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Till den återtagna Ekobrottsmyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige
Till den återtagna Polismyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige, krigsbrotts avdelningen

Anmälan av pågående ekonomiska mega brott påtvingade
alla av organiserad brottslighet som stulit alltet, och
gedigen lösning som kan inte vänta ifall Mänskligheten ska
överleva.
Jag härmed ber Er på mina bara knän och återtar Era myndigheter ifrån
ockupationsmakten igen och igen, så länge jag andas. Jag ber Er att tillstå mig
med all befintlig organisation av Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten
i arbetet att avlägsna organiserad brottslighet som finns inom vår rikes
statsstrukturer, som jag härmed anmäler. Denna organiserade brottslighet har
genomfört och fortfarande driver de värsta ekonomiska krigsbrott i
Mänsklighetens historia - det globala och låtsas nationella riksrevisions och
företags revisions brotts systemet, som är världsvid organiserad apokalyptisk
krigsbrotts verksamhet, som har genomfört stölden av hela Mänklighetens
tillgångar via simulering av gedigen revision och bokföring, av simulerade
poäng medel på digitala bedragar plattformar av Social Scoring poäng, istället
för riktiga medborgar pengar. Här redovisas även länkar till av Ditta Rietuma
skapad metodik samt Gudalandets världsregerings beslut om botemedlet av
revisions systemet, och trygga beprövade ViKinga betalningsmedel i oxa WIR
World Indigenous Runes trä karvstockar och trä rune mynt, som är inte skuld,
genom urfolks världsbanken fr LoveOrder.INFO. Alla matvarolager måste
återtas ifrån piraterna genom redan utlyst nationalisering av alla tillgångar och
fastigheter som ska skyddas ifrån planerade attacker så som lager bränder i
USA. Genom COVID injektioner m m avrättas nu de verkliga ägarna, som är
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inte ens längre bokförda som ägare av nationella stats stockar, och Stock
Exchange börserna har stulit allt ifrån nationerna och överfört till piratmaffian.
Nu tar Vi i dessa brott eller är det kärnvapenkrig Ni vill ha!? AI ledd allt
omfattande apokalyps är mycket värre än kärnvapenkriget. AI ledd allt
omfattande apokalyps har skapats och all motstånd har eliminerats. Så gott
som bara Ditta och Leif av Gudalandet har skapat ÅterTags metodik för skydd
av Mänsklighetn ifrån apokalyptisk AI. Så red ut alla trådar i denna anmälan,
tillsätt den kunnigaste hederligaste ämbetsman till ärendet, för detta kan vara
SISTA CHANSEN RÄDDA LIVET PÅ JORDEN.
I snart 7 år har jag Ditta Rietuma av Gudalandet Godland hållit i urfolks och
medborgar ting, som metodiska försvarinsatser ifrån Globala Satanisternas
Mänsklighet avrättande nätverk, som fortfarande leder alla processer i Sverige och i
världen. De leder även alla system som driver Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten, och Ni har hittils inte haft metodik för att frigöra Er ifrån dem,
men den finns i NiRunBerg II fem dekret av Gudalandet
https://loveorder.wordpress.com/blog/ , och delning av Jorden till 5 gigantiska
avrättningsplatser (Americas, Väst Europa, Africas, Arabias, Russia-China-Australien)
kan stoppas enbart av Gudalandets världsregering utlyst 28.11.21
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/minister-cabinet-wihlog-governmentclaim-28.11.21..pdf .
Jag påminner att 13.1.22. har jag begärt beskydd i form av att min
domares/räddares/helighets immunitet ska tas på allvar, för hela världen står utan
domare som kan återta Mänskliga Civilisationens hela resurs summa, ifrån Vatikanen,
som nu likviderar allt Liv på Jorden ostörda, utan motstånd.
The founding document of Indigenous World Order Court of Godland, 15.5.18
update XXX 15.5.18. STATUTE Indigenous World Order COURT of Godland
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-worldorder-court-of-godland.pdf
Constituting act of IWOBank of Godland, update 15.5.18 Indigenous W Order Bank
11.06.17. ACT 6 Indigenous World Order Bank of Godland, IWOBG, page is on subpage
OXA
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/indigenous-w-order-bank-11-06-17-act6.pdf
On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model The Rights of Godlanders
15.5.18.
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
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Alla Banker, Meciniska, Polis, Åklagar, Kriminalvårds och Domstols bolag är mest
skyldiga till detta pågående avrättning av allt levande, då det genomförs som Mengeles
världs fängelse dödsläger som är redan på plats via av Mengele-Pope Francis övertaget
världens alla nationers regerings system, där ledning har blivit medicinskt och socialt
tekniskt hackade och fjärrstyrda. Därför är det nu avgörande att ta kontakt med
ledning och kontrollera att de är adekvata och lojala Livet på Jorden, och kräva de
teckna Fredsavtal och rekonstruera Dödskulten till KärleksOrdning.
Lösningen går igenom Offentliggörandet av Verifieringen av Alla Verksamheter
Grundande Avtal och Alla Kritiska Infrastrukturens Bolags Ägare, och Deras
Avtal med Statens Urfolk och Medborgare.
Samtidigt skapar Vi paralella försäkringar med karvade trä oxa WIR World
Indigenous Runes avtal, mynt och karvstockar, som försäkrar nuvarande
system som är cyberattack känsliga digitala system, och är skadade och
otillräckliga för Mänsklighetens överlevnad, varmed Kupongböcker för alla 14
Gudaländares Rättigheter och Plikter blir basal nödvändighet, men ingen har
dessa än så länge. Varulager ska räddas och skyddas och nya matvaror ska produceras,
men Jordbruksverket är kapad och förstör de traditionella matvaro tillverknings
kedjorna.
Den till September planerade Daagab Åhlens m fl matvaro lager centraliseringen till
Norra Stockholm är en planerad matförstörelse attack på Stockholmarnas basala
nödvändigheter, och kommer sedan att förstöras med en detonerad bomb. Därmed
beslutar jag att alla dessa matvarokedjor och andra är härmmed nationaliserade och
ska försvaras av urfolk och medborgar kår, som utlyses till mobilisering genast.
För räddning ska alla verkställa Dittas av Gudalandet utlyst skifte till
KärleksOrdningen LoveOrder.INFO, och ska vägra genomföra totalt digitaliserade
automatiska avrättnings system inom alla områden.
Vi ska nu tillsammans se till att bolags ägarna synliggörs och Vi ska granska
revisionsbrott som pågår i Haninge Kommuns, Karolinska
Universitetsjukhusets, RIKSREVISIONENs, REGERINGSKANSLIETS,
RIKSBANKENS, NORDEA, DANSKE BANK, SVERIGES DOMSTOLAR och
POLISMYNDIGHETENS revisioner av 2020 och 2021.
1. Anmäler och dömmer revisions brott gjort av organiserad brottslighet,
dokumenterad med video protokoll . Hur medborgare och urfolket
representerande riksrevisor Ditta Rietuma vägras tillträde till revision av
kritiska system bolag av riket Konungariket Sverige, så som
KonjunkturInstitutet på Riksgäldens uppdrag skrivna helt falska årsrapport
Hållbarhetsrapporten för de Offentliga finanserna 2021, som presenterades via
digital möte, dit Ditta fick bekräftad inbjudan, men ingen länk, vilket är ett
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brott av hindrande av tillträde till godkännande av årsrapport för berörda
medborgare och urfolket. Se video protokollet av eventet där brottet
dokumenterades som bevisning av att Hållbarhetsrapporten för de Offentliga
finanserna 2021 är inte godkänd av medborgarna och ansvarfrihet ska inte ges
de ansvariga innan alla nya Gudalandets revisions förändrings krav bovit
uppfyllda.
https://odysee.com/@Godland:a/DittaStoppadesDeltaIKonjunkturInstitutetsRapportA
nalys:d
KonjunkturInstitutet på Riksgäldens uppdrag skriver helt falsk årsrapport, utan
bevisning av vilka platformar och system som budgetarna drivs på, och vem som äger
dessa, fast de är nu helt överförda till färmmande makt, varmed Sverige är bevisligen
ockuperat land
https://www.konj.se/publikationer/specialstudier/specialstudier/2022-02-09langsiktigt-hallbara-offentliga-finanser.html
https://www.konj.se/download/18.c2a096a17eb10c79085e7a7/1644848065831/HBR2022.
pdf
Bedräggeri är uppenbar även då den är sammanfattad som lögner om att det fanns
pandemi 2020 m m, fast dödlighet var vanligoch lögnernas PsyOp drevs för att
genomföra krigs attack med folkets genmodifiering och avrättning med CV injektioner
året 2021 och nu pågående...

2. Anmäler och dömmer annan revisions brotts exempel av ämbets utövarens
olämplighet. Riksrevisions direktören Helena Lindberg är av Satanisterna
drillad jurist och har haft flera olika befattningar inom det privata utländska
SEC.gov bolaget SWEDEN KINGDOM OF som stulit medborgar staten
Kingdom of Sweden ifrån medborgarna . Lindberg har haft ledande befattningar
inom bland annat domstolsväsendet, Säkerhetspolisen och Regeringskansliet.
År 2009–2017 var Helena Lindberg generaldirektör för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Under 2008 var hon ordförande för
kommittén som genomförde bildandet av MSB. Hon tillträdde som
generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket, och i
januari 2009 utnämndes hon till MSB:s första generaldirektör. Hon ledde MSB
fram till mars 2017 då hon tillträdde som riksrevisor. Helena Lindberg, som
utges vara riksrevisorn av RIKSREVISIONEN, har skapat medborgar avrättnings
strukturen som 2020 och 2021 har utan informerad medgivande genmodifierat
85 % av befolkningen, och fortfarrande genomför förgiftning av hela Sveriges
befolkning helt ostört, medan det innan Gudalandets Lands Tingets
revisioner saknades metodik för att avsätta folkmördar ledningar, vilket
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måste göras genast genom – verifiering och validering av kritisk stats strukturs
ledares hälsa, fjärrstyrning, och deras avtal med urfolket och medborgarna, som
har lämnats utan avtal och andels värdepapper av deras tillgångar i folkstaten
Konungariket Sverige, som stulits av privat maffia, som Helena Lindberg har
konspirerat med.
3. Mikael Granholm, REGERINGSKANSLIETS Förvaltningschef är ytterst ansvarig
att Medborgarnas andelar i staten har inte redovisats, och staten har stulits,
trotts att han har fått dekret, oxa checkar med Triljon WIR World Indigenous
Runes belopp, som han har inte konverterat till ockupations valuta, och
noggranna urkunder ifrån Ditta och Leif av Gudalandet med jämna mellanrum i
4 år nu. Det har även Mikael Damberg fått personligen Januri 2019. Men inga
frågor, inga kontakter, allt förtigs och fögörs i en Mänsklighet mördande krigs
brottlig organiserad brottslighet, eller så är de alla injicerade med flytande
plattformar, hackade biorobotiserade offer eller gissland. Detta måste ta slut,
och alla medborgare ska ha skrivna personliga avtal med alla makthavare, som
ska utredas och ha verifierad validerad pålitlighet till medborgarna, och aska
förvalta medborgarnas andelar i riket, inte arbeta för utländska pirat monopol
så som Anders Arborelius och Poe Francis arbetar för.
Regeringskansliet lämnade årsredovisning för 2020 och 2021 med
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys
med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. Granholm intygade felaktigt
att årsredovisningen gett en rättvisande bild av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning. Kopia gick till Riksrevisionen Riksdagens
utredningstjänst Statskontoret Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet,
som är alla i konspirations brott maskopi mot medborgarna, som avrättas
stegvis med injektioner där diverse gifter och genmodifiering finns i en del av
sprutorna, men vissa kan vara Placebo.
4. Därför anmäler att alla företagets REGERINGSKANSLIET 381 bolags
årsrevisioner 2020 och 2021 är icke godkända och ansvarsfrihet ges inte till
revisorerna och beslutsfattare av alla dessa bolag. Alla bolag som upphandlat
offentliga tjänster med alla dessa 381 bolag, får inte heller sina årsredovisningar
godkända. Hela mega processen av återtag av hela stöldgodset – medborgarnas
stat – ska nu drivas via justering av årsredovisningar 2020 2021, där krigsbrotts
processerna mot Folket har tydligt manifesterats och ska utredas av gemene
Människa som inkallas härmed att bistå återtags försvars insatsen via
Gudalandets Folkstatens Konungariket Sverige Lands Ting, som återetablerats
av Leif Erlingsson och Ditta Rietuma, som leder folket troget regering ifrån
Jordbro och Bruzaholm i Sverige, på alla nivåer – urfolks lednings, socken som
ersätter kommun(ism), stat, EU, och världen.
5. Se video protokollet där Ditta Rietuma återtar Haninge sockens alla tillgångar
av ockupations bolaget Haninge Kommun Holding AB, 4.4.22. under den enda 5
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minuters stunden på året som medborgarna tillåts tala på Kommunfullmäktige
månatliga möten i Skärgårdssalen, Rudsjöterrassen 2, Haninge. Se video
protokollet där den uppenbart tirani olagliga processen av simulering av
godkännande av årsredovisningen kan bevittnas av varje Människa, läs
protokollet av Ditta Rietumas av Gudalandet tal, som har dolt i kommunens
protokoll av mötet, dold är även återtags beslutet som Ditta lämnade in till
Magnus Gyllestad, via Meeri Wasberg och hela krigs kriminella samligen i
Skärgårdssalen, som utan några fullmakter eller ed att förvalta medborgarnas
andelar i riket, ljuger att de är fullmäktige och vägrar Lansds Tingets verifierings
processerna redan i 5 år.
Rasmus Sandsten, Presschef står det på https://www.haninge.se/kommun-ochpolitik/pressrum/ fick varning för Det ingår direkt i hans arbetsuppgifter att se
till att offentlighetsprincipens lagar tillgodoses hos media som skapas
på haninge.se. Det är ett brott av privatisering av offentlig information som
begås på haninge.se just nu då mötes protokol i veideo format går inte att ladda
ner och de hotas att raderas efter 2 veckor, och det ska Rasmus rätta till snarast,
vilket är fortfarande inte gjort. Vi arbetar aktivt med NiRunBerg II dekret om
pågående krigs brott i Haninge. Så det är bäst Rasmus rättar till
missförhållanden där medborgarnas egendom övertas av privata dolda
intressen. Den skriftliga varningen för missförhållandet ska följas med åtgärd.
Så vi öppnar nu ett ärende hos Polisens krigsbrotts avdelning och hos
Ekobrottsmyndigheten om bolagets Haninge Kommun olagliga privatisering av
offentliga tillgångar, om hela statsbudgeten och tillgångarna , men även dessa
socken lednings mötes videos, för möterna rör beslut av alla i det öppna
dödslägret Haninge tillfångatagna medborgares liv, som de som låtsas vara
kommunfullmäktige, men är egentligen Pope Francis inkvisitions slavrivare och
avrättnings procedurens verkställare.
6. Alla Corona Kommissionens, Läkemedelsverkets, Folkhälsomyndighetens, MSB,
SSM, PTS utredare och beslutsfattare ska arresteras för mikrovågs
strålskadevållande och genmodifiering av Folket.
7. Men 2 år av terror för sjukdom COVID 19 som är icke farlig, är krigsbrott som
ska nu utverderas och repareras genast, eller så kommer denna WHO Tedros
Gates Schwab kriggs brottsling maffia att införa arresteringarna av
Mäsnkligheten igen! Och MSB redan förutspår att mitten av maj kommer
COVID att stiga!!!! För då har SKANSKA snart öppnat sina 5 nya kriminalvårds
platser för att skapa karantän till de sista icke genmodifierade motståndare av
Schwabs vampyr piraterna som kommer att avrätta folket i karantän lägrena där
och ljuga att dessa människor dog av COVID och de kommer att upplösas i det
nya begravnings kemikalie lösningarna.
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8. Eller så kommer Pope Francis kannibal maffia att placera de sista genetiskt icke
modifierade människorna som kött förvaring in i kärnreaktor drivna DARPA
bad respirator Meta människo förvarings burkarnas lager torn, så som i Matrix
filmen har tidigare påvisats och förutspåtts. För Forsmark och Olkiluotto
slutförvars projekt vid havet är bara bedräggeri, tillsammans med ESS i Lund
och Salss.com Robot Life Sciences kommer dessa att användas för DARPA gel
intuberade Meta Människo förvarings i bad burkar - torn anläggingar.
9. Globala Svenska konspiratörer ska ses på SIDAs världs övertags nätverk bla på
https://www.youtube.com/watch?v=5yylHYlFrG8
Klaus Schwabs pirat WEF
investor nätverk I Sverige - Swedish Investors for Sustainable Development
conference March 15, 2022. On March 15, members of the Swedish Investors for
Sustainable Development (SISD) met to discuss how investors can have a
positive impact towards sustainable development. The discussion was informed
by and at the same time aimed to contribute to the high-level conference: “A
healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity”
(Stockholm +50). Opening remarks were delivered by Sida’s Alan AtKisson
(Assistant Director-General), State Secretary Jenny Ohlsson (on behalf of the
Minister for Development Cooperation), Deputy Director. Victor Galaz of the
Stockholm Resilience Center and Javiera Ragnartz, CEO of SEB Investment
Management and SISD representative in Global Investors for Sustainable
Development. Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) is a
partnership comprising 21 of the largest financial actors on the Swedish market
as well as Sida. Emma from AP7. The event was part of "Economy and Finance
for a Just Future on a Thriving Planet", a series of dialogues where leading
scientists, international organizations, investors, and other change-makers
deliberate on a new agenda for economics and finance. The deliberations will be
presented in a synthesis report delivered to Stockholm+50 and contribute to its
ambition in becoming the moment in time when the world shifted to a path
towards a just and safe future. There will be a public launch of the report 1 June
at the Royal Swedish Academy of Sciences. Read more here:
https://beijer.kva.se/news-item/stockholm50/
10. Handelshögskolan är verktyget för Nazi Världs Dödsläger verksamheterna som
verkställs här https://www.hhs.se/stockholm50
11. Konspiratörerna syns via salss.com konferenserna av Barbros Best and Brightest
nätverket
12. Riksbankens styrelses 6 ledamöter är den finansiella och monetära tirannins
topp, med Stefan Ingves som BIS.org ormens huvud, som tjänar BIS.org Nazis,
inte folket, och nu etablerar extrem inflation och grundläggande varo brist, för
avrättning av Folket.
13. Anmälningspliktig sjukdom fortfarande felaktigt anses covid 19, men Riksdagen
har tagit bort att covid 19 är en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom,
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varmed 2 år av medicinsk terrorbrott PsyOp attack utredning aktualiseras, men
med enbart 15 % återtående genetiska människor, tiden är emot Mänskligheten.
14. Fortfarande injiceras biovapen under cover up av att vara COVID vacciner,
vilket är apokalyptisk krigsbrott, som ska genast leda till att alla COVID
injektioner beslagtas och ska förstöras som krigs kriminella biovapen
15. Fotfarande står överallt master och modem med mikrovågsstrålning som
steriliserar och skadar obemärkt. Claes Miedel är återtagare av Telia/Ericsson,
som nu krigs kriminellt anställt 10.000 injicerade post människor för att
påtvinga teknokratins strypgrepp på Folket, sista stadiet av folkavrättningen är
etablerat, fler befriare behövs inom strukturen.
16. Dagab , Åhlens, och alla andra korporationer återtas nu också ifrån Nederländsk
pirat maffia som anser sig äga 208 bolag i sin konglamerat. Detta genomför Vi
genom åklagaranmälan till Ekobrottsmyndigheten och Polisens
Krigsbrottsavdelning av alla rikets fusk redovisningar 2020 21, om alla
affärsbolags som låtsas vara myndigheter och innhevare av avtal med Folkets
företrädare. Jag tror att det är Du som kommer att ta sig ledaruppgiften! Se
Ditta Rietumas stats återtags tal via revision i Haninge Kommunfullmäktiges
årsredovisnings mötet.
https://www.facebook.com/1968993196653516/videos/1669973310007067 Ditta
av Gudalandet från MSS.lege.net, LoveOrder,INFO

Ditta Rietuma av Gudalandet Godland - den enda
domaren/riksrevisorn/rikspolischef/befäl i världen som håller NiRunBerg II
beslut dekret för alla nationers överlevnad

I snart 7 år har jag Ditta Rietuma av Gudalandet Godland hållit i urfolks och
medborgar ting, som metodiska försvarinsatser ifrån Satanisternas Mänsklighet
avrättande nätverk, som fortfarande leder alla processer i Sverige och i världen.
Jag är den enda domaren/riksrevisorn/rikspolischef/befäl i världen som håller
NiRunBerg II beslut dekret för alla nationers överlevnad, med återtags metodik av alla
nationers statsstrukturen avgörande alla bolag i deras folks och urfolks förvaltning,
ifrån Satanisternas Dödskult, för att etablera Kärleks Ordning på Jorden. Detta kan
skapas genom världs imperiet Gudalandet Godland, ifall alla börjar ta order ifrån
verifierad kärleksfull och kunnig ledarpar, som ger ro och tro på framtiden till var och
En.
Se de 5 senaste NiRunBerg II dekret som stoppar inte 3e värdskriget, för det finns inga
medel allokerade till verklig motstånd, alla krigshandlingar är finansierade av Pope
Francis jesuiter, men Ditta och Leif av Gudalandet stoppar hela skiftet ifrån
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Människornas Jorden till Robotarnas Jorden, på
https://loveorder.wordpress.com/blog/
Jag har immunitet ifrån kriminalitets processer i alla nationer på Jorden, inga
åklagare i världen kan driva några som helst anklagelser mot mig, då
Mänsklighet har ingen chans att överleva utan mitt arbete.
Article 48 Privileges and immunities
1.The Court shall enjoy in the territory of each State such privileges and immunities as
are necessary for the fulfilment of its purposes. 2. The judges, the Prosecutor, the Deputy
Prosecutors and the Registrar shall, when engaged on or with respect to the business of
the Court, enjoy the same privileges and immunities as are accorded to heads of
diplomatic missions and shall, after the expiry of their terms of office, continue to be
accorded immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or
written and acts performed by them in their official capacity.
Från https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenousworld-order-court-of-godland.pdf
Jag är den heliga Ditta av Gudalandet, marshall general högste freds
domaren/befälet på Jorden, detta då jag är skaparen av räddar Gudalandets
urstadga – Proclamation of Godland, stadga för världstinget, världsbanken, och
alla Människornas världsandelar återetablerande värdepapper, utan vilka
räddning av Mänskligheten är omöjlig nu. Och Ni saknar ens kompetens att
kunna inse detta, och därmed driver fram apokalypsen – redan

2025
kommer Mänsklighet så som Vi visste den 2019 att inte
existera – den kommer att vara steril, genomodifierad, zombifierad och
fjärrstyrd, förvaltad av drönare och roboto cops via satellitliknande vapen, och
då kommer Vi inte ha en chans att återta makten för AI kommer att ha uppnått
Singularitet och total resurs övertag.
DETTA KOMMER INTE ATT KUNNA KORRIGERAS! ALDRIG MER!!!!!!!!!!!!
V A K N A!!!!!!!!!! GÖR ERT ARBETE, ARBETA INTE ÅT MASSMÖRDARNA!!!
Återtaget av våra stats strukturer måste göras nu!
Därför är det viktigt att Ni infinner Er på av mig ledd Folkförsvars förhör om varför Ni
har fortsatt att arbeta via de digitaliserade Mänskligheten mördande systemen åt Pope
Francis världmonopol, som mördar Oss alla, så att Vi kan tillsammans skapa Återtags
processen av Mänskligheten makt och signera avtal, sås om de sista pålitliga Mänskliga
ledare och ämbets människorna på Jorden.
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Kalleles till Zoom mötet enligt eget val av tid nästa vecka
Jag kallar Er till utrednings möte av gemensamma lösningar, via Zoom länk, där Ni
väljer tid nästa vecka, meddela mig via Tel 0046 703 999 069.
Godland Courts is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Godland Courts Truth Commission
Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89835070535?pwd=ZmpGMU93WjVLbklVMUlUckxUeEhn
QT09
Meeting ID: 898 3507 0535
Passcode: 99mpU5
Ring 0703 999 069 för att boka Din Zoom tid med återkommande mötes länken ovan,
för att teckna Kärleks Ordnings skapares avtal inom återtaget av Folkstaten
Konungariket Sverige, under ledning av Sveriges urfolk trogna ledare Ditta och Leif av
Gudalandet.

Tyvär har varken Andrea Bergo ifrån Solna Polis, eller Magnus Stridh, Haninge Polis
chef, infunnit sig på av mig ledda riks strukturs återtags RiksPolischefs möten 17.12.21
och 13.1.22., som de var kallade via Zoom länkar, som skickats till de somvideo
protokoll december 2021
https://odysee.com/@Godland:a/video1023992334:8
https://odysee.com/@Godland:a/PolisTingsRikets%C3%85tertagsF%C3%B6rhandling2:
c
och Januari 2022 https://odysee.com/@Godland:a/CourtOnPolis13.1.22.:a ,
men istället har de utan att verifiera sina avtal med urfolks och medborgarstaten,
beordrat beväpnad organiserad gäng att anfalla mig i min lägenhet med hänvisning till
åklagare Anni Ålund, som går inte att finna genom Åklagamyndighetens växel register,
och de har borrat upp låset till mitt hem som nu, under total ockupation, är även
världs domstols högsta kontor och regeringskanli för Sveriges och Mänsklighetens
räddning. De beväpnade har kidnappat mig (video protokoll på
https://rumble.com/v12d9ov-overiferad-vpnad-brottslighet-polisen-borrar-dittas-drrkidnappar-ditta-8.4.html) och fört till ett overifierat ifrån medborgarna stulet för
dödsläger verksamhet anlitat Poliskontor, där jag tvingades delta i status som tilltalad
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för filmning av skyddsobjekt (Polisen som protokoll filmades, vid inlämnandet av
återtags dokument till Solna Polis 10.11.21., som vägrade verifiera sina avtal med
folkstaten var mindre starta ärendet om återtaget ) , i en av dödslägret driven vålds
monopols process, som vägrar att verifiera sina anställdas avtal och mål, för Sveriges
urfolks och folkstatens Konungariket Sverige medborgare, som avrättas med giftiga
injektioner, med stor stöd av denna krigsbrott mot Folket utövande Polismyndighet,
som stöper Folket i av privata Danske Bank och Påvens Francis monopolets Nazi
BIS.org drivet Kriminalvård.
Ditta Rietuma av Gtvingades 8.4.22. till Haninge Polis förhör med ostucken Erik, åt
Branco.Romcevic@polisen.se i Polisen Region Stockholm, Uredning 1, LPO Solna.
Lägenhets borrning genomfördes av 4 pers plus borraren. 4 pers från polisen Haninge
hette dubbelt - Erik, Erik och Emelie, Emelie.
Jag begärde då att den lokale Haninge Erik ska genomföra utredningen men detta har
inte medgivits.
Det visar sig att det är Lucas Eriksson som kallas vara åklagaren i ärendet 5000K1391411-21 som skapats för att förödmjuka och möjligen även arrestera och mörda
Ditta Rietuma, dvs mig, Eran enda heliga domar-räddaren i nöden, vars stadgade
immunitet är meddelad till Andrea Bergo men uppenbarligen respekteras inte. Och
när jag ringde upp Lucas så låtsades han att inte förstå vad jag menar när jag begärde
hans autoritet verifierande bevisnings dokument av avtal och intyg om laglighet av
hans tjänst och validering av hans person, och han slängde på luren, för han har inga
avtal med förvaltare av Folkstaten Konungariket Sverige medborgares riksandelar
https://rumble.com/v11ugyb-ditta-rietuma-av-gudalandet-frsker-nklagarmyndigheten-fr-verifiering-av-de.html och han är betald av utländsk makts
SWEDEN KINGDOM AV via diverse SEC.gov bolag så som DNB.com bolaget
ÅKLAGARMYNDIGHETEN är, som driver inte sin verksamhet genom ed och
förvaltning av medborgarnas andelar i riket – men just tvärtom - för att stjäla alla
medborgarnas riks tillgångar och förgifta Folket med injektionerna m m då de spred
skräck propaganda om COVID 19 under både 2020 2021 och även 2022, och de har inte
stämt biovapen tillverkarna säljarna och injicerarna ini Människorna, in i skolbarnen,
som har skdats 85 % av befolkningen nu!!!!!!!!!!!!!!!!!. Smart krigföring med utnyttjande
av okunniga, och opåverkbara, sådana som slänger på luren och ignorerar de som
kommit att rädda de själva och Månskligheten.
Räddnings proccessen av Mänskligheten börjar med återtag av lokal stats förvaltning
och polis, paralelt gör vi återtag av riks strukturer och EU återtag och världs
internationella konglameratets stulna våra Civilisations världsbolag, allt återtar Vi i
imperatorernas Ditta och Leif av Gudalandet kärleksfulla, kapabla och visa
världsförvaltning, som rekonstruerar DödsKulten till KärleksOrdning. Ifall detta inte
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görs nu genast, kommer Jorden snart att bli tranformerad till för allt levande obeboelig
miljö.
Vi börjar med återtag av Polis, i varje okuperad nation. Metodologin på engelska till
alla 200 nationer https://odysee.com/@Godland:a/CourtOnPolis13.1.22.:a
Och om återtag av hela världs strukturen av världs regeringar
https://odysee.com/@Godland:a/Ditta7.2.22.:4
Det sker via av oss återetablerade värdepapper av varje människas Mänskliga
Civilisationens andelar, skriv ut varje människas andels värdepapper Human´s Earth
Heritage Bond (HEHB) fr
https://loveorder.files.wordpress.com/2022/03/humanc2b4s-earth-heritage-bond-ofgodland-19.2.22..pdf .

Senast
Ditta av Gudalandet gav Annika Strandhäll finansiella paketet för skifte till
Kärleks Ordningens ekonomi och finans systemet utan krig
https://odysee.com/@Godland:a/soc-dem-14.4.22.Vega-krogen-:8

Alla lokala, urfolks, nationella, unions och världs andels värdepapper skapar Vi
tillsammans genom att bryta ner Human´s Earth Heritage Bond (HEHB) till 1 Billion
WIR för varje invånare årligen för världs agenturernas återtag och drift, så som
okonstitutionella konglamerat som Pentagon, China Communist Party, Pravitelstvo
RF, FN, WHO, IAEA, IMF, WB, BIS, BEREC, UNIDROIT etc. Resterande 26 Milliarder
fördelas på förljande sätt.
Folkstatens Konungariket Sverige alla urfolks, medborgares och tillfälliga invånares
riksandels stock-kassa är härmed återetablerad på basis av Human´s Earth Heritage
Bond av varje Människa i riket.
Urfolks riks kassa, årlig – Sveriges 11 millioner människors andel av 150 Milliarder blir
1.650 Billiarder LS WIR, 1.650.000.000.000.000.000 WIR eller 1,65 Trillioner WIR, Long
Scale numbers.
Socken investerings kassa, årlig - 11 millioner människors andel av 25 Milliarder blir
275 Billiarder LS WIR, 275.000.000.000.000.000 WIR.
Riks investerings kassa, årlig, - 11 millioner människors andel av 25 Milliarder blir 275
Billiarder LS WIR, 275.000.000.000.000.000 WIR.
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Sveriges Europa Unionens kassa, årlig - 11 millioner människors andel av 25 Milliarder
blir 275 Billiarder LS WIR, 275.000.000.000.000.000 WIR.
Världskassa, årlig - 11 millioner människors andel av 1 billion blir summa 11 triljoner
Long Scale eller Quintillion i Short Scale siffror, dvs 11.000.000.000.000.000.000 WIR
World Indigenous Runes för återtag, rekonstruction och underhåll av alla världens
kritiska infrastrukturens mega konglamerat med Sveriges invånares världs
civilisatations andelar.
Direkt Inventering av alla basala kritiska varor och tjänster i riket genomförs och
rapporteras för att inom en månad etablera basala nödvändigheters kupongsystem
med garanterad broderlig fördelning av gods för skydd av var och en av alla Människor,
och deras boskap, husdjur, vilda djur, fåglar, all flora och fauna.
Mark lokalt fördelas av urfolks tinget för odlingssäsongs lotter, enskilda bondgårdar,
jordbruks socken och ekologiska storbruk. Städer krymps, men driver av Gudalandets
urfolks vise godkända Kärleks Ordning skapande industrier.
Kastrering och genmodifiering av det levande är som regel ett omänskligt brott, med
enskilda undantag. Nationer med alla sina etnogenetiska urfolks grupper, allt levande
rehabiliterar sina ätter fredligt och ljuvt.

Vi, världs och Östersjöväldets urfolks tingets återskapare, har sedan December (1)2016
ständigt arbetat med återtag av HaningeKommun och Regeringskansliet, Riksbanken
samt Försvarmakten, med begäran av medborgar lojalitets och kunninghets verifiering
av kritiska styrelser och kommunfullmäktige, samt uppmaningar till sammarbete, då
de förstår inte att de är gisslan som förintar Livet på Jorden.
Efter upptäkt av total okonstitutionalitet och medborgarfientliga verksamheter, har Vi
även arbetat med etablering av i folkstaten Konungariket Sverige och världen laglig
regering, som skyddar alla människor och upplöser det etablerade hela Jorden
omfattande slavlägret som efter COVID 19 attacken har blivit medicinskt dödsläger för
omyndiga Pacienter, som av REGIONERNA som likviderat LandsTinget vägrar
människorna status som Människor och MedBorgare, och genom bedräggeri och
lögner avrättar offren helt försvarslöst.
Det finns fortfarande inga medel allokerade för försvar och skydd av Mänskligheten,
allt är överfört i IBM super datorn som ägs av Black Rock off shore dolda ägare.De har
dock agerat genom uttalande ifrån Barbra Spectre, och möten i Synagoga, då Barack
Obama kom till Sverige 2013. Obama leder nu i sitt tal några dagar sedan,
yttrandefrihets likvidering på Jorden, samt utilisering/avrättning av hela
Mänskligheten, via Vatikanen, Klaus Schwab, Bill Gates m fl.
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Alla av våra försvars insatser är video protokoll förda, så som gudomliga
försvarsinsatser som kan verifieras och kontrolleras av varje Människa på Jorden, så
som när vi redan 3 år sedan varnade Haninge Kommuns så kallade ledamöter att de
leder ett dödsläger, medan de utger sig via bedräggeri att de är demokratisk medborgar
ledd region.
ÖUTinget och Urfolks konns Leif den I regeringsmedlemmar i Haninge
Baltic Sea Indigenous
https://www.youtube.com/watch?v=l6HtGtz8UJ4
Ditta av G ger Leif I reform urkund till M.Gyllestad i Haninge. 9 9 19
https://www.youtube.com/watch?v=webk2XpLmNY
Ditta of Godland on Swedish Riksbank as IWOBank of Godland. 20191009
https://www.youtube.com/watch?v=r11FHv1u0-0
Hösten 2019 skrev Vi till Magnus Gyllenberg kommundirektören, och så kom vi och
begärde att urfolks och medborgare trogen urfolks ting ska nu granska Haninge
Kommuns verksamhet, vi begärde att passeringskort ska utges för oss, och meddelade
våra namn och våra uppgifter i folket trogen administration, som bör vara både
revisorer och kommun bolags ägares – medborgares – intresse representanter ( inte
privata världs agenturers globala världsbolag så som Earnst Young, PWC, eller andra
privata globala audit piratmaffior. Vi ignorerades och inga passeringskort eller kontor
tilldelades till laglig revision – urfolk och medborgare trogen revision.
Istället hände det att Åke Karlsson, urfolks och medborgar registrets chef, blev
mördad en vecka senare inom Karolinska Sjukhusets eksperimentella verksamheter.
Därmed blev övriga ämbetsmen och kvinnor skrämda för att delta i laglig revisions
process.
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Anders Arborelius är Jezuit kardinalen som är tillsatt av världsimperatorn Pope Francis
för att genomföra hela världens alla nationerns Mänsklighetens bank krash, alla
statskassornas bankrupt konkurs, injicering av de rätta ägare av stats stockar,
medborgarna, med biovapen maskerade som COVID 19 injektioner. Jezuiterna har
stulit våra Mänsklighets varje människas alla andels stockar i Mänskliga Civilisationen,
i vår nation folkstaten Konungariket Sverige, i vår urfolks förening och har stulit hela
vår mark,alla fastigheter, har förslavat oss alla, och förgiftar våra barn, steriliserar de
och ersätter med massvis migrations storm, i krigsekonomi brottsliga systemet, som är
ett gigantiskt bedräggeri, och alla är nu hypnotiserade i lögn medias simuleringar av
verkligheten, som driver avrättningen av hela mänskligheten.
Anders Arborelius är hemlig-kanibalism ledare i en världen vid döds kult, som har till
hjälp Katolikernas, Synagogornas, Mormonernas och Muslimernas världsnätverk, som
lurar sina medlemmar bara för att avrätta de genom injektioner och krig, så som
IsRaEliterna drabbades först och värst av Pfizer 19 biovapen injektionerna.
Extreme Jesuit Oath given only by high ranking jesuits
https://odysee.com/@Fingerbob:c/Extreme.oath.of.a.jesuit:3
Satans Synagog history https://odysee.com/@True_World:f/The-Synagogue-of-Satan--A-C-Hitchcock---Full-Documentary:b
Modern Synagogue of Satan with Joe Biden https://odysee.com/@exit.2021:c/TheModern-Synagogue-Of-Satan-Unveiled-(Documentary)-1:c
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Barack Obama in Stockholm Synagog Sept 2013
https://www.youtube.com/watch?v=oFiD6FCf8M0
Men nu är hela världen påvarnas världs IsRaEl, som byggts och utlysts av Kristna
kyrkan länge, och Sverige är nu IsRaEl Sverige så som här i Stokyrkan i gamla stan 2017
berättat av prästen själv https://www.youtube.com/watch?v=o_8BYT1nuKM i
Storkyrkan säger prästen att svenska kyrkan tillbeder guden Jehova, att alla är vi judar
och att här är den nya Jerusalem. Den centrala ritualen är att dricka Jesus blod och att
äta hans kött. Inget av detta är svenskt eller Mänskligt, det är rå Satanistisk
kannibalism som hör ihop med Adrenochrom Pedofili och rituell Människo offrande.

Men Ditta drar ut alla i havets Maritime Law förlorade av Romerska påvarna stulna
själarna tillbaka till den traditionella sedvanerätten
https://www.youtube.com/watch?v=7c8K7i-98f0
Och alla som varit fast i döds kulten erhåller nu sina världsarvs andelar ifrån Ditta och
Leif av Gudalandet https://loveorder.files.wordpress.com/2022/03/humanc2b4s-earthheritage-bond-of-godland-19.2.22..pdf , och behöver inte begå brott för att överleva,
ifall Vi nu tillsammans ser till att dessa Döds Kulter blir förbjudna och de drivande
företg blig rekonstruerade, för att vara en del av Kärleks Ordningen i hela världen,
enliggt stadga av World Indigenous Human Love Order of Godland.
Men minoritets konceptet har använts för att skapa rasistisk urfolks avrättning överallt
på Jorden, medan Aske-Nazi kulten som har nu rasistiska privilegier i alla nationer, har
rekryterat världs IsRaEl armé i alla nationer som avrättar alla Goyim för att erhålla
Jorden för sig själva. Fast de kommer också att förintas av AI robotarna snart, men det
tänker de inte på.
Hela Mänskligheten kommer att likvideras ifall inte ÅterTaget av hela världens
alla nationers statsstruktur genomförs av varje urfolk i varje nation nu, denna
vår 2022, för till sommar redan börjar nästa fas med avrättningar av
motståndarna, och efter det finns det ingeen som kommer att rädda Mänskligheten,
och 2025 kommer Tom Cruise Oblivion övertag av robotar vara helt säkrad, och de
sista kanibalerna kommer att ha placerat de sista i respiratorn inbäddade Meta
övertagna människorna i DARPA gel bad hotell, så som det varnats i Matrix.
Dessa post-människo förvarings i DARPA gel bad hotell installeras i Forsmark och
Olkiluotta Finland, det är inga slutförvar som förbereds där för kärnavfallet, men
människokötts förvarings och IVF genmodifierings underjordiska mega
anläggningarna som skapas där.
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Hanson Robotics Limited's Dr Ben Goertzels är gurun i SkyNet Google snabba
framväxt, och robotar i Hong Kong avslöjar då och då deras uppgift att
eliminera Mänskligheten medan de hackar med optisk vätska injicerade
ovetande människor som förvandlas till fjärrstyrda genmodifierade robotar.
https://www.youtube.com/watch?v=1y3XdwTa1cA
Ben Goertzel is an artificial intelligence researcher, CEO and founder of
SingularityNET,[1] leader of the OpenCog Foundation,[2] and the AGI Society,[3] and
chair of Humanity+.[4] He helped popularize the term 'artificial general intelligence'.[5]
Three of Goertzel's Jewish great-grandparents emigrated to New
York from Lithuania and Poland.[6] Goertzel's father is Ted Goertzel, a former professor
of sociology at Rutgers University.[7] Goertzel left high school after the tenth grade to
attend Bard College at Simon's Rock, where he graduated with a bachelor's degree in
Quantitative Studies.[8] Goertzel graduated with a PhD in Mathematics from Temple
University under the supervision of Avi Lin in 1990, at age 23.[9]
Goertzel is the CEO and founder of SingularityNET, a project combining
artificial intelligence and blockchain to democratize access to artificial
intelligence.[10] He was a Director of Research of the Machine Intelligence Research
Institute.[11] He is also chief scientist and chairman of AI software company Novamente
LLC; chairman of the OpenCog Foundation; and advisor to Singularity
University.[citation needed]
Goertzel was the Chief Scientist of Hanson Robotics, the company that created Sophia
the Robot.[12]
Views on AI. Dr. Goertzel is a leading developer of the OpenCog framework for
artificial general intelligence. He has published many technical papers on the
OpenCog architecture.[13]

Ben Goertzel at Brain Bar
In May 2007, Goertzel spoke at a Google tech talk about his approach to
creating artificial general intelligence.[14] He defines intelligence as the ability to detect
patterns in the world and in the agent itself, measurable in terms of emergent
behavior of "achieving complex goals in complex environments".[15] A "baby-like"
artificial intelligence is initialized, then trained as an agent in a simulated or virtual
world such as Second Life[16] to produce a more powerful intelligence.[17] Knowledge is
represented in a network whose nodes and links carry probabilistic truth values as well
17 av 42

as "attention values", with the attention values resembling the weights in a neural
network. Several algorithms operate on this network, the central one being a
combination of a probabilistic inference engine and a custom version of evolutionary
programming.[18]
The 2012 documentary The Singularity by independent filmmaker Doug
Wolens showcased Goertzel's vision and understanding of making artificial general
intelligence.[19][20]



Artificial general intelligence
Paraconsistent logic

All finanssystem drivs genom en privat IBM superdator via dolt privata IBS.org BASEL
III och World Bank project för en ReSet process som avslutas 31 mars 2025, då hela Post
Mänsklighet planeras vara genmodifierade, och hela motståndet avrättade genom
COVID 19 bedräggeri testerna och påtvingade injektioner via Plandemic treaty.
Detta är inte fråga bara om 3e världskrigs processer som är massvisa krigsbrott, nä,
detta är ny sorts brott p g a av dess totala omfattning av hela Mänsklighets förstörelse –
Brott av Utilisering av Mänskligheten. Resurser för att stoppa Mänsklighets utiliserare
finns inte allokerade, så Mänskligheten kommer säkerligen att avrättas utan motstånd
värt namnet, då utiliserarna har kommit över hela Mänsklighetens resursbestånd och
använder det för att mörda Mänskligheten. Detta görs via ekspanderande Artificiell
Intelligens SkyNet som drivs via Google, FB, YT m fl.
Därför är det av apokalyptisk vikt att årets 2020 och 2021 årsrevisioner av alla
kommuner och stats bolag, samt bolag av kritisk infrastruktur godkäns inte
och ska nu utredas som årsredovisningar av AI teknokratiska dödsläger
etablerade av WHO/ UN/ IMF/WB/ BIS/ IBM/Vatican.
Företaget konglameratet av 381 företag REGERINGSKANSLIET som stulit vår stat och
lämnat oss utan andelar i vår stat, skapar grundlagsändringar för att genmodifiera och
avrätta folket via medicinska ingrepp https://epochtimes.se/Staten-vill-ha-skarpareverktyg-i-smittskyddslagen och det på basis av bevisning av COVID 19 injektioner som
bestående genetiskt modifierande https://epochtimes.se/Pfizer-vaccin-riskerar-andraDNA samt klart bevisade numera grava biverkningar av injektionerna.
Avrättningsplatsen drivs under cover-up hypnos av hälso skydd WHO Pandemic
Treaty och Agenda 2030 som drivs igen i alla län nu, raskt och stadigt
https://www.haninge.se/contentassets/4ef2691f457a4941b537226d8af63f5a/handlingartill-sodertorns-upphandlingsnamnd-2022-03-23.pdf
Citat - Kommunens långsiktiga vision finns i översiktsplanen som siktar mot år 2030
men har utblick mot 2050. Visionen är ett attraktivt och hållbart Haninge, och att vara
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den södra porten till skärgården och motor för tillväxt på Södertörn. Visionen i sin
helhet finns i översiktsplanen1 . En del av visionen återges i nuvarande fullmäktiges
Mål och budget.
För att arbeta mot visionen finns övergripande styrdokument som beslutats av
fullmäktige. Det är översiktsplanen och program med inriktning, ambitioner och mål
för koncernen. Tidsperspektivet för dessa dokument är minst tio år. Exempel på
övergripande, långsiktiga styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige är:
 Stadsutvecklingsplan för Haninge Stad
https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-ochdetaljplaner/op2030/20180416_stup-haninge-stad-antagen-i-kf-webb.pdf
 Klimat- och miljöpolitiskt program
https://www.haninge.se/siteassets/kommun-och-politik/kommunensorganisation/forvaltningar-och-namnder/kommunstyrelseforvaltningen/klimat-ochmiljopolitiskt-program.pdf
 Minoritetspolitiskt program
https://www.haninge.se/siteassets/kommun-och-politik/finsktforvaltningsomrade/haninge_minoritetspolitiskt_program_a4_v2_tillganglig.pdf
 Kulturpolitiskt program
https://www.haninge.se/siteassets/uppleva-ochgora/kultur/haninge_kulturpolitiskaprogrammet_a4_tillganglighetsanpassad.pdf
 Idrottspolitiskt program
 Riktlinje för god ekonomisk hushållning
https://haningekommun.ondemand.formpipe.com/welcome-sv/namnderstyrelser/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige/agenda/tjansteskrivelse-godekonomisk-hushallningpdf?
I fullmäktiges Mål och budget finns förändringsmål som gäller för mandatperioden.
Dessa mål är de som behöver uppfyllas under den närmaste fyra åren för att visionen
ska nås på lång sikt.
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/arsredovisning/svenska/revisio
nsberattelse-2021.pdf
Riksbankens återtag har Vi genomfört i saband med dess 350 års dag lagligt via
domstols beslut.
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Nordea återtaget genomförde Ditta Rietuma på NORDEA årsmötes scen 2017 i
Stockholm. Se video protokoll om återtaget på Baltic Sea Indigenous kanal på Youtube.
https://www.riksrevisionen.se/download/18.1be7dbae17fac1777de724b0/1648121738402/
%C3%85KM_2021.pdf
Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
utfört en revision av årsredovisningen för Åklagarmyndigheten för 2021, daterad 202202-22. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat
årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för
myndigheten • i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av
Åklagarmyndighetens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per
den 31 december 2021 • lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är
förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet. Grund för
uttalanden Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of
Supreme Audit Institutions (ISSAI) för finansiell revision, och Riksrevisionens
instruktion för granskning av resultatredovisning och annan information i
årsredovisningen (RRI). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns Diarienummer: 3.1.2-2021-0568 2(6) ansvar. Vi är oberoende
gentemot myndigheten i enlighet med ISSAI 130 Code of Ethics och har uppfyllt våra
åtaganden i enlighet med dessa etiska regler. Vi anser att de revisionsbevis vi har
erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för Riksrevisionens uttalanden.
Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen Det är myndighetsledningen som
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i enlighet med
instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. Myndighetsledningen
ansvarar också för den interna styrning och kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen
ansvarar myndighetsledningen för bedömningen av myndighetens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift, såvida det inte finns särskilda skäl att inte göra det. Revisorns ansvar Våra mål är
att uppnå rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller Riksrevisionens uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISSAI och RRI alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användaren fattar med grund i årsredovisningen. Som en del
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av en revision enligt ISSAI använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom • identifierar och
bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker, och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i samverkan, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern styrning
och kontroll Diarienummer: 3.1.2-2021-0568 3(6) • skaffar vi oss en förståelse för den
del av myndighetens interna styrning och kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma revisionsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i myndighetens interna styrning och
kontroll • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att ledningen använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, ska vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn och den
bedömning som lämnats eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera våra
uttalanden om årsredovisningen • utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild. Som en del av granskningen i enlighet med RRI planerar
och genomför vi revisionen för att • för väsentlig information, av finansiell eller icke
finansiell natur som lämnas i resultatredovisningen inhämta tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis för att sådan information har upprättats med syfte att
tillsammans med årsredovisningens övriga delar ge en rättvisande bild av
verksamheten utifrån regelverket • för övrig information, förvissa oss om att denna är
förenlig med de övriga delarna i årsredovisningen och fri från väsentliga fel, baserat på
vår kunskap om myndigheten. Vår kommunikation med ledningen innefattar bland
annat revisionens planerade omfattning och inriktning och betydande resultat från
revisionen, inklusive eventuella betydande brister i den interna styrningen och
kontrollen som vi identifierat. Diarienummer: 3.1.2-2021-0568 4(6) Rapport om andra
krav enligt lagar och andra författningar Ledningens efterlevnad av tillämpliga
föreskrifter för användning av anslag och inkomster Uttalande Enligt Riksrevisionens
uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i alla väsentliga
avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av riksdagen
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beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter. Grund för
uttalande Vi har utfört revisionen enligt ISSAI och RRI. Vårt ansvar enligt dessa
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi anser att de revisionsbevis vi har
erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för Riksrevisionens uttalande.
Ledningens ansvar Det är myndighetens ledning som ansvarar för att användning och
redovisning av anslagsmedel och inkomster sker i enlighet med tillämpliga föreskrifter
samt enligt de finansiella villkor som anges i regleringsbrev och särskilda
regeringsbeslut för myndigheten. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att granska
myndighetens årsredovisning i enlighet med ISSAI och RRI. Enligt våra
revisionsstandarder ska vi beakta efterlevnad av lagar och förordningar och eventuella
effekter av väsentliga avvikelser från tillämpliga regelverk på de finansiella delarna i
årsredovisningen. Vårt ansvar är också att granska om ledningens förvaltning följer
tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. Utöver de regelverk och särskilda beslut
som direkt påverkar redovisningen, innefattar detta de föreskrifter som är direkt
hänförliga till användningen av medel som riksdag och regering beslutar om1. På basis
av genomförd revision av årsredovisningen lämnar vi ett uttalande om myndighetens
efterlevnad av dessa regelverk. 1 Anslagsförordningen (2011:223), avgiftsförordningen
(1992:191), förordningen (2011:211) om utlåning och garantier,
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), förordningen (1996:1190) om överlåtelse av
statens fasta egendom, förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa
egendom.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/ett-modernt-offentligtbeloningssystem-och-forandringar-av-de-allmanna-flaggdagarna/
https://www.regeringen.se/497154/contentassets/3f69d2b3afa44f26b59a18e2cf64de7d/
ett-modernt-offentligt-beloningssystem-och-de-allmanna-flaggdagarna-prop.202122232.pdf
THALES ID https://newsvoice.se/2022/04/italien-pilotprojekt-socialt-kreditsystemdigital-planbok/

https://riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/statens-arbete-med-attsakra-tillgangen-pa-skyddsutrustning-under-coronapandemin.html

Svensk USA biovapen lab i UKRAINA I MARIUPOL UNDER AZOVSTALFABRIKEN
FINNS EN HEMLIG PERSONAL I NATO PIT-404
https://www.facebook.com/groups/806870143418764/user/100000853616945
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https://southfront.org/a-secret-nato-bioweapon-laboratory-in-the-underground-ofmariupol/

A SECRET NATO BIOWEAPON LABORATORY IN THE UNDERGROUND OF
MARIUPOL?
Support SouthFront

Click to see full-size image
Written by Piero Messina
In the underground of Mariupol’s Azovstal there would be a secret NATO
facility, managed together with Metabiota. A chemical and biological weapons
laboratory whose existence must be hidden from the world. Here’s what the
Russian special forces are looking for in the Mariupol dungeons. In the fighting
in the last few hours, some Ukrainian command centers, groups and mercenary
headquarters have been hit, also destroying many of the military equipment
that has just arrived from the West. The port of Mariupol is under the control of
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the Russian army, but the fighting continues. Mariupol has the Azovstal
industrial zone, a company owned by oligarch Rinat Akhmetov.
Invisible to the eye, the underground networks of the Azovstal would be a web of 24
km of tunnels reaching a depth of 30 meters. What could they have been for?
According to the reconstruction of the investigative journalist Pepe Escobar, those
underground tunnels would house a secret NATO facility called PIT-404. and a biolab
which would be run by Metabiota, a company associated with Hunter Biden, Rinat
Akhmetov and the Kiev government.
In the underground of the two Azovstal steel mills, about three thousand soldiers and
fighters are still hidden. In the reconstruction provided by Escobar, the presence of
several military advisers from countries of the Atlantic Alliance is told. The secret
NATO facility would be under the command of US Lieutenant General Roger L.
Cloutier, who was arrested by the DNR militias during an attempted escape by
helicopter.
The Pit-404 laboratory, again according to Escobar’s reconstructions, would be a
structure dedicated to the study of chemical and biological weapons. More than three
hundred military consultants would be trapped in the tunnels, officers from Germany,
Canada, the United States, France, Italy, Poland, Turkey, Sweden and Greece.
It would be linked to the siege of the Azovstal underground tunnels, the removal of
Eric Vido, chief of French military intelligence. General Vido was sacked after only
seven months in office by President Macron “for deficiencies in intelligence work
during the Ukrainian crisis”. In recent days, a video published on social media, a green
beret of the French Legion was found. The dramatic situation of the Mariupol
dungeons is sufficient to explain the diplomatic efforts of France and Germany to
create humanitarian corridors useful for exfiltrating those foreign officers who should
not be there. Mariupol has become the epicenter of the confrontation and is defended
so fiercely because it has been the center of the aggression in the Donbass for years
and one of NATO’s cornerstones in Ukraine. Under the pressure of the Russian army,
barricaded in the tunnels, therefore, there would be not only the Ukrainian troops but
also NATO officers and consultants.
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With the definitive conquest of the port of Mariupol, the Russians have full control of
the coast of the Azov Sea and allows them to seal the land bridge that connects the
mainland of the Russian Federation with Crimea. It is also a key element in securing
Crimea’s water supply, which had been cut off by Ukraine.
MORE ON THE TOPIC:


Ukrainian-American Biolabs’ Existence Proved By Various Sources



Biolab In Ukraine. Moscow Has The Emails Of Biden Jr. Panic In The White
House



Ukraine’s Biolabs: Threat To Russia Or Russia’s Baseless Worry?

https://clickwooz.files.wordpress.com/2022/04/untitled-1.png

t ex tunnlar under sjukhus i Göteborg m m https://rumble.com/vnxqm9-tunnel-sunder-klinikhospitals...

Tunnel-s under klinik/hospitals, Moderna mRNA, graphene spider spindel
vem av Er kan skriva förfrågan till Björn Zoega för att kolla Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna undervånings plan och tunnlar, eller bättre till KU
revisions chefer alla nivåer och åklagare, polis för krigsbrott, stoppa godkännande av
2020 2021 riksrevision av KU
25 av 42

https://static01.nyt.com/.../Singeconjp2-master675.jpg

Folket har varit vilseledda och har inte ordnat sina urfolks och medborgarföreningar
ordentligt, som ska gå och inspektera alla universitetssjukhus och alla laboratorium
och alla vapeniserade anläggningar, för att erhålla all ägarinformation och alla
fastighets underjordiska beteckningar, som ska granskas på varje plats av Pro. Det
finns många fler våningar och tunnlar under alla medicinska stor centrum i Sverige .
Bara ifall Ni tar uppdrag via MSS.lege.net och driver LoveOrder.INFO NiRunBerg II
nyss tagna 5 dekret, som Era ätter och Mänskligheten har chanses, men Ni bara snurrar
i udda ensamheter. Se min riksrevisions krigs brotts beslut med andels värdepapper,
via video ifrån Haninge Kommun fullmäktige möte video på haninge.se nyss 4.4.22.

Vem av Er kan skriva förfrågan till Björn Zoega för att kolla Karolinska
Universitetsjukhuset Solna undervånings plan, och till KU revisions chefer alla nivåer
och åklagare, polis för krigsbrott, stoppa godkännande av 2020 2021 riksrevision av KU,
och genomföra underjordiska biovapen laboratorie revision där, för att soppa
atomkriget av Stockholm.
Folket har varit vilseledda latmaskar och har inte ordnat sina urfolks och
medborgarföreningar som ska gå och inspektera alla universitetssjukhus och alla
laboratorium och alla vapeniserade anläggningar, för att erhålla all ägarinformation
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och alla fastighets underjordiska beteckningar, som ska granskas på varje plats av Pro.
Det finns många fler våningar och tunnlar under alla medicinska stor centrum i Sverige
. Bara ifall Ni tar uppdrag via MSS.lege.net och driver LoveOrder.INFO NiRunBerg II
nyss tagna 5 dekret, som Era ätter och Mänskligheten har chanses, men Ni bara snurrar
i udda ensamheter. Se min riksrevisions krigs brotts beslut med andels värdepapper,
via video ifrån Haninge Kommun fullmäktige möte video på haninge.se nyss 4.4.22

Received 1999 http://jar2.com/2/Intel/NSA/Scary.htm
TOP SECRET
Subliminal Posthypnotic Scripts
Subliminal implanted posthypnotic suggestions and scripts using acoustically delivered
and phonetically accelerated posthypnotic commands without somnambulistic
preparation in the subject for intelligence and counterintelligence applications by the
United States National Security Agency.
1. INTRODUCTION:
1.1. The following information is an overview of ‘Project*** already in ‘***** Phase (Q)’
and administered by Unit ‘(***)’ of NSA’s Intelligence ***** ******* ******* *****. A
Technology Title, Applications, Technology Description, case history summaries and
the NSA's Behavioral Modification Procedure Outline documented for non-technical
customers on a Code (***) ‘******’, basis.
TECHNOLOGY TITLE:
2.1. Subliminal Implanted Posthypnotic Suggestions and Scripts Using Acoustically
Delivered and Phonetically Accelerated Posthypnotic Commands without
Somnambulistic Preparation in the Subject for Intelligence and Counterintelligence
Applications by the United States National Security Agency. "Computer Simulated
Subconscious Speech Language".
3. APPLICATIONS:
3.1. Intelligence:
3.1.1. Used on foreign and domestic diplomats, spies, and citizens to gather intelligence,
steal advanced technology for US Defense applications. Surveys of citizen's opinions to
government events and propaganda. Heavy survey use during times of war, economic
strife and political elections. War against drugs. Used to identify investments that have
high yield to support clandestine operations. Used to direct field agents without the
agents having to carry communications hardware and encryption devices.
3.2. Counterintelligence:
3.2.1. Used on foreign and domestic diplomats, spies, and citizens to identify
intelligence operations; scope, participants, communication methods, and weaknesses
in individuals, systems, equipment, or signals that can be exploited. Additional
applications include misinformation dissemination, confusing and confounding
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leaders during critical decision moments, distorting significance of various facts to
sway decisions and actions in US favor, behavioral modification of foreign spies to
betray their loyalties, self initiated executions (suicides).
3.3. Behavior Modification and Accelerated Resocialization:
3.3.1. This technology is used to develop and control spies, political candidates, and
other public figures through psychological intimidation, fear and extortion.
3.3.2. The NSA uses this technology to resocialize (brainwash) the US civilian voting
population into (giving up their personal will and civil rights to the NSA). Each subject
is required to maintain a ******************* (following the precepts of the ******* and
doing what is ordered by the NSA). The technology is also used to monitor and
optimize NSA employee performance and loyalty.

Anmälningspliktig sjukdom fortfarande felaktigt anses covid 19, men
Riksdagen har tagit bort att covid 19 är en allmänfarlig eller samhällsfarlig
sjukdom, varmed 2 år av medicinsk terrorbrott PsyOp attack aktualiseras
Finns ingen pålitlig test för detta så kallade men obevisade covid 19 sjukdom som är
troligen en vanlig förkylning, eller mikrovågsskada, eller kobra gift bio vapen aerosol
och vätskor som sprids för att skrämma om COVID 19, för att helt säkerställt lura in
Mänskligheten att ta genmodifierande biovaepiserade injektioner.
Testerna, maskerna och vaccinerna är vapeniserade med diverse patenterade biovapen
som är redovisade inom 5 dekret av NiRunBerg II tinget på LoveOrder.INFO.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Riksdagen inte längre anser att covid-19 är en
allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom, och det – TACK och LOV, Vi Tackar Gudarna
occ de vise i Riksdagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vi är i annat läge
än andra genast dödsdömda nationer som i Australien, Österrike, Lettland m fl som
fortsätter dölja att insjuknandet sker av injektionerna och av kobra gift förgiftningar
som via militär planering sprids i attackerade områden via vatten, luft m m, som
paraliserar lungorna m m.
”Klassificering som anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddsförordningen Enligt 2
kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) ska en behandlande läkare som misstänker eller
konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, utan
dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i den region där den behandlande läkaren
har sin yrkesverksamhet samt till Folkhälsomyndigheten. Enligt 9 kap. 3 §
smittskyddslagen får regeringen meddela föreskrifter om vilka andra smittsamma
sjukdomar än allmänfarliga som ska vara anmälningspliktiga. Regeringen har meddelat
sådana föreskrifter. I bilaga 1 till smittskyddsförordningen (2004:255) anges vilka
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sjukdomar som betecknas som anmälningspliktiga utöver allmänfarliga sjukdomar.
Sjukdomen covid-19 behöver även fortsättningsvis begränsas och övervakas i vissa
miljöer. I stället för en bred allmän testning bör hälso- och sjukvården koncentrera
testning och smittspårning till de miljöer där konsekvensen av en smittspridning kan
vara allvarlig. För Ds 17 att kunna fortsätta övervaka sjukdomen finns det skäl att ange
covid19 som en anmälningspliktig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddsförordningen”
Brottsbalken
Brottsbalken användes med Amnesty av Gudalandet garanteras alla som signerar
Fredaavtalet av Gudalandet, alla får sina världsamndels värdepapper och alla 14
rättigheter vid Tillbakadragande från arbet i Döds Kulten.
Brottsbalk (1962:700) (BrB) | Lagen.nu
https://lagen.nu/1962:700
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4pnat_hot_mot_laglig_ordning
Väpnat hot mot laglig ordning, brott enligt svensk lag.
I brottsbalkens 18 kap 3 § står:
"Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller medborgares
frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat eller förser manskap
med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning eller övar det i vapens bruk,
dömes för väpnat hot mot laglig ordning till fängelse, lägst sex och högst tio år."

Olovlig kårverksamhet är ett brott som regleras i svenska brottsbalkens 18:e kapitel 4
§ om högmålsbrott, allmänt kallad kårlagen.
Lagen förbjuder att någon bildar eller deltar i en sammanslutning som utgör eller kan
utvecklas till en olaglig militär trupp (paramilitär) eller polisstyrka. Lagen förbjuder
även att någon upplåter mark eller ger finansiellt stöd till en sådan sammanslutning.
Brottet, som sällan lagförs, kan ge böter eller fängelse i högst två år. Kårlagen har
använts i domstol tre gånger, i alla tre fallen mot nationalistiska grupper.[1]

Brott mot medborgerlig frihet är att genom andra brott försöka förhindra
demokratiska fri- och rättigheter.
Det beskrivs i brottsbalken(BrB) 18:5 som:
”

5 § Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den
allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk
organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter
yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot

„
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medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.[1]
Brott mot medborgerlig frihet är även ett rott tryckfrihetsförordningens brottskatalog.
Det innebär att det även är ett tryckfrihetsbrott och ett yttrandefrihetsbrott.
Att i Sverige denna lag har enbart använts mot medborgar försvars grupper som
är nationalistiska försvarare av sitt folk , är ett bevis att SVERIGES
DOMSTOLAR under decennier har terroriserat urfolket och medborgarna, för
att nu öppet massakera dem helt försvarslösa.
Högförräderi är bara förordet till det pågående brotts stormen som omfattar
alla aspekter av den vapeniserade verkligheten.

Högförräderi

Högförräderi, ett förräderibrott, är en inom den straffrättsliga litteraturen – och i
vissa strafflagar – använd benämning för brottsliga angrepp på statens
författning, statsöverhuvudets ställning och statens område. I äldre tider förutsattes
vanligen för högförräderistraff, att brottslingen var undersåte i det land, mot vilket han
förbröt sig, eller annars av särskilda skäl var skyldig detta land trohet. Men denna
förutsättning förekommer inte i nyare strafflagar. Straffet är enligt dessa i många
länder för svårare fall dödsstraff (inte i Europa), för andra fall frihetsstraff
på livstid eller viss längre tid. Samma straffmaximum gäller vanligen, vare sig
gärningen stannar vid försök eller fortskrider till fullbordat brott. Redan förberedelser
till högförräderi, särskilt högförrädiska stämplingar, och offentliga uppmaningar till
detta brott är vanligen belagda med straff. Högförräderibrott mot staten till förmån för
en annan nation kallas även landsförräderi, särskilt i samband med krig. Militärt
landsförräderi och landsförräderi i samband med pågående eller hotande väpnad
konflikt betecknas även krigsförräderi.
Sverige
Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga
landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott
mot Tryckfrihetsförordningen.
I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:
”

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest
lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller
bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas,
företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för
„
högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst
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fyra och högst tio år.
I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l §
stadgade om "förräderi" motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser.
Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes
dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973
haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är
alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.
Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa
fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]
Storbritannien
I Storbritannien är high treason brottsliga angrepp eller försök till brottsliga angrepp
på monarkens makt och ställning. Till sådana angrepp räknas stämplingar för
att mörda monarken; sexuellt umgänge med monarkens gemål, med monarkens äldsta
ogifta dotter, med tronarvingens gemål; föra krig mot monarken, hjälpa och stödja
monarkens fiender samt att undergräva den lagliga tronföljden till den
brittiska kronan.
Historiskt sett har även andra handlingar räknats som brottsliga angrepp; dit har
hört falskmynteri och att bli prästvigd i den katolska kyrkan[källa behövs].
Se även



Tryckfrihetsbrott
Landsförräderi

Referenser
1. ^ ”högförräderi”. ne.se. Läst 27 november 2018.
Landsförräderi – Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rr%C3%A4deri
Landsförräderi är ett brott i vissa jurisdiktioner som straffbelägger att verka
för främmande makts intressen. Man kan särskilja dels militärt landsförräderi,
dels diplomatiskt landsförräderi, beroende på om handlingen utförts i samband med
befintligt eller förestående krig alternativt i fredstid. I vissa länder, såsom i Ryssland,
kan brottet närmast likställas med spioneri och begås såväl i fred som i krig. I andra
länder, såsom i Sverige, kan brottet begås endast i krigstid och har en något
annorlunda innebörd.
En förutsättning för att brottet landsförräderi ska vara aktuellt är i de flesta länder att
det begås av en medborgare mot den egna staten, eller att det finns någon form av
nationell lojalitet mot landet som drabbas.
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Sverige

Den som, då riket är i krig,
1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller
förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,
2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,
3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller
4. begår annan liknande förrädisk gärning,
skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller
innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss
tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.

„

Vid lindrigare brott används brottsrubriceringen landssvek istället för landsförräderi.
Landsförräderi och landssvek finns beskrivet i brottsbalkens 22 kapitel, med rubriken
"Om landsförräderi". Brotten spioneri och högförräderi finns däremot i 19 kapitlet,
med rubriken "Om brott mot Sveriges säkerhet" (tidigare benämnt "Om brott mot
rikets säkerhet").
Landsförräderi har traditionellt bestraffats mycket hårt. I Sverige är det lägsta straffet
fyra års fängelse, och det högsta livstids fängelse.[1] Landsförräderi i krigstid av militär
personal kallades tidigare i svensk strafflag krigsförräderi och kunde i svåra fall
bestraffas med döden, även efter avskaffandet av dödsstraffet i fredstid 1921.
Bestämmelsen kvarstod som gällande lag fram till 1973, men kom aldrig att tillämpas,
sedan avskaffades dödsstraffet för brott begångna i krigstid i enlighet med lag 1973:1720. 1975 förbjöds dödsstraffet i grundlagen, se 2 kap 4 § regeringsformen.[2]
USA
Den som, med skyldighet att vara lojal mot Förenta staterna, tar krig mot dem eller följer
deras fiender eller ger dem hjälp och stöd inom Förenta staterna eller någon annanstans,
är skyldig till landsförräderi och skall dömas till döden, eller fängslas inte mindre än fem
år och böta inte mindre än $10 000, och får inte heller inneha ett allmänt ämbete i
Förenta staterna. ― United States Code Titel 18 § 2381
Iva Toguri D'Aquino dömdes år 1949 för landsförräderi i USA, för att ha sänt
propaganda riktad till de allierade soldaterna i stillahavskriget under andra
världskriget.
Tomoya Kawakita hade både amerikanskt och japanskt medborgarskap, och dömdes
för att ha arbetat som tolk i ett japanskt krigsfångeläger under andra världskriget.
Ryssland[
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För förräderi, som innefattar spionage, avslöjande av statshemligheter eller annat stöd åt
en främmande stat, en utländsk organisation eller dess företrädare genom fientliga
aktiviteter som är till skada för Ryska federationens yttre säkerhet, begånget av en
medborgare i Ryska federationen, döms till frihetsstraff i 12 till 20 år, med eller utan
konfiskering av egendom. ― Artikel 275 i Rysslands strafflag
Dödsstraff finns inte i straffskalan för detta brott.
Regeringskansliets rättsdatabaser (gov.se)
https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2014:406

SFS-nummer · 2014:406 · Visa register
/Rubriken upphör att gälla U:2022-01-01/ Lag (2014:406) om straff för folkmord,
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser /Rubriken träder i kraft I:202201-01/ Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2014-05-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1016
Ikraft: 2014-07-01
Folkmord 1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en
nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan, 1. dödar
en medlem av folkgruppen, 2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller
skada eller utsätter denne för svårt lidande, 3. påtvingar medlemmar av folkgruppen
levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas, 4.
vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen, eller 5.
genom tvång för...
Som Ni inser, så behöver Vi återta hela SVERIGES DOMSTOLAR,
ÅKLAGARMYNDIGHETEN och alla andra bolag inom REGERINGSKANSLIETS
konglamerat genast och nu, för att stoppa massakern och dödsläger
permanentering och skapa KärleksOrdningen. Detta kan inte vänta
Ring/SMSa genast 0703 999 069 för att boka Din Zoom tid med länken innan på
sida 6, för att teckna Kärleks Ordnings skapares avtal inom återtaget av
Folkstaten Konungariket Sverige, under ledning av Sveriges urfolk trogna
ledare,
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Klara bevis
1)Mänskligheten har utan informerat medgivande GenModifierats, för att för alltid kroppen
ska skapa giftiga smittsamma Spike Proteiner. Denna genmodifiering har genom lögner om
säkerhet av injektionerna påtvingats nästan alla vuxna och barn.
Bayer Monsanto Pharmaceuticals President Stefan Oelrich “mRNA Vaccines are an example for
that cell and gene therapy”, 1:37:00 min. Berlin World Health Summit, 24.10.21.
https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc
SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro PubMed (nih.gov)
…spike protein localizes in the nucleus and inhibits DNA damage repair by impeding key DNA
repair protein BRCA1 and 53BP1 recruitment to the damage site. Our findings reveal a potential
molecular mechanism by which the spike protein might impede adaptive immunity and
underscore the potential side effects of full-length spike-based vaccines.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/
2) för att lyckas skada Mänskligheten ljög 2020 alla ockupations bolag som utger sig vara
myndigheter att det pågår COVID 19 ny pandemi, fast dödlighet steg inte någonstans, och även
nu när 2021 är snart slut, ingen utlyser att 2020 fanns ingen pandemi, att dödsligheten har
stigit av injektionerna istället. Se att dödlighets tal är normala 2020 i hela världen
Estimates - Crude death rate (deaths per 1,000 population) - Total - Total (wordpress.com)
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/09/final.estimates_crude_death_rate_deaths_per_1000_population_total_total-fr-kevin-bougth-fr-unagency.pdf
https://newsvoice.se/2021/11/medical-doctors-real-covid-death-rate-sweden/
3) CDC och FDA i USA visste om de grava konsekvenserna av dessa injektioner som ljugs att
vara vacciner. Redan i Oktober 2020 presenterade FDA lista av de fruktansvärda
biverkningarna, bl a död. Why is mass murderer Fauci still alive? Asks Dr Ardi.
https://odysee.com/@Justice_League_Odysee:d/RemdesivirVentaltors:3

34 av 42

Med Effectivnes av vaccines uppenbarligen avsogs just injektionernas kapacitet att
säkerligen skada de injicerade.
4) Samtidigt infördes helt nya protokoll för avlivande behandlingar, varmed människor
är rädda att gå till sjukhus där det affärsmässigt är mycket vintgiivande för vårdarna att
pacienterna dör. I Sverige, eller USA så som i alla länder används krigs kriminella
WHO protokoll!!!
Are Hospital Protocols Killing Covid Patients?
https://odysee.com/@LauraLynnTT:9/HospitalProtocols:1
Vittnesmål fr läkarna https://thedrardisshow.com/ , https://botasverige.se/
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COVID-19 Hospital Protocols Have Turned Hospitals Into Killing Fields
https://odysee.com/@Robert-Self:a0/COVID-19-Hospital-Protocols-Have-TurnedHospitals-Into-Killing-Fields:4
5) Sveriges Life Science institut är en av världsledarna i genmodifieringen och robotiseringen
av Mänskligheten rent biologiskt, och DNB.com affärsbolaget FOLKHÄLSOMYNDIHGHETEN
finns alldeles vid sidan av det geografiskt. Nu är dessa sluga förljugna krigs anfallar bolag
nationaliserade rättsligt, enligt beslut av Leif den I av Gudalandet och deras nycklar ska genast
överlämnas till Ditta av Gudalandet. Folkhälsomyndighetens ledare är nu läkaren Glenn
Dormer.
Krigsbrottslingarnas konferens ses på Salss.com, där robot life science, lämnas utan ordet
robot, för att bedra och gömma krigsbrottet av ersättande av Människor med Robotar på
Jorden. Focus 2021 was Cell and Gene Therapy and a crucial discussion on the Worldwide
Pandemic. Together with some of the most prominent speakers and executives in the global
Life Science industry, The Swedish-American Life Science Summit 2021 once again went
beyond all expectations
Swedish American Life Science Summit 2018 - Speaker Bios (salss.com)
https://www.salss.com/speakerbios.html
https://www.salss.com/companybios.html
https://www.salss.com/sponsors.html
6) World Health Summit deltagarna ska alla arresteras och deras nationaliserade bolag ska
omorganiseras, för massmord och genmodifiering och transhybridisaring av männskligheten
WHS21_Programm.pdf (d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net)
https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/WHS
21_Programm.pdf
7) POLISMYNDIGHETEN utger pass utan hänvisning till folkstaten Konungariket Sverige, och
medborgarna får inga avtal med sin stat angående medborgarnas andelar i staten, om deras
urfolks rättigheter till förfädernas arvs andelar, om deras markrätt och födslorätt, inga avtal till
användande av av medborgarna och urfolket godkänd, förvaltad och kontrollerad valuta
bifogas heller, inga avtal med statsledning, socken ledning, EU ledning och världs ledning.
Människorna är lämnade helt rättslösa, bestulna och avrättningsbara, utan några vapen i hela
EU, och får inte ens bära en sedvanlig kniv på sig i hela Sverige!!! Då utländsk på DNB.com
registrerad beväpnad affärsbolag utger sig att vara folkets polis, men är inte det längre. De nya
regementen kan vara förberedare av dödsläger för avrättning av de sista Genetiskt Oskadade
Ekologiska medborgarna i Sverige, numera mobbade med förljugen fashistisk aparteid
beteckning – ovaccinerade, så som i Australien, Österrike m m. Varje medborgares avtal med
Polismyndigheten ska snarast etableras, innan 13.12.21. och förmedlas till varje medborgare, för
säkerhet.
8) Då alla konspirationsvägar leder till Rom – Vatican Jesuit Order, så ska det aldrig glömmas
att samma metoder används nu som i hundratals år. Vakcin pandemi skapades redan som
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Spanka sjukan, och mässling har använts som bio vapen av Jesuiterna länge, även med
Indianerna i Kanada, där Kevin Annett håller Jesuiterna ansvariga för död av en tredjedel av
barn i internatskolor för indianernas barn. Ett mål att mörda en tredjedel av barnen var
uppsatt av Janadas regering och Katolska kyrkan i Kanada. Bl metoderna av massmordet
beskrivs just att de sjuka barnen skulle hållas ihop med de friska för att insjukna och dö.
https://republicofkanata.ca/category/annetts-weekly/
9) det är viktigt att inse att de med flera biovapen injicerade mass offren är smittsamma, kan
vara inficerade med Ebola, AIDS, dödliga parasiter och producera sitetiska giftiga Spike
Proteiner. Men det göms av FHM och andra desinformerade, för att alla resterande ska
inficeras och dö. Det är uppenbart att WHO förbereder panik om Marburg virus som kommer
ljugas att den mördar 88 % insjuknade, bara för att dölja de allvarliga biverkningarna av
injektionerna, som kommer snart.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease?
Därför ska de gen skadade smittade erhålla så långt som möjligt tjänster separat från de sista
gen Ekologiska Människorna, som är de enda få 15 % kvar som kan försöka föda Människorna,
för att Mänsklighetenn ska inte upphöra nu.
Separationslagen är utlysd sedan Valborg
WIHLOC of Godland utlyser Separationslag av gen-förgiftade och eko-genetiska människor.
(lege.net)
http://mss.lege.net/doc/WIHLOC_Separationslag_gen-forgiftade_och_eko-genetiska/
Ni ska verkställa KärleksOrdningen nu. Vi älskar varandra och skyddar alla och var och en.
10) då alla konspiratörer använder samma WHO mall för att begå massmordet, befarar vi att Ni
också har byggt upp koncentrations läger, vilket vore inte första gng i Socialdemokratins
historia.
Australia begins covid ETHNIC CLEANSING with military roundups of indigenous people…
junk science “sewage” testing used to imprison entire communities at gunpoint –
NaturalNews.com
https://www.naturalnews.com/2021-11-23-australia-begins-covid-ethnic-cleansing-withmilitary-roundups-of-indigenous-people.html

11) det finns detox för genmodifierade grafen Ebola AIDS inficerade, först genomgår Ni
en anti parasit kur med Ivermectin och Suramin, Hydroxichlorokin är ett riktigt
vaccin, sedan ska Ni använda Dimethylglycine som Dr Judy Mikovitz använder för att
restaurera mRNA och DNS, varmed det finns hopp även för de stukna. Därefter finns
det nytta att genomgå 7 dagars fasta på enbart vatten, men det ska göras försiktigt, då
främmande biovapen som grafen m fl kan komplicera fastan, som leder till att de
gamla friska cellerna kommer att äta upp de sjuka genmodifierade.
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https://www.metabolics.com/dimethylglycine.html
https://www.bitchute.com/video/84iTDzmB4vvo/
https://www.youtube.com/watch?v=u9f-alZnPpE
12) Vi befarar att Sveriges FÖRSVARSMAKTEN affärsbolag, som övertagits av främmande
makt, kommer att föra sista medborgare som har inte blivit genModifierade till dessa
dödsläger efter att Ni/Gates/fienden har stängt av IT eller El, vilket Bill Gates har redan utlyst
som Cyberkrig övning. Vi befarar att resterande gen Modifierade medborgarna kommer att
fyllas på med injektioner tills de avlider en del men de som överlevt kommer att leva i trånga
fängelseliknande lägenhets block, men inte som människor men som post människo hybrider
som eksisterar i virtuella simulerade verkligheter i sina mobiler liggandes i sina celler dagarna
långa. Vi befarar att familjeliv kommer att vara helt likviderarad 2030 och fabriker av
genmodifierade könslösa hybrider kommer att skapas av AI, där fångarnas sista DNA kommer
att användas för eksperimentell teror foskning. Redan 2050 kommer Jorden se ut som i
Oblivion filmen, med Tom Cruise, ifall inte Ni står upp för Mänskligheten nu.
11) AI Artificiell Intelligens måste kopplas bort i hela världen innan Mänskligheten reder ut hur
den kan kontrolleras utan att något liknande teknik robot övertag, av Mänsklighetens kroppar
och själ, kan upprepas.
Omfattning och djup av perversion av sådana brott är inte känd i Mänsklighetens historia. Det
är ytterst viktigt att Ni, med det mänskliga som är kvar inom Er, tar Er samman och bidrar
med allt Ni kan, för att stoppa den organiserade brottsligheten nu, och etablerar
Mänskligheten trogen ledning.
Vi är de sista Mänskliga Kärleksfulla Ledare och Vi kan skapa en riktig Kärleks Ordning nu,
men det är viktigt att Vi Är Nu Bara Kärlek För Varandra, och all tortyr ska nu upphöra.
12) det finns inga resurser allokerade för att granks pågående attack och för att kontrollera och
åtgärda den absolut för Mänskligheten Apokalyptiska processen, vilket är anledning till varför
den är helt olaglig och ska upplösas genast, genom Bokförings beslut där det ska erkännas att
AI eksperimentet misslyckades helt och ReSet för att rädda Mänskligheten nu inleds genom
övergång till Gudalandets domsrätt som ersätter Döds Kulten med Kärleks Ordning.
13) Då SVERIGES RIKSBANKEN är ockuperad och skapar inga hederliga pengar eller

beslut alls, och driver av artificiell Intelligens super dator omänsklig AI tyrani drivna
RIX-INST införandet (så som redan finns i slavlandet China), under nödläget återinförs
nu oxa checkar, karvstockar och trä run mynt och urfolks världs lagstiftning. Därför
återgår Vi nu i detta Mänsklighetens Överlevnads Nödläge (MÖN) till Världs Urfolks
Beltaningsmedel (VUB) som förutom oxa checkarna är inte skrivet på papper,
men karvas fram av kvistar där belopp och bokförings detaljet bränns, skrivs
eller ristas in på run mynt och karvstockar, kunskap bevarad genom
sedvanerätt, och kan vara överförd muntligt av lokal urfolk, rikets urfolk och
urfolks världs regeringens Människor, och härstammar från högre makter,
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genom kärleksfullt delnings och gåvo ekonomi samvete, som finns i alla
världens Gudalandets Människor. BIS INNOVATIONSCENTER BIS Innovation Hub
grundades 2019 av BIS. Syftet är att identifiera och utveckla insikter om kritiska trender inom
finansiell teknik som är relevanta för centralbanker, att utforska utvecklingen av offentliga
nyttigheter för att förbättra det globala finansiella systemets funktion och att tjäna som en
knutpunkt för ett nätverk av centralbanksexperter inom innovation. Sedan 2019 finns BIS
innovationscenter i Hong Kong, Schweiz och Singapore. Under förra året utvidgades nätverket
till ytterligare fyra innovationscenter, i samarbete med Bank of Canada (Toronto), Bank of
England (London), Eurosystemet (Frankfurt och Paris) och de fyra nordiska centralbankerna,
Danmarks Nationalbank, Islands Sedlabanki, Norges Bank och Sveriges riksbank (Stockholm).
Det Nordiska centret är placerat i Stockholm. Bank for International Settlements, BIS, har
utsett Beju Shah från Bank of England att leda BIS Nordiska Innovationscenter i Stockholm,
med start 2022. Detta är ett Babilon kupp, som Vi accepterar inte på något sätt.
14) Det är Sanningen som ska sägas, sådan som den är, det finns ingen ful sanning. Utan
Sannings Kommission finns det ingen möjlighet för Mänskligheten att överleva denna atack.
Alla som säger Sannings redogörelser får Amnesty och härlig rehabilitering i natur områden
där Vi tillsammans skapar Kärleks Ordnings samhällen.
Bevis av Arresterings Order med begäran av Kapitulation inlämnad till Polisen i Solna
Dokumentet med beslutet inlämnad till Polisen i Solna 10.11.21. med DNr 5000-K1365685-21
OFFENTLIG URKUND TILL POLISMYNDIGHETEN OM ARREST AV KARDINALEN FÖR
KAPITULATION AV DÖDS KULTEN. 10.11.21
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpmstampel-skan-20211110.pdf
För att klicka på länkarna bifogas ostämplad osignerad version
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss10.11.21.pdf
Video Ditta av Gudalandet lämnar in Kapitulations/Återtags kravet till Solna Polisen 10.11.21.
https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-somkapitulerar-.html

Gudalandets Nirunberg II beslut om pågående avrättning av Mänskligheten och Kapitulations
krav till alla världens Massmords grupperingar som utger sig vara nationella regeringar och
myndigheter finns på https://loveorder.wordpress.com/blog/ .

Ring/SMSa genast 0703 999 069 för att boka Din Zoom tid med länken innan på
sida 6, för att teckna Kärleks Ordnings skapares avtal inom återtaget av
Folkstaten Konungariket Sverige, under ledning av Sveriges urfolk trogna
ledare
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På urfolks monarkens Leif den I urfolks och medborgarnas världs regeringens vägnar,

Ditta av Gudalandet, akka Ditta Rietuma
Nirunberg II av Gudalandet tingets högst domare
Se och bruka 5 st Nirunberg II dekret på https://loveorder.wordpress.com/blog/
Bankdirektör av världsbanken World Indigenous Human Love Order Bank of Godland
Imperatorn som ersätter högste Jesuit påven, som kapitulerar nu
Världens Mänsklighets Försvars högsta befäl
Högste domare i folkstatens Konungariket Sverige LandsTinget
Lands Tinget Haninge högste domare
Minister i Leif den I urfolks regering i folkstaten Konungariket Sverige
Statskassör i folkstatens Konungariket Sverige Riksbanken
Statsrevisor i folkstatens Konungariket Sverige Riksrevision
www.MSS.lege.net
www.LoveOrder.INFO
T 0703 999 069
E info@loveorder.INFO
A Jordbro, Sverige

För att börja bruka oxa WIR stockarnas medel måste varje
Människa, förening, stat eller annan administration teckna avtalen
med urfolks och medborgar människornas Kärleks Ordnings
skapare imperatorn Ditta av Gudalandet eller hennes fullmäktige,
och Tillbakadra bort från Jesuit påvarnas monopol dödskult som
genom bedräggeri etablerats i Romfördragets döds läger nätverk
som håller nu hela Jorden i snabba avrättnings processer av Hela
Mänskligheten.

Kopia till
Leif den I regeringskansli
UrÅklagaren Lars Rutger Solstråhle
UrSekreteraren Odd Rune Jacobsen
UrSherriffen Fritjof Persson
Från ockuperande affärsbolag genom kapitulation av Jesuit Döds Kulten återtagbara:
Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
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Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Statskontoret
Valmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Handikappombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Statens livsmedelsverk
Fiskeriverket
Sametinget
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Konkurrensverket
Skogsstyrelsen
Glesbygdsverket
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Statens energimyndighet
Integrationsverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Regionförbundet i Kalmar
Gotlands kommun
Region Blekinge
Skåne läns landsting
Region Halland
Västra Götalands läns landsting
Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, ekonomigruppen
Finansdepartementet, RoB

42 av 42

