
 

Först och främst Ni kan se att 
jag blev misshandlad och detta 
vet sjukhuset, polisen, samt 
andra myndigher som inte tog 
att öppna förebyggande av 
misshandel samt inte tagits upp 
stämman mot misshandlare – 
tvärtom – misshandlare dömdes 
och vidare attackeras med barn 
omhändertagande av 
organiserade brott med socilan, 
Länsrätten, Tinsrätten och andra 
förbindelser med deras kända 
kollegialla förbindelser för att 
övertecka deras spekulationer, 
vilka använder våra närmaste 
familje medlemar att emotsätta 
med varandra och mot varandra. 

  
 
Alla har egna intresse med deras anknytning med olika organisationer, men, jag som Bajram – med ett turkiskt namn och inskriven 
som albansk, troligtvist inte ville ha mig med muslimskt namn och detta påstår jag efter 17 års vistelse som inte kunde jag bli normalt 
anställd och som handikapps kodade mig för att ha andra skäl att ta mina barn och rör vår kultur för att visa liksom vi har dåligt kultur 
och de har bättre kultur samt är rika och anställda, vilka känner pengar genom deras arbetsplaster med användningar av deras position 
och pengar att Spekulera med våra barn och familje- medlemmar, vilka känner sig högt aktad - stark och ärligt samt inte är reda att 
vidare spekulera genom att sexuellt utnyttja min fru, vilken jag tog från Psykiatrin från Kosovo, vilka inte viste i början att hon var 
sjuk och från deras invandrar fientliga inträngande i vårt familje- relation, blev de själva grundlurade av sig själva och i stället att 
hjälpa till den sjuka kvinna, vilka använder kvinnliga rättvisan som skäl och barn rättvisan som spekulationer och genom deras 
spekulerade dokument med lögn och propaganda höjer press, hottelse, Tvivlen och barn rövande om den sjuka kvinnan inte lyssnar 
dem och att de ska ta hennes bebis också om hon inte lyssnar dem, samt, dem använder rasistiska selektionen – vilka känner till i 
Sverige och utnyttjar rasistiska teorier mot en sjuk invandrar kvinnan med hennes bebis som objekt i deras projekttagande av pengar 
från staten, vilka delar med egna familje- medlemmar, vilka arbetar på sådana speciella organiserade familjehem vilka plockar andras 
barn i deras familjehem för att spekulera och känna pengar från staten. Liksom en utredare som heter Margareta Falk, som min 
psykiskt sjuka frus utredare, använder egen intelligens mot hennes anxioza depression som är känd som labila depression och hennes 
vackerhet att tillåta hennes manliga advokat att sexuellt utnyttja henne mot emot min information och klagelser, vilka har sagt till min 
kvinna att "han inte kan gör ingenting" – genom att känna sig starka inom deras familjehem på Ekbacken i Alvesta – Dessa 
familjehem är kända med sexuella övergrep som många andra har skrivit om de samt massmedior och TV med Internat mm har skrivit 
och visat Dokumenterade sexuella övergrep, utredarna som lär omedvetna flickor att prata mot deras pappor och dem dömer till 
fängelse straff utan att vara skuldiga, vilka tv och andra utsatta barn bevittnar efteråt. I detta fal jag har skrivit och tagit bilderna från 
tv och Internet att bevisa mina påstående nedan. 



Som medlem i Social Demokratiska Partiet och deltagande i Kongress 2002 
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Dear BAJRAM: 
 
Thank you for courageously speaking out for human rights worldwide. It comes down to people 
like you and me fighting everyday to end abuse, violence and exploitation. That's why I'd like to 
invite you to take the next step and give a gift of support to Amnesty 
International.  
 
You might think that ending abuses worldwide is a tall order, but as I face this challenge day-to-
day, I take heart that there are over 1.8 million Amnesty supporters worldwide - people like you -
who are standing with me and fighting. Stand with us, and you'll stand for freedom and justice 
around the world. Click here.  
 
Together, we can create a world where every man, woman and child can enjoy the rights of life 
and liberty; a world where torture and slavery are abolished; a world filled with respect for the 
dignity of all people. Your gift to Amnesty International today will make a 
world of difference.  
 
Thank you for all that you have done in support of human rights. 
 
Sincerely, 
 
Larry Cox 
Executive Director 
 
P.S. Because it is critical to maintain impartiality, Amnesty does not accept any money from the 
government. That's why it is so important for individuals like you to support our life-saving work.  
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Dear BAJRAM : 
 
Thank you so much for taking an important step towards creating a better world by taking action with Amnesty 
International. Our work depends on the actions that people like you take every day. Your action is making a difference! 
 
Today, I want to share with you a little more about how you and your efforts are part of Amnesty International's 
critical network that changes lives for the better all over the world. Amnesty International, a Nobel Prize-winning 
organization, depends on people like you to help us prevent human rights abuses. In the months ahead, I hope that 
you will find time now and then to take action, make a gift, and tell others about speaking out for human rights. 
 
Right now, we are working on a number of urgent issues that I think you will be interested in. Take a look - and take 
action if you can: 
 

 



 
Dear BAJRAM,  
Human rights in America are under siege. 
The President and his cohorts are pulling out all stops. They want 
to authorize unfair trials, eliminate judicial review for people in 
detention, and provide immunity for those who may have 
committed war crimes. This week they’ve been strong-arming 
Members of Congress to support their new legislation. This 
legislation would forever alter our nation's reputation as a nation 
that upholds human rights and the rule of law. 
The America we believe in does not use torture. The America we 
believe in would never endorse unfair trials. The America we 
believe in leads the world on human rights. 
We’re fighting to preserve our nation’s character. We’re fighting for 
justice, rule of law and human dignity. Join us. Speak out against 
the President’s new legislation today.   And when you finish, 
send this message to all your friends and family.  Together we 
have a shot at turning the tide. 
Thank you. 
Suha Debousseh 
Project Manager, Denouce Torture Initiative 
Amnesty International USA 

 
 

Stand up for the 
America We Believe In 

 
 

 
Because the America we believe 

in leads the world on human 
rights. 

Take Action Now. 
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 Dear BAJRAM, 
 
Thank you. 
 
This past September, you and thousands of Amnesty supporters like you stepped up to the plate like 
never before. When we asked you to call Congress, thousands upon thousands responded, breaking 
records. Our fall membership drive was our most successful yet. Your willingness to give, join, call, 
and act was inspiring. During one of our most difficult battles yet for human rights, you renewed our 
spirits and the spirit of our movement. Thank you. 



has the definition of "enemy combatant" been dangerously broadened, those so designated have been 
stripped of their right to challenge the legality of their detention. The bill also includes a loophole that 
could allow the President to define torture as "alternative interrogation" techniques. Given the history 
of this administration, we have no reason to believe that torture won't continue. 
 
What are we doing about it? 
 
We're not giving up. We're fighting back, and we're fighting back hard. 
 
This week, we launched a new campaign site devoted to changing America's course on human 
rights. Sign the pledge. Tell your friends to sign the pledge. This is the first action of many that we 
will take until we win. 
 
After you sign the pledge and tell your friends and family to do the same, check back often. We're 
planning on releasing some very interesting videos in the next few weeks, and we'll also be adding a 
section where you can upload your own video pledge. 
 
With your support, we are emboldened. More than ever, you play a critical role. We are indebted to 
you for your outstanding efforts these past few weeks. Do not despair, we will prevail. 

Sincerely, 

Larry Cox
Executive Director
Amnesty International  
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Online Action Center 

 
Demand Fair Trials for migrants human rights and freedoms 

 

Recently, the Supreme Court ruled in the state where the migrants are and, if those dont take protections You 
have rights to sent further to higher EU and UN tribunals. Write to your Senator or other human rights 
protectors and ask him or her to ensure that any war crimes trials for migrants and human rights and freedoms 
detainees meets minimum fair trials standards as required by the Supreme Court’s decision. 

 
 
Take Action 
Message Recipients 
Your Federal Senator(s) 

Email 

Print a Letter 
 
Review the Message 
  Subject:* 



Demand Fair 
 

Dear (recipient name),    
Demand Fair Trials for Sw edish migrant Detainees - stop children taking and exploitations from the Sw edish speculations against the 
migrant's children for more look in the w w w .inter-a.8m.com 

I w as heartened by the Supreme Court's recent decision in Sw edish Court Law  from the f irst to highest in the Sw eden and reaff irmin
fair trial standards for detainees in EU or UN custody.  Amnesty International has long stated that anyone w ho w as involved in 
committing terrorist acts should be held accountable by a court of law .  How ever, any trial must meet minimum standards of due 
process found in the w orld like in the EU or UN and international law .  The Supreme Court's decision does not impose any new  
standards to example for Kosovo's migrants in the Sw eden and over the w orld w here they are.  Rather, the ruling upheld fundamenta
due process protections that are found in the Geneva Conventions and the Uniform Code of Military Justice.

The Albanian President or Kosovo's president and some delegates in the Kosovo Congress said that w ill go to Congress to get 

 
 

Sincerely,
 

 

Send a confirmation and copy of this letter to my email address 
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Subject: You renewed our spirits - thank you 
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 Dear BAJRAM, 
 
Thank you. 
 
This past September, you and thousands of Amnesty supporters like you stepped up to the plate 
like never before. When we asked you to call Congress, thousands upon thousands responded, 
breaking records. Our fall membership drive was our most successful yet. Your willingness to give, 
join, call, and act was inspiring. During one of our most difficult battles yet for human rights, you 
renewed our spirits and the spirit of our movement. Thank you. 
 
I wish I could say our work was done. Unfortunately, despite all our efforts, the Military 
Commissions Act of 2006 passed. Bad policy has now become bad law. With endorsement from 
Congress, the administration can now hold people without charge, without trial, indefinitely. Past 
violations of the War Crimes Act have been rubber stamped, the administration absolved of 
prosecution in the U.S. Not only has the definition of "enemy combatant" been dangerously 
broadened those so designated have been stripped of their right to challenge the legality of their



rights. Sign the pledge. Tell your friends to sign the pledge. This is the first action of many that 
we will take until we win. 
 
After you sign the pledge and tell your friends and family to do the same, check back often. We're 
planning on releasing some very interesting videos in the next few weeks, and we'll also be adding 
a section where you can upload your own video pledge. 
 
With your support, we are emboldened. More than ever, you play a critical role. We are indebted to 
you for your outstanding efforts these past few weeks. Do not despair, we will prevail. 

 

 

Sincerely, 

Larry Cox 
Executive Director 
Amnesty International  
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Dear BAJRAM, 
 
Thank you for signing the petition to bring former president Fujimori to justice. 
Amnesty International considers that the widespread and systematic nature of the
human rights violations that were committed under his government constitute crimes
against humanity under international law. 
Your action makes a difference. Thank you for doing your part to support a call to the
Chilean authorities either to extradite Fujimori to Peru or to investigate him in Chile,
according to Chile's obligations under international law. 
Sincerely, 
The Web Team
Amnesty International USA 

 

 

 

  



 
Om någon Svensk skulle vara avtagen av en annan statligt 

myndighet, liksom i Grakland görde stora propaganda för att 

skyda den svensk medborgare – och jag som en svensk 

medborgare med utlandsk bakgrund inte skyddas och inte 

tillämpas lagen om min intresse. 

 
Fallet om barn omhändertagande av svenska socialen mot en 

Kosovas medborgare anmäldes också till Kosavas Mänskligar  

Rätigheter samt till EU domstolen i straburg och Hag mm. 

Kvinnan som utsattes till spekulationer och sexuella övergrep 
från psykistern samt hennes advokat har varit hemtad av mig 
från Kosovas psykiatrin och nedan dokuemnter kan bevisa 

Kvinnan har skrivit också sina problem med labiliet och 
överklagelser mot socialen som inte gav social hjäp till henne 
och propagerade liksom att jag tar hennes pengar vilka min 
förtidspension delade halva och räknade detta som social 



hennes hällså tillstånd, vilka motstta spekulanter vill övertecka 
genom att framkalla kvinnliga psykologer vilka också 
sammarbetar med spekulanter och övertecker med ljögn. 

bidrag och detta använde som spekulationer mot mig och 
skiljde henne tillsammans med bebisen – genom att ge mer 
pengar när hon är skiljd. 

 
 
Dessa dokuemtner ar på albanska och skickades översatta på svenska till Länsrätten samt till Tingsrätten och andra myndigheterna. 

 

 
Nordea Santur Prepolli var den spekuerade min biologisk 
bebis som omhändertagits av socialen efter mina anklagleser 
om familje- intregande av kuratorn med tendenser att skilja 
min fru vilken fick av mig en överklagelse om hennes 
spekulation med min fru och i den tiden blev detta bebisen 
förgiftat med en svart vättska, vilka komm från hennes nässa 
och detta jag fotograferade samt anmälde till sjukhus 
personaler. Men deras kollegilla förbindelser framkallade 
socialen från Arlöv, vilka vär ännu arga på minna 
överklagelser som förhindrade också deras invadrar 
fientlighet som förminskade hela tiden min frus social pengar 
och hade jag överklagat till olika myndigheter samt till 
domstolar. 

 
Nordea Santur Prepolli födde mycket förtidigt efter invadrar 
propaganda att hon skulle födas som mongoloid  och min 
psykiskt sjuk kvinnan med hennes labila depression var 
mycket upprörd med speciella invadrar fientliga och gömda 
rasistiska tendenser att göra den psykiskt sjuka kvinnan med 
raddsla att hon ska födda sin bebis som handikap, eftersom de 
har förbered med deras ljögn om mig att liksom jag var 
handikapp i deras skrivelser samt propaganda om pedofiliska 
aktiviteter som fanns på dessa familjehem tillsatte mot mig 
som propaganda och görde mig som sjuk och misstänksam 
ockcå att liksom ja inte kan skötta mitt bebis för att de skulle 
kunna ta henne och skriva i deras projekt för att känna pengar 
från staten och de hade egna intresse att ljuga och belasta mig 



 

 
social personal Maria kajser som kalades av kuratorn 
Kerstin Ask vilka inte tagits mina anklagelser om Kerstins 
intregande i vårt familje splitringen som vidare gjorde med 
flit mot mina överklagesler med förberedelse av barn 
omhändertagande med hjälp av socialen mot emot mina 
skrivelser och anmälningar. 
 

 
 
Kerstin Ask använde denna läkaren som kollegiala stöd mot 
min familjemedlemmar med barn omhändertagande av mig 
samt spekulerades med min fru, vilka efteråt sexuellt 
utnyttjades av sin manlig advokat och framkallades ett 
speciellt hemligt domstol för att detta skulle vara klassiskt barn 
rövande mot sin faderns anklagelserna och Tingsrätten inte 
accepterade manens stämningar genom att ta 3x450 kr och 
betrakta manens stämningar som "Ogillande" och på andra 
sida tvingas manens fru att stämma sin man med barn helt 
vård. 

  

 
Här är de personalernas sammarbete vilka sökte polisens 

 
Poliserna inte skydade invadrar barn och hjäpte till svenska 
kvinnor och hållit deras hemliga namn, bara gav polis nummer 



närvaro för att lägga mer misstänksamheten mot bebisen pappa till bebisens pappa och polisen svarade att socialen har betalad 
till dem 

  
Polisen sökte ett högre bevis om barn tagande av pappan vilka 
socialen ringde till sin chef  Karin Magnusson och hon har 
givit tillstånd att ta bebisen från pappan. 

 

 
 

 

 
Maria Kajser – vilka troligtvist tillhör i den ruska slaviska 
familje- förbindelse vilka samarbetade med en serbiska 
kvinnan som heter Sonja Blagič och Ni vet att serberna 
krigade med Kosovo albanerna vilka dessa två samarbetar mot 

 
Maria Kajser har förbundit sina envisa har mot mig när jag 
sade att de är rasistiska uppfostran och att de är inte medvetet 
vad de gör samt att de spekulerar med invandrar barn och 
kvinnor – en albanska översättare var närvarande som pratade 
vi om dessa spekulationer, och de är sekretes belagda 



mig och utom med barn omhändertagande de spekulerade med 
underhållsbidrag dubbla rökningar och skickade till Sergel 
Inkasso lunch räkningar  som de och utredarna har ätit på 
rostoranger för att belasta mig när jag både i Kosovo och 
skickades räkningarna till Kosovo, efter mina E-mall 
spridningar till andra myndigheterna samt förklaring till Sergel 
Inkasso -  de har kommit till slutsatsen att varit grundlurade 
med räkningar och tagit bort belastningen – min inge har 
stämd de eftersom mina stämningar inte tar Tingsrätten och 
värderade som "ogillande till Tingsrätten – det var ensidig 
deltagande att ta deras lögn och stämningar mot mig och min 
inte ta – är inte rättvist samt personalerna på domstolen ha sin 
kollegiala förbindelser med spekulanter och är invandrar 
fientliga med deras värderingar vilka inte tagit 3 stycke 
stämningar mor spekulanterna lögn och belastningar till 
bebisens pappa och till en kämpande man till mänskliga 
rättigheter och frihet.. 

 

översättare och kan vittna också om särskilda fal, eftersom 
Maria Kajser jag och min fru samt den översättare vet vad har 
vi pratat och att min fru inte ville skilja sig samt inte ville gå 
till familjehem vilka tvingade henne att gå tillsammans med 
mig för att de utredarna skriver negativa saker om oss för att 
ha skäl om barn omhändertagande – först från mig och tvingar 
min fru att bevittna mot mig eller att falsk tillvita mig med 
hottelse att de kan ta hennes bebis också, ovan Maria Kajser 
har varit mera aktiv mot mig samt tvång kalla polisen och 
andra chef med deras telefon prat och lögn att framkalla 
misstänksamheten mot bebisens pappa för att ha möjlighet att 
ta bebisen vilka gjorde med chefen  – Karin Magnusson vilka 
givit också grön signal till polisen att ta bebisen och skicka till 
familjehem i Alvesta - 200 km lång borta från vårt boende 
plats för att jag inte skulle kunna kontakta min fru och bebisen 
samt att ha möjlighet att grundlura en psykiskt sjuk kvinna 
vilken tingades att ge sig till sexuellt utnyttjande av sin manligt 
advokat och ändra hennes deklarationer samt att hennes 
advokat inte tillåta henne att vara på domstolen och med hans 
kollegiala närhet med domstolen acceptarar hans förslag att 
kasta utt min 2o årig som som komm med mig till domstolen 
att lysna målet samt att sekretes betrakta domen – är att 
speciellet offattbara händelse men sanningen som andra 
familjehem har gjort och barnen har upplevd tidigare samt tv 
gransningen bevisade med deras tv program mm.  

 

Vidare Maria Kajser med Sonja Blagič som nationalla hat mot 

varandra höjer ekonomiska belastningar genom dubbla 

räkningar i ena sida socialen skickar en räkning till mig med 

betalningen av kostnader me 123 kr (12 euro) med 

sammarbete pa underskrivna dokumetnet av serbiska 

kvinnan, SONJA BLAGIč, samt dessa summan skickar 

också till FK vilka också ville ha samma summan som 

underhllsbidrar dvs. Socialen ville ha dessa pengar som 

deras slösseri om barnen och pa andra sidan FK räknar 

dessa som underhållsbidrag, igen  olagligt eftersom enlig 

lagen jag inte skulle betala detta som bor i Kosova med 

5900 kr och dessa pengar igen spekuleras och höjes av 

andra personaler, liksom att jag har min pension högre än 

so jag får – då blir detta blanding av olika räkningar med 

ekonomsika belastningar samt de utredarna som äter 

lunch skirver i mitt omändertagandens  barns namn och 

räkningarna omedelbart, utan att jag ser skickas till Sergel  

Inkasso för att läga mer skulden till mig 

  

 



  
 

Polisen igen misstänksamhet tillkommer med social 
förbindelse med deras poliser vilka hjälpte till spekulanter att 
ta mitt barn och jag har skrivit till de och de svarade att 
socialen har betalad till dem dvs., om man betalar de man 
hjälper och alla handlar om pengar och mina barn och fruar 
behandlades felaktigt samt grundlurades av dessa som villa ha 
pengar och inte rättvisan – se mina 24 polis anmälningar samt 
200 styck överklagelser – kan jag vinna någon gång? 

  

 

 
Rasisterna hjölper till varandra att ta invadrar bebisen till 
familjehem med deras kolegialla förbindelser och lagar som 
spekulerades med papperna villka vidare behåler bebisen med 
hennes mamma som fånge mot miina information och 
överklagelser som ett mot attck att  visa deras envishet och 
starka rasitisitiska dumhet. 

 

¨ 
Sjusksöterska Emrin Malin hjälper till polisen som tar mitt 
barn och sätter till en civil polsi bill för att inte blir synligt 
till samhället, Eftersom mång kvinnor visade deras 
närmande till mig och jag var indifernet om deras sexuella 
tankar villka var svartsjuka också till den starka bebisen 
som föddes förtidikt i 6 månader och överlävde samt var 
mcyket stark och deras svartsukhet med rasistiska 
eksperimentala sak tvingades att ta bebisen och separerar 
från hans biologiska fadern – mig. 



 

När man inte har tillräkligt nativitet samt tillräkliga lägenhet 
som tar invadrar barn och isoleras på dessa familjehem 
liksom i Alvesta, eftersom svenskarnas genetiska fel med 
deras rasistiska egism med sexuella nytningar förlårar egna 
känslir att födda barn och rovar invadrar barn för att höje 
svenska nativiteteten som i detta fal som ja dkriver om 
också för deras fördel och nackdel för att de skulle kunna 
vara medvetna om egna fel och att ha känslor om biologiska 
barn och inte att ta andra barn och detta är genetiska dåligt 
arv vilka är inte medvetna om egna beteende. Från vilka 
tillkom också II-a Världs Kriget. 

 

 

 
  
 



Ernesat och jag träffades i Alvesta utanför familjehem och 
planerade att sticka tillsammans med henne och hon var red 
att de kan ta hennes bebis samt kan stoppa hennes social 
pengar vilka med det sättet tvingar henne att stämma mig med 
hotelser av familjehem utredarna: Margareta Falk, Kerstin 
Lenander och socialen förbinder sig med kuratorn som 
började först att attackera familjens bebis med flit att 
övertäcka hennes inträngande i psykiska kvinnans relationen 
med sin man – att separera henne från hennes man, vilka 
kommit med deras gemensamma organiserade brott att ta 
bebisen från fadern och separera kvinnan från sin man och 
Ernesta accepterade igen i Alvesta genom att underskriva sin 
önskan att vara med sin man – samt telefon inspelningarna 
bevisar om tvång och hotelser från familjehem utredarna samt 
advokaten att de kan te hennes bebis om hon återvänder till sin 
man – dvs. tillkommer deras spekulationer och planering om 
organiserad barn rövande av invandrare genom deras klassiska 
institutionella organisationer – vikingarna var en av pirater 
som genetiska fel visas ännu med rasistiska organiserade 
rövande av barn och de blir högaktade med dessa krig mot 
invandrare. 
Därför, de är mycket låga med deras beteende vilka leker med 
andras känslor och familjemedlemmar – vilka inte har egna 
känslor om barn och har förlorad egna kärlek om familjen och 
humanitet – och på andra sidan Ville de att visa till andra att 
de är så humana genom sekretes belagda spekulationer vilka 
domstolen också bettraktades som hämlig – eftersom de är 
medvetna om egna spekulationer och organiserade brott, vilka 
inte ville att allmänheten skulle vet om det och hemligt 
betraktas dessa. Men, det finns intellektuella människor vilka 
hitar dessa spekulationer och visar till allmänheten liksom 
nedan tv granskningar om barn sexuella övergrep mm. 

 
 

 
Maija Runcis som historiker pa svenska Tv bevittnar om barn 
övergrep och social felaktiga van uppfostran samt 
okontrelerade familjehem peofilerna vilka sexuellt utnyttjade 
barn som nedan, nuvarande vuxna som har blivit utsatta med 
sexuella ävergrep bevittnar på tv program – Detta program 
givits just i den tiden när jag från Familjehem i Eckbacken 
Alvesta skickade genom min bärbar datorn e-mail information 
till tv och andra myndigheterna vilka hade samlat färdigt 
program som visades omedelbart, efter min e-mail skickande. 

 
Denna  professor – Cristian Diesen har bevittat om invandrar 
diskrimineringar vilka döms felaktigt och mycket mer med 
fängelse straf. Han har fåt massor av mina e-mail samt andra 
personalerna vilka är tysta men omedelbart visas liknande 
program om invadrar fientliga diskrimineringar och jag är inte 
ensam diskriminerad, vilka spekulanteran vill övertecka mina 
information och andra information finns också med till rökliga 
bevis som jag klistrar in i dessa skrivelser. 

 



 
Om tortyr mot små barn från pedofilernas sida bevittnar 
utredaren och professor om utsatta barn från familjehem och 
deras felaktiga karaktär med tortyr om små barn- programmets 
givits efter mina anmälan om min barn omhändertagande samt 
när jag befann mig på familjehem vilka utnyttjade att skriva 
negativt och lögner om mig för att ta min bebis och frun. 

 
Utredare mor familjehem utredare hittade familjehems och 
socialens pedofiliska sexuella övergrep med tortyr – vilka 
SVT1 visade och skrivit på Internet och professor Edvard 
Befring.är fotograferats av mig från SVT när han pratar om 
tortyr om små barn 

 

Liksom Ekbacken familjehem tv angivits 8500 familjehem 
vilka i humanitetens namn tar bebisar från biologiska pappor 
och gör projekt i deras namn för att känna pengar från staten. 
 
TV samt andra myndigheterna angivits med uppdrag 
granskningar 11.ooo barn som togs i Hitlers tid dvs. i den 
rasistiska tendenser om barn omhändertagande av föräldrar, 
vilka fortsätter vidare nu i Sverige och i den tiden dödligheten 
far mycket stor –vilka erhållit hemliga, samt nuvarande 
domstolar ville hemligt göra min barn omhändertagande 
genom att grundlura min psykiskt sjuka frun med deras 
rasistiska separationer vilka använder rasistiska hederitet 
genom socialen, med kvinnliga rasistiska uppfostran liksom: 
Maria Kajser, Britt Tullberg, och visa andra som var tidigare 
inte syns länge efter mina överklagelser och samlas framför 
domstolen för att lägga mer trovärdighet till domstols 
personalernas vilka blev 8 kvinnor mot 3 män och vunnit med 
deras närvaro varande på första Länsrätten mål – och 
domstolen hade kvinnligare domare vilka inte tagits mina cd 
rom skivorna samt mina yttrandet mm och inte framkallade 
min fru som vittne på domstolen och hennes manligt advokat 
genom att sexuellt utnyttja på familjehemmet med hjälp av 
familje- utredarens Margarita Falk vilka vidare tvingar min fru 
att anmäla mig till Tingsrätten för att falsk tillvita mig med 
stämningen och hon – min fru bevittnar med vårt telefon 
samtalen vilka har jag inspelat och skickar till myndigheterna 
– visa av de har jag skrivit och översätt från albanska till 
svenska. 

Min data armiven bestor massor av bevis vilka jag ine kan 
skriva alla och skickade jag med cd rom skivor samt ska jag 
skicka mer och trycka böckerna till samhället och Ni borde 
vara försiktiga vad Ni gör. 

Anledningen som jag skriver Ni vet och vem rör min heder 
och samvete ska ha på egna heder och samvete, vilka ska 
betala mycket och detta är inte hottelse vilka ofta man tänker 
men, med egna själiga betalningar vilka skulle komma i den 
tiden när ska de lida för egna spekulationer. 

 



 
Invadrare med visa svenskar diskuterar om invadrar 
diskrimineringar, vilka, varje sida ville bevisa motsatta sak 

 
Denna man som utsattes om tortyr och sexuella övergrep har 
samlad information mot familjehem och när svt visade detta 
prgramet vilka kallade "Förlårade Berndomen" och barn 
längtade hem till sina föräldrar – han levde bara för att samla 
information och efter programet görde självmord. 

 

Rebecka ljög om sin pappa enligt familjehems van uppfostran 
och efteråt ångrade sig, men hennes pappa var 8 år dämd och 
efter 3 år hon sade sanningen till tv granskningen och manen 
frigivits med 11 andra misstänksamma, vilka familjehem 
personalerna hitar allt möjligt att ta barnen för egna 
ekonomiska vinst från staten och är inte de som tänker positivt 
om barnen eller om kvinnornas rättvisan, utan, de spekulerar i 
humanitäras namn med deras spekulerade papperna och lögn  

 
Särskild special program om barn omhändertagande av 
socialen som felaktigt och rasistiska isolatoner av barn 

=>Sara dhe Ivone va 
också van vårdade och uppfostrade felaktigt vilka pratar 
framför tv om deras felaktiga uppfostran påa familjehem. 



 
Flikorna visar egna barndom och deras incesdömda föräldrar 
av deras felaktiga påstående samt ångrar sig när de blir vuxna 
och kritisera familjehem utredarna och socialen vilka inte var 
rättvist behandlade och socialen had emycket stora brister på 
deras personaler till och med de har sexuellt övergripit dem. 

 
Social utredaren som var litte politlight inte ville prata om sina 
kolegor och han ble också attackerad av en annan program 
från en annan högre chef vilken troligtivst var rasistiska högre 
chef och den social utredaren var red av honom – visades deras 
konfrontation med indirrekta hottelser av hans chef med ett 
speciellt sätt.  

 
Dokumenteras också med SVT.se och Inernet mm. 

 
En av isolerade familjehem lång borta från samhället likadan 

som rasistiska psykiatriska isolationer isolerade människor på 

enskilda plaster och uttröttade dem. 
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Behandlingshemmet Ekbacken i Småland. Foto: 
SVT 

Barn och unga kränktes på Ekbacken  fëmijët janë abuzuar në Ekbacken e 
publikuar me; 
Publicerad 6 december 2005 - 20:00 
Vanvården på behandlingshemmet Ekbacken, som Uppdrag granskning 

avslöjade förra året, var bara toppen på ett isberg.  edukimi i keq që ka 
ardhur në kulminacionin e vet me abuzimet seksuale në shtëpin familjare... 
Nu träder fler fram och berättar om tortyrliknande behandling under sina år 
på Ekbacken. 
Från myndigheterna fick de ingen hjälp. 

Video 
Se reportaget 
Se studiodiskussionen 
Intervju: Socialdirektören ställs till svars 

Reagera 
Diskutera reportaget! 

Vittnesmålen 
Före detta boende berättar om tortyrliknande behandling 
Makarna Wöllecke tillbakavisar anklagelserna 

Bakgrund 
Första reportaget om Ekbacken 

Läs också: Allt om "fallet Ulf" 
Extern webbplats: Regeringens utredning om barn- och ungdomsvården 

Kontakt 
Mejla reportern Hannes Råstam 
 
 
20 000 barn och ungdomar i Sverige vårdas varje år på behandlingshem. Det är en lönsam bransch som omsätter runt nio 

miljarder kronor årligen och verksamheten omfattas av sträng sekretess. hetimet të ndryshme nga TV-ja mbrenda 25 
viteve që tregojnë për abuzimet sistematike të dhunës nga ana e udhëheqësit të çifti Helmut dhe Ava Wöllecke. 
UPPDRAG GRANSKNINGS reporter Hannes Råstam har ändå lyckats spåra flertalet av de ungdomar som bott på Ekbacken i 
Småland under 25 års tid, flera av dem framträder i reportaget och berättar om systematisk vanvård och tortyrliknande 
behandling från hemmets föreståndare, paret Helmut och Eva Wöllecke. 
De personer som är intervjuade i reportaget är vuxna i dag och bodde på Ekbacken som barn eller tonåringar. De vittnar om hur 
de redan i tioårsåldern tvingades upp vid fyra, halv fem på morgonen för att jobba på gården. Likadant var det efter skoldagens 
slut. 
De som inte kom upp i tid fick kallt vatten hällt över sig - som de själva fick försöka torka upp efteråt. De boende tvingades 
också göra samma sak mot sina kamrater.  

Vägrade de blev det husarrest som följd.  Dy persona janë intervjuar të cilët në ora 4 të mëngjesit i kanë que fëimjët 
të punojnë me dhunë oborrin e shtëpisë së tyre dhe si torturim i kanë hedhur ujë të ftohët fëmijëve... 
 

 



VITTNESMÅLEN AVSLÖJAR också andra kränkningar. Om hur de som ansågs ha misskött sig fick klä av sig nakna inför 
resten av gruppen, hur en flicka med lång frisyr fick håret avklippt i sömnen och hur andra låstes in eller tvingades stå ansikte 
mot ansikte i timtal, under hot om våld. 
En flicka, som hade fått en kanin av sin bror, fick den serverad som middag - något som avslöjades så snart hon ätit upp. Flickan 
var då bara runt tio år gammal. 

Läs de boendes egna berättelser här! se si vajzat i kanë deshur dhe i kanë mbyllur ose të mbajnë fytyrat e tyre fytyrë 
ndaj fytyre me orë të tëra edhe i kanë qethë flokët etyre të gjata, ndërsa një vajzës ia kanë prerë lepurin dhe e kanë ng¨renë 
për drekë pa treguar fëmijëve se po e ngrëjnë lepurin e saj të dashur . vajza e ka pasur 10 vjet tëherë... 
 
Uppdrag granskning kan också avslöja att en intagen flicka blivit sexuellt utnyttjad av en äldre pojke under ett års tid. 
Föreståndarna kände till vad som hänt, men hemlighöll vad flickan råkat ut för. 

Varken tillsynsmyndigheten eller flickans mamma fick veta något.  Një vajzë tregon se si ka qenë e abuzuar 
seksualisht kur edhe nëna e saj pastaj e ka kuptuar... 
 
MAKARNA WÖLLECKE har erbjudits tillfälle att kommentera anklagelserna som riktas mot dem, men har via advokat 
avböjt, eftersom de anser att tidigare reportage Uppdrag granskning gjort i ämnet varit "tendensiösa och vinklade". Så här 

skriver de till redaktionen. Përgjegjësitë bashkëshortët nuk kanë pranuar e pastaj i kanë luajtur kryet në shenjë të 
pohimit në mënyrë tendenciose... 

Ansvarig för tillsynen över Ekbacken har socialdirektör Stig Lindahl  
Stig Lindahl. Foto: SVT varit. I den här intervjun svarar han på frågor om hur detta kunnat pågå under så många år. 

 Përgjegjësi pyet se si kështu ka mund të shkonë në shumë vitet të gjëra dhe socialdirektori Stig Lindahl nuk ka 
dhënë shenja të situatës... 
 
Utan att någon reagerat. 
Fotnot: I Sverige finns ytterligare ett behandlingshem med samma namn. Reportaget handlar dock uteslutande om Ekbacken i 
Kalmar län. 
Text: Peter Bagge 

 
 Utskriftsvänligt format  
 Tipsa en vän   

  

 

 

 

 

  

 
Om lögn av utredarna samt personalerna vilka dessa kvinnor 

 
Ofta min foto apparat inte funkade korrekt och snabbt för att ta 



som blev sexuella uttntyttjade av deras utredaret och andra 
manliga sociala kollegialla spekulenter – bevittnar när de är 
vuxna 

mer bilder men jag tror att dessa är tillräckliga med deras titlar 
vilka pratar och skrivs vad de pratar. 

 
Manliga barn sexuell – pedofiliska sexuella övergrep bevittnar 
de som har levt på dessa hemska familjehem och de inte ville 
minnas om dessa hemska saker 
 

 
deras namn stor på tv som vittnar om deras hemska barndomen 
på familjehem och från deras ansikte synns deras skämmande 
sak. 

  

 
Efter misstänksamheten om familjehem pedofilism och 
sexuella ävergrepp granskas av journalister med hämliga 
telefoninspelningar vilka visas dirrekt på tv om spekulandernas 
hemliga spekulationer också för två muslimska flickor.  

 
muslimska flickor vilka tagits av föräldrarna genom att 
grundlura de och skicka till kristna familjer samt att tvingas 
tillguds tjänster på olika kyrkor som i detta fal tv program 
dokumenterar och hittar de familjer som tar pengar från staten 
samt ändrar muslimska flickors religion till kristna. 



 
 

 
han kan vårda barn vilken var 30 år i fångelse- 

 
 

 
Utredarna genom telefon inspelar flickornas skräck och hatt 
mot personaler, samt personalernas lögn, liksom att flickor 
känner sig bra i deras familjehem och konfronteras med egna 
lögn framfor tv granskningen. 

  

 
 

 
 



 
Han inte ville visa sin ansikte, eftersom han har varit utsatt för 
sexuellt övergrepp av social utredarna på familjehem 

 

 
Tekst tv visar kritik om invandrar barn försvinnande 

 

 
Oskuldiga döms när polisen ljuger,  

 

Kritiseras polisen också  

  

 
Familjehem, sexuella övergrepp Familjehem, sexuella övergreppFamiljehem, sexuella övergreppFamiljehem, 
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Innan dess hade Cecilia varit placerad i fyra olika familjehem, ... polisen pga. att de själva har blivit utsatta för brott 
som övergrepp och misshandel. ...  

 si urse vërtetime e fëmijëve me emrqat suedez Cecilia e cila është vendos ne këto 4 shtëpi familjare 
është abuzuar seksualisht – nga kjo rrjedh edhe ebuzimet seksuale për inat timiin si kundërveprim ndaj 



shpalosjes së mashtrimeve të tyre dhe desktruktivitetit seksual të sëmundjeve pedofile të cilë e ngjesin sikurse 
profetit Muhamed edhe mua si kundër sulme të rrejshme....edhe me diagnozat të ndryshem që mi kanë ngjitur vet 
ata...e pastaj i lidhin këto me nera tjetrån për të ma mbyllë gojën dhe shkresat e mija duke më bërë të dyshimtë 
dhe budalla.... 
webzone.hs.mah.se/.../forum/showThread.asp?parent=6&groupId=2&pageId=1&fileId=3022716294182 - 352k - 
Cached - Similar pages 

Anmälningar om misstänkta sexuella övergrepp på barn och ungdomar placerade i familjehem, art nr 1996-00-
104. 26 Nyman, Anders & Svensson, Börje. ... www.sos.se/fulltext/0003-001/0003-001.htm - 170k - Cached - 
Similar pages 

  të dyshuarit për abuzime seksuale ndaj fëmijëe që janë vendosur në shtëpinë familjare...nga interneti 
me eemrat të dhëna... 
  

DN - Mer ur DN - Tonårsflickor tvångsvårdas för vidlyftigt sexliv  

"Många har utsatts för sexuella övergrepp, men ytterst få får hjälp att bearbeta ... år som omhändertas för 
samhällsvård i familjehem eller på institution. ... 
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=553967&previousRenderType=1 - 76k - Cached - Similar pages 

 Shumë të abuzuarit seksual nëpër institucione dhe shtëpi familjare....këto janë lidhjet të ndryshme 
shkresash 
  

Familjehem, sexuella övergrepp Familjehem, sexuella övergreppFamiljehem, sexuella övergreppFamiljehem,
 

 
 

Sådana är 20 st x15 = 300 peitioner om diskrimineringar samt 
vi har 750x2 = 1500 st petioner om disktimineringar – se 
separat cd rom skiva med dessa petioner mm. 

 



 

Sådana petitioner har hunnit att 

samlas 750 och vidare fortsätter 

samlas mot barn omhändertagande 

tillsammans med Norge organiserade 

människor vilka jämför med svenska 

social lagar vilka är ännu värre än 

Norska och mer rasistiska, eftersom, 

Svenskarna har tillåtit att Nazi Tyska 

soldater använda svenska territorium 

mot Norge och 250 000 svenskar var 

SS såldater i Hitlers sida i II-a Världs 

Kriget, vilka tagit invadrarna från 

deras lägenheter med rödda korsets 

vita bussar skicade till förintelse 

plasterna och deras pengar samt guld 

stannade i Svenska Banker. 

Därifrån kommer barn 

omhändertagande av invandrare och 

inte har något med humanism att 

göra – vilka grundlurar allmänheten 

med deras lögn och lagliga 

paragrafer samt deras förbindelse 

med domstolar för mer information 

Ni kan se på deras hemsida: www.r-

b-v-net och min hemsida www.inter-

a.8m.com varifrån Ni kan se att jag 

är inte dum, och jag är mycket jävlig 

mot ohumana raser vilka tillverkar 

handikappade, fattigdom, 

exploatation och uttröttande samt 

uttröttelse med speciella förintelse 

genom psykiatrin och medicinen – 

när de inte kan kriga på annat sätt. 

 

 


