten Sverige företar sig. På vulgärsvenska: "Det ska ni skita i." Resten av befolkningen har
överhuvudtaget aldrig informerats eftersom de dryga sjuhundra inte har kontroll över media, så övriga befolkningen ska
tydligen ännu mer skita i vad ministrar och andra herrar företar sig i deras namn (se a)).
Men staten Sveriges hela legitimitet vilar ju på att makten utgår från folket. Vilket den de-facto inte gör. Folket hålls
ovetande och den minoritet som ändå vet, den har inte att göra med vad Sverige gör. Kan detta betyda något annat än
att Sverige är en illegitim stat?
Leif Erlingsson
2013-09-20 22:30
Inlagd av Leif Erlingsson i Rättsstaten kl 22:30
I en annan postning av ovanstående fick jag kommentaren:
En riktig analys vad jag kan se. Kan man gå vidare med detta?
Mina svar:
Det är politiskt självmord för politiker att driva det. Det lär vara yrkesmässigt självmord för åklagare och domare inom landet att driva
det. Dessutom är det ju aldrig avgjort i domstol, det handlar mer om att det aldrig kommer dithän. Jag kan se två möjligheter:
a) En folktribunal som ställer åklagare och domstolar inför tribunalens dom.
b) Att driva det i en internationell domstol.
Tror nog mest på det första alternativet. I samma tribunal kunde man ju då dessutom göra det som åklagarna och domstolarna
vägrade göra, att iallafall i moraliskt hänseende de-legitimera de anklagade om detta blir vad folktribunalen kommer fram till.
Och:
Personligen anser jag att staten Sverige numera är ett brottssyndikat. Jag har förr tänkt som så att dumhet i toppen selekterar på
dumhet och att dumheten så att säga förstärker sig själv. Men en kriminell verksamhet är i sig en dumhet och den tål dessutom inte
klarsyn så det känns som den bästa förklaringen till att idioterna står vid rodret medan alla eftertänksamma och kloka röster
marginaliseras. Andras idioti är bra för kriminalitet.
Anonymt på Sep 21 2013, 11:27
Dessvärre en helt korrekt analys av Leif.
Och dessvärre handlar det inte om dumhet eller okunnighet, tvärtom.
Kunskaper från olika "vetenskaper" används till att förbättra greppet och förslava och förgöra oss.
Att det förhåller sig på detta sätt är inte bara en logisk slutsats, utan det känns ända in i märgen.
Frågan är, kan draken besegras?
Anonymt på Sep 25 2013, 00:00
Leif!
Jag diskuterade citatet i helgen när ett nytt parti kallat NEJ grundades. Vi diskuterade hur citatet kan tolkas och en variant var att "all
makt" försvinner (går ut) från folket. Annars brukar jag säga "All makt utgår från folket - resten är undantag" om lagboken.
/Stella
Anonymt på Sep 26 2013, 17:55
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