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Θέµα: Η ευθύνη των ανωτέρων προσώπων για εγκλήµα κατά των κανόνων του
διεθνούς δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σεβαστός αρχηγός του κράτους
Έχετε λάβει την συνηµµένη επιστολή, που προορίζεται για σας επειδή υπάρχει µια έντονη
καχυποψία ότι στη Γερµανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα γίνεται ένα
έγκληµα κατά των κανόνων του διεθνούς δικαίου, στο οποίο προφανώς έχει ήδη σκοτωθεί
200.000 θύµατα. Αν ναι, όλοι οι 28 αρχηγοί των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα φέρει τη συνολική ευθύνη και µπορεί να υπόκεινται σε ποινική δίωξη.
Κάθε αρχηγός του κράτους ως το υψηλότερο πρόσωπο στην αλυσίδα των ανωτέρων
προσώπων είναι υπεύθυνοι εφόσον γνωρίζουν για το έγκληµα κατά των κανόνων του
διεθνούς δικαίου πρέπει να αναλάβουν ενεργίες και να ληφθούν οι αποφάσεις, όπως
απαιτείται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Την ίδια στιγµή σηµειώστε, ότι,
σύµφωνα µε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου η εγχώρια ασυλία σας στο εσωτερικό του
κράτους αφαιρεθεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει απαραιτήτως να απαντήσετε σ’αυτή την
επιστολή! Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναφερθεί στις αρµόδιες αρχές σχετικά µε την
παράβαση, υπό την ευθύνη του ανώτερου προσώπου, της υποχρέωσης να δήλωνει για
εγκλήµατα κατά των κανόνων του διεθνούς δικαίου.
Λόγω των πολλών γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η συνηµµένη επιστολή που
προορίζεται για εσάς προσωπικά, συντάχθηκε στα αγγλικά. Επιπλέον, τα αποδεικτικά
στοιχεία που συνδέονται στην γερµανική και γαλλική γλώσσα. Σηµειώστε ότι για να
στείλετε µια απάντηση στην επιστολή αυτή έχει οριστεί καταληκτική ηµεροµηνία 15. 06.
2017.
Σας ευχαριστούµε για τις ενέργειες σας και το ενδιαφέρον.
Με εκτίµηση,
Robbie Basler
Ως πληροφοριοδότης για τον κατήγορα να δηµιουργηθεί ενός ειδικό ∆ιεθνές ποινικό
δικαστήριο, και ως πρόεδρος του Συµβουλίου της καταχωρηµένης κοινωνίας DEMO e.V.
(πρώην ανήλικα θύµατα)

