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Ert handläggande av ärendet är slarvigt och kriminellt i 7 miljarder icke-judars ögon och avvisas härmed i alla icke-
judars namn. 
Ni har inte besvarat mina frågor avseende icke-judens lika status inför lagen. 
Motivera Ert beslut cementerandes icke-judens lika status inför lagen och besvara mina frågor på ett tillfredställande
sätt eller Ni deklareras vara fiende till icke-judars barn. 

Från mitt dokument till Er: 

Jag önskar vidare anföra följande 

Jag önskar ställa följande frågor nedan till HD och i ljuset av dessa frågor ställa HD frågan om det verkligen är rätt att
undertecknad icke-judes egendom konfiskeras i relation till vad rättvisan till dags dato tillåter den svenska
organiserade Judenheten komma undan med. Följande frågor kräver miljontals oroliga och upplysta icke-judar
världen över svar på: 

1. En av Judendomens Halakoth (lagar) är "Lo moridin lo moalin" som betyder "inte knuffa i, inte hjälpa upp" som
härleds ur mitzvahn (påbudet) "Lo Tsichonaym" vilken betyder att barmhärtighet är förbjuden gentemot icke-juden och
betyder att juden inte ska lyfta minsta finger för att rädda icke-juden från döden dvs. ska INTE ringa 112 för icke-
juden, INTE kasta ut en livboj till en drunknande icke-juden som ropar på hjälp etc. men detta gäller OM juden kan
komma undan med detta utan repressalier. Rabbi David Bar Chaim nämnd tidigare understryker vikten av att juden
inte ska ge upp så lätt utan verkligen försöka ljuga sig ur situationen istället för att handlöst rädda icke-juden och ger
dessutom exempel på hur juden kan ljuga sig ur repressalier.  Jag vet att detta är ett brott i Sverige därför att lagen
säger att man har skyldighet att larma ambulans och brandkår och jag tror därför att Er brottsrubricering är "Grovt
vållande till annans död" om juden skulle göra verklighet av att följa sitt gudomliga påbud.
https://www.youtube.com/watch?v=Ooz7f4A1zlg&list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4B OcD3FvgORfl&index=4

a. Stämmer brottsrubriceringen?

b. Kände ni till detta när ni fällde den förste icke-juden för HMF?

Ert svar är viktigt eftersom min argumentation bygger på att ni skulle åtminstone ha konfigurerat straffskalan
annorlunda samt att ni på något vis skulle stigmatisera "vissa varianter av Judendomen" eller hitta på någon liknande
apologetisk formulering för att ge den organiserade Judenheten en reträttposition samtidigt som en poäng verkligen
görs. 

2. Att bedriva organiserad förkunnelse där man uppmanar judar att begå brottet ovan där jag tror att er
brottsrubricering är "Grovt vållande till annans död" gentemot ickejuden är naturligtvis kriminellt.

a. Stämmer det att er officiella brottsrubricering enligt Sveriges rikes lag skulle vara "Anstiftan till brott", eller heter det
"Anstiftan till Grovt vållande till annans död"?

b. Hur lyder brottsformuleringen då man genomför organiserad anstiftan där man försöker förmå folk att inte ens
ringa112, inte kasta ut livbojen, inte lyfta minsta finger för att rädda icke-juden från döden och där man dessutom ger
förslag på hur juden kan ljuga för myndigheterna för att komma undan med detta, finns det något utöver "Anstiftan" i
detta?

3. Den svenska organiserade Judenhetens ledarskikt dvs. ledarskapet inom Expo, SKMA och Synagogorna har av
mig fått hundratalet propåer om att de skall visselblåsa Judendomens kriminalitet sedan 2013. En representant för
den organiserade Judenheten har i privat kommunikation sagt att de inte följer den varianten av Judendomen, men
slängde på luren med en uppenbart fejkad attityd om att ha blivit förorättad när jag vänligt frågade personen i fråga
om möjligheten att få intervjua honom i ett närradioprogram som jag brukade sända om deras humanistiska
Judendom och de skillnader som finns gentemot den andra varianten. Allmänheten är fortfarande ovetande om
Judendomens kriminalitetskrav gentemot icke-juden och det måste därför vara fallet att den organiserade Judenheten
inte har underrättat myndigheterna om existensen av organiserad anstiftan till brott inom Judendomens förkunnelse
som utsätter icke-judars liv för fara.

https://www.youtube.com/watch?v=Ooz7f4A1zlg&list=PLyEGpienRGwI7lQ50eOD4B
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a. Är denna vägran att underrätta myndigheterna om existensen av organiserad anstiftan som utsätter icke-judars liv
för fara något som skulle kunna brottrubriceras av er såsom "Framkallande av fara för annan"? Är det ett brott att inte
visselblåsa/ underrätta myndigheterna om organiserad anstiftan till brott, och om det inte är ett brott, varför då? Om ni
säger att det är ett brott så säger ni indirekt att den organiserade Judenhetens ledarskikt är åtalbara för att ha utsatt
allmänheten för risk genom att medvetet ha fört allmänheten bakom ljuset avseende Judendomens natur. För oss
medvetna icke-judar är följande hugget i sten: Den organiserade grupp som inte vill varna för att våra icke-judiska
barn kan lämnas att dö därför att somliga judar uppfyller sina gudomliga mitzvoth är kriminell och vi refererar till den
grupp därför såsom ”den kriminella organiserade Judenheten”. Denna rätt att göra så dör vi och dödar för. 
 
b. Jag argumenterar för att Ni, baserat på en positiv syn avseende Er anständighet och med logisk slutledning att Ni
inte har haft kännedom om Judendomens kriminalitet och aldrig någonsin hört talas om att den organiserade
Judenhetens representanter skulle ha varnat myndigheterna för Judendomens krav på juden till kriminella handlingar
gentemot icke-juden som resulterar i döden för icke-juden. Är detta korrekt? 
 
Ert svar är viktigt därför min argumentation bygger på att om ni haft kännedom om Judendomens kriminalitet erhållet
genom den organiserade Judenhetens försorg då HMF diskuterades för att upptas i författningssamlingen så finns
det fog för att anta att Ni skulle ha motsatt er HMF lagstiftningen helt och hållet eller åtminstone så finns det fog för
antagandet att er straffrekommendation skulle ha varit betydligt lägre än den nuvarande. 
 
 /Lasse Karagiannis 
 


