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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Julia Caesar är en övervintrad journalist som fortfarande har en av
Sveriges skarpaste pennor. Den 20:e september skrev Nya Tider om
en syrisk man med 3 fruar som fick bostadsrätter i Nacka. Den 7:e
oktober följde Julia Caesar upp med Nackafallet1 —en svensk
värdekollaps. På dessa artiklar baseras detta nummer.

En syrisk parasit

Bilden är en genrebild och har inget samband med personerna i texten

1https://juliacaesar.blog/2017/10/07/nackafallet-en-svensk-vardekollaps/
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EN SYRISK PARASIT

En 57-årige syrier2, kallas Ahmad Suliman (AS), har installerats
med sina tre fruar och 16 barn i tre bostadsrättslägenheter köpta
av Nacka kommun för 14 miljoner kronor. Det vill säga: Nacka
kommun har spenderat kommuninvånarnas pengar för att
bjuda över kommuninvånare i budgivningen!

Det uppmärksammade fallet med syrien AS och hans tre fruar
visar att månggifte i praktiken är tillåtet i det statsfeministiska
Sverige, trots att det juridiskt sett är förbjudet.

För en manlig asylmigrant finns inga lagliga hinder. Önskar du
dig fler kvinnor åk utomlands och köp en ny identitet (förslagsvis
syrisk) och ta med dig önskat antal fruar hem till Sverige.

Den syriska polygamifamiljen i Nacka kom till allmänhetens känne-
dom av en ren olyckshändelse. En privatperson skickade i början
av september en fråga till registratorn på regeringskansliet. Frågan
löd: ”Är månggifte tillåtet i Sverige?”

Personen fick inget svar. Då tipsades Sverigedemokraterna i Nacka
som tog upp frågan i en podcast3.

Avslöjandet har väckt stormar av indignation (hos folk i allmän-
het) och ångest (hos politiker och media). Ångesten är berättigad,
folkets raseri likaså. Det finns inget försvar för en sådan politik.

Här är en kortversion om alla turer i polygamiskandalen i Nacka.
Även den är lång —men häng med om du vill veta hur man, helt
lagligt, släpper in en 1400 år gammal muslimsk sedvänja, av mång-
gifte, i det demokratiska och jämställda Sverige.

Det kommer också klart framgå hur den arbetsamma, solidariske
svensken rövas in på bara benen samt hur piraterna med de små
stegens tyranni berikar sig.

Om starkt avvikande normer och värderingar, som i islam, ställs
mot allmänt vedertagna normer hos en ursprungsbefolkning upp-

2http://www.ltz.se/jamtland/berg/livsfarliga-brister-pa-asylboende-i-asarna
3https://soundcloud.com/macleod1001/av457-nacka-gate-hur-sverigedemokraterna-i-

nacka-uppdagade-en-skandal
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Två delar: bostadspolitik och månggifte EN SYRISK PARASIT

står starka spänningar i samhällskroppen som så småningom kan
få hela samhällsbygget att rasa. Detta kommer ofelbart leda till
antingen inbördeskrig eller slaveri.

Nacka var bomben som briserade med dubbel kraft. Den avslöjar
både en moralisk och ekonomisk härdsmälta av ytterst allvarligt
slag. Den politiska dubbelmoralen och värdeförvirringen blir tydlig.

Två delar: bostadspolitik och månggifte
Skandalen sönderfaller i två delar: bostadspolitik och månggifte.

Bostadspolitik

Mot bakgrund av den hårt ansträngda bostadssituationen är tvångs-
lagen (2016:38) en omöjlig konstruktion. Den tvingar kommunerna
att ta emot invällare oavsett om det finns några lediga bostäder
eller ej. Den 30 november hotar Ylva Johansson (s) kommunerna
med sanktioner om de vägrar. Denne YJ är gift med Erik Åsbrink
förskingraren-500% tillika juden George Soros välbetalde slav.

Här i Västervik känner vi alla till Hultsfreds kommuns rakryggade
beslut att säga stopp. Om ni har sett intervjun med Hans Jensevik,
om kommulaskatten, så inser ni att detta kommer sprida sig som
en löpeld över Sverige. Det är bara en tidsfråga.

I oktober 2016 protesterar kommunalrådet Mats Gerdau (Nacka)
och ytterligare 22 moderata kommunal/oppositionsråd i Stockholms
län mot anvisningslagen.

De representerar borgerligt styrda kommuner som i många fall har
sålt ut allmännyttans fastigheter för länge sedan. De har inga hyres-
lägenheter att erbjuda —varken till de egna beskattade invå-
narna eller till nyanlända invällare.

De vet naturligtvis att det är Fredrik Reinfeldt (m) som har öppnat
Sveriges gränser på vid gavel och släppt in 883 775 rasfrämlingar (i
genomsnitt 110 000 per år) som alla fått uppehållstillstånd eller
uppehållsrätt.
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De är också medvetna om att det finns gränser för hur mycket
de kan opponera sig mot partilinjen. Illojalitet inom partiet tol-
ereras inte. Det gäller alla partier - själv blev jag utesluten ur
Sverigedemokraterna då jag inte jamsade med partistyrelsen. Den
bestod då och idag av slaskfolk.

Vad Mats Gerdau däremot inte vet är att han knappt ett år senare
ska stå i medias korseld som ansvarig för Nacka kommuns köp av 94
bostadsrätter för 305 miljoner kronor av invånarnas skattepengar,
från 1 januari 2016 fram till nu.

Majoriteten av de inköpta lägenheterna hyrs ut till invällare. Pro-
jektet är på orwellskt nyspråk döpt till "Bostadsförsörjning för
sociala behov".

Inte heller vet Mats Gerdau att han kommer att ställas till svars för
att en 57-årig syrisk patriark med tre fruar och 16 barn har flyttat
in i tre av de lägenheter Nacka kommun köpt till ett sammanlagt
pris av 14 miljoner kronor.

Däremot vet han att en bostadsrättsförening, enligt en av Sveriges
diktaturlagar, inte kan vägra en kommun eller ett landsting att köpa
lägenheter i föreningen. Föreningen är rättslös.

Ingen hänsyn tas till att den som har nödgats ta stora lån för
att köpa sin bostadsrätt kan hamna i en mardrömssituation när
han/hon tvingas sälja med förlust och få en kvarstående skuld till
banken.

Mats Gerdau har i debatten försvarat kommunens inköp med att
ingen har "fått" en lägenhet. De hyrs bara ut på två år. Här
kommer hyreslagen in ty har man bott på hyreskontrakt kan man
ej sägas upp om man betalar hyran och det gör kommunen via
försörjningsstöd genom socialtjänsten. Detta följer av hyreslagen
som innehåller ett besittningsskydd för hyresgästen. Detta skydd
inträder omedelbart4 och är i princip omöjligt att förhandla bort.

4http://www.hyresavtal.nu/besittningsskydd-bostad/besittningsskyddets-rackvidd/
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Månggifte

Den 5 maj 1996 gifter sig AS med sin första fru, född 4 april 1977.
Han är 36 år. Bruden är 19 år, nu 40.

Redan året därpå, den 16 december 1997, gifter sig AS med sin
andra fru, född 10 maj 1974. Bruden är 23 år, nu 43.

Åren går, och ingen av fruarna föder några barn. AS skaffar sig
en tredje fru. Koranen (4:3) ger en muslimsk man rätt att ha fyra
fruar, plus ett antal sexslavinnor som står till hans förfogande.

Den 28 maj 2001 gifter sig AS med sin tredje fru. Bruden är 24 år,
nu 40 år. Hon sätter omedelbart igång att föda barn åt AS. Mellan
2002 och 2014 föder hon sju barn.

Samtidigt kommer fru nummer 1 igång och börjar föda barn efter
sex års väntan. Mellan 2002 och 2014 nedkommer hon med fem
barn.

År 2004 börjar även fru nummer 2 föda barn åt AS. Fram till 2012
föder hon fyra barn.

Att barnen låter vänta på sig i 5-6 år efter de första vigslarna kan ha
sin förklaring i den historia som AS berättar för migrationsverket
när han söker asyl i Sverige i december 2014.

Han har under långa perioder inte varit hemma i Syrien och ly-
ckliggjort sina fruar så att de kunnat bli gravida. Han gör regel-
bundna resor till den shariastyrda monarkin Saudiarabien, präglad
av den konservativa, sunnimuslimska tolkning av islam som kallas
wahhabism.

Det tyder på att AS är en man med mycket god ekonomi. I ett
muslimskt land som Syrien måste en man själv kunna försörja sina
fruar och barn. Att ha flera fruar är ett tecken på rikedom och sta-
tus. De upprepade pilgrimsresorna till Saudiarabien indikerar att
AS inte är vilken muslim som helst, utan sannolikt både förmögen
och fundamentalistiskt islamtroende. På ren svenska

Ahmad Suliman är en rik man
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November 2014 dyker han upp i Sverige, sannolikt med hjälp av mi-
grantsmugglare som har tagit rejält betalt för att smuggla honom
till vårt nordliga land. När han söker asyl uppger han för migra-
tionsverket att han är lärare, politisk aktivist och efterlyst av IS.
Sicket trams!

Varför väljer han just Sverige?
Han berättar för migrationsverket att han gjort en lång resa för att
för att komma till schlaraffenland (kortform av vad Julia skriver).
Migrationsverket tror inte på AS uppgifter, om att han skulle ha
varit politiskt förföljd i Syrien, och han beviljas inte flyktingstatus.
Första december 2016 får han ett tillfälligt tvåårigt uppehållstill-
stånd som gäller fram till 1 januari 2018.

Beslutet är fattat enligt huvudregeln i den tillfälliga lagen om tids-
begränsade uppehållstillstånd (2016:752). Lagen gäller när AS får
sitt beslut 2016 och tillämpas trots att han ansökt innan den trädde
i kraft. AS är inte nöjd —överklagar migrationsverkets beslut till
migrationsdomstolen: Får avslag igen.

AS ger sig inte. Överklagar migrationsdomstolens beslut hos mi-
grationsöverdomstolen, som är sista instans. I en inlaga präglad av
svulstiga, manipulativa krav och påståenden —närmast utpressning
—uttrycker han sitt starka missnöje med myndigheternas beslut.

Han uppmanar också överdomstolen att ställa personer på migra-
tionsverket till svars för att de utfärdar "orättvisa beslut”. Sic!

Under den tid som migrationsverket är sysselsatt med att behandla
AS ansökan gifter sig AS med sin första fru. Alla hans tre fruar och
de 16 barnen kommer till Sverige och registreras samma dag, den
25 oktober 2015.

De kommer på krönet av den enorma anstormning av 162 877 in-
vällare som reser in i Sverige det året. Den absoluta majoriteten av
dessa handlar om ekonomiska lycksökare. De flyr inte från krig
—de reser till Schlaraffenland.
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I november skall regeringen och statsminister Stefan Löfven (s)
drabbas av insikt och införa gräns- och ID-kontroller. Vice statsmin-
ister Åsa Romson (mp) gråter på presskonferensen när regeringen
meddelar beslutet. Sicken fjant!

Enligt ett beslut av migrationsverket i september 2013 ska alla som
kommer eller säger sig komma från Syrien få permanenta uppehåll-
stillstånd. Polygami är inte en prioriterad fråga för den feminis-
tiska regeringen.

Migrationsminister Helene Fritzon (s) säger sig efter uppdagandet
av Nackaskandalen ha gett skatteverket i uppdrag att "titta på"
förekomsten av månggifte. Men om regeringen på allvar vill sätta
stopp för fler polygamifamiljer i Sverige krävs en ny lag som gör det
möjligt att upplösa äktenskap som ingåtts i utlandet och ogiltigförk-
lara äktenskapets rättsliga verkningar, arvsrätt med mera, i Sverige.
Det är bara att skapa en retroakiv lag som helt enkelt säger att alla
lögnare åker ut på egen beskostnad.

Åter till den 57-årige syrien
Efter ankomsten till Sverige inkvarteras AS och senare hans omfångs-
rika familj i vacker jämtländsk natur på hotell Big Moose i Åsarna.
Han är inte nöjd med hotellets standard. Städpersonalen städar
inte upp tillräckligt snabbt. Den slöe fan kan inte städa —placera
honom på utedasset.

Tillsammans med andra asylsökande beklagar de sig i Länstidnin-
gen. Den usla länstidningen tar in deras skrivelse: "Det är inte ett
lämpligt boende för barnfamiljer".

Nacka kommun är direkt beredd att ge sig ut på den överhettade
bostadsmarknaden med flera hundra miljoner av skattebetalarnas
pengar på fickan. Kommunen köper tre bostadsrättslägenheter med
en sammanlagd yta på 393 kvadratmeter till familjen. Adressen
blir: Ljuskärrsvägen, Saltsjöbaden.

Fru nummer 3 bor med sina sju barn i en lägenhet på 156 kvadrat-
meter för 5 450 000 kronor.
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Invällarnas levnadsvillkor EN SYRISK PARASIT

Fru nummer 1 bor med sina fem barn i en lägenhet på 145 kvadrat-
meter. Nacka kommun har betalat 5 200 000 kronor för lägenheten.

Fru nummer 2 med sina fyra barn får nöja sig med 92 kvadratmeter.
Nacka kommun har betalat: 3 300 000 kronor.

I alla dessa fall är det våra pengar man har spenderat.

I enlighet med koranen ska en muslimsk man behandla alla sina
fruar likvärdigt. Det innebär att han bör cirkulera och fördela sina
gracer rättvist genom att tillbringa ett likvärdigt antal nätter med
varje fru.

Sedan Sverigedemokraterna i Nacka släppt sin bomb, på Facebook,
lördagen den 16 september fortsätter gammelmedia lugnt sin van-
liga helgsömn. Om någon nyhetsansvarig händelsevis både är i
tjänst och vaken placeras nyheten resolut i giftskåpet, eftersom SD
är källan.

På sociala medier når nyheten snabbt stormstyrka. Måndagen den
18 september kan inte gammelmedia stå emot trycket längre. Än
en gång har de fått se sig förbisprungna av alternativmedia.

Invällarnas levnadsvillkor
Familjen AS lever gott på de svenska skattebetalarnas bekostnad.
De får barnbidrag för alla 16 barnen, eftersom de är under 16 år.
Det ger 201 600 kronor per år. Dessutom utgår flerbarnstillägg med
122 640 kronor per år. Summa 324 240 kronor per år.

Om regeringen får igenom förslaget om höjning av barnbidraget
med 200 kronor i månaden, för varje barn, ökar familjens inkomster
med 38 400 kronor per år. Totalsumma skattefritt 362 640 kronor
per år, bara för barnen.

Men inte bara barnen utan också de fyra vuxna ska försörjas av
oss skattebetalare. Egor Putilov på Samhällsnytt redovisar vad
20-personersfamiljen i Nacka är berättigad till i bidrag per månad
94 981 skattefria kronor. Det blir 1 miljon 139 tusen 772 kronor per
år. Uttryckt i siffror 1 139 772 per år.
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Slutsats EN SVENSK RÄTTSKAFFENS MAN

Dessa lycksökare, svindlare, kommer kosta svenska skattebetalare
drygt 8,2 miljoner kronor åtta åren i Sverige. Detta utöver de
drygt 14 miljoner kronor som Nacka kommun har betalat för de tre
bostadsrätterna i exklusiva Saltsjöbaden.

Slutsats
Lycksökarna skall ut och räkningen betalas av politikerna, och de
behjälpliga administratörerna, personligen. Det är det enda rätta.

En svensk rättskaffens man
I samma nummer av Nya Tider tas det även upp hur en svensk
pensionär på 77 år har det.

Leif Lagerkvist

Nedanstående text är min omskrivning av NT:s artikel.

Leif har en folkpension på 11 000 per månad efter skatt . Hyran
är 6 500 kronor, men han betonar att 500 kronor av den faktiskt är
kostnad för garage. Det återstår 4 500 kronor att köpa mat, kläder
och betala räkningar.

NyT: Det låter inte möjligt att ens få det att gåi hop. Hur gör du?

- Kläder har jag inte köpt på flera år, och så blir det att leta ex-
trapriser på Lidl. Jag går aldrig på ICA och de där dyra affärerna.

För att gå runt har han tvingats ta inneboende. Just nu till två
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Leifs arbetsliv,88ÅRIG MORMOR DÖMS TILL 6 MÅNADERS FÄNGELSE

studenter som övernattar i varsitt rum. Kul att inte kunna rå sig
själv som pensionär.

Leifs arbetsliv,
gick ut i arbetslivet som 16-åring, precis som de flesta andra unga
män vid den tiden som kom att lägga grunden till den svenska
välfärd som skulle bli internationellt känd.

- Jag började som banarbetare på SJ, jag har också kört truck.

Han gick inte i pension vid 65 utan fortsatte arbeta några år därefter.
Det blir ett yrkesliv på över femtio år.

NyT: Har du någonsin varit sjukskriven eller fått bidrag för arbet-
slöshet?

- Aldrig.

NyT: Men skatt har du betalat ?

- Hahaha, oj, ja det måste man ju .

Femtio år av fysiskt påfrestande arbete har naturligtvis varit tärande
på kroppen. Mest besväras Leif av en nackskada han fick på arbets-
platsen när han blev påkörd av en lastbil.

Det finns mängder av dylika historier och så vill byns intressefören-
ing ha loss 90 000 kronor till en bil till dessa invällare. Gudskelov
satte Sverigedemokraterna i kommunen stopp för denna vansin-
nighet.

Samla in pengar till Leif istället!

88årig mormor döms till 6 månaders fängelse
Få svenskar känner till att Angela Merkel är en judinna som tidi-
gare arbetat inom Stasi, den östtyska säkerhetstjänsten, och tillika
var/är kommunist. Få känner till att Angela Merkel är sionist och
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88ÅRIG MORMOR DÖMS TILL 6 MÅNADERS FÄNGELSE

tillhör det övre skiktet av frimurarna. Få känner till att Merkel
känner sig hemma i Israel men inte i Tyskland.

Ursula Haverbeck, åtalad för att inte tro på den så kallade förintelsen
Berlin, Tyskland, Oktober 16, 2017.

Detta är en fri översättning av artikeln5 88årig mormor döms
till 6 månaders fängelse som förintelseförnekare... igen.

En tysk domstol har dömt Ursula Haverbeck till 6 månaders fän-
gelse för att hon bett om bevis för att gaskammare förekommit. Ni
läsare vet sedanAttack nummer 5 att hennes fråga är berättigad.

Ursula Haverbeck, en dam som frågar efter bevis på massmord
av judar under andra världskriget, har fått ännu en fällande dom.
Denna gång för att på en sammankomst i Berlin, i januari förra året,
påstått att ingen blev gasade i det ökända arbetslägret i Auschwitz.
Ni vet där det påstås att 1.1 miljoner människor, mellan 1940 och
1945, gick upp i rök varav de flesta var ashkenazister. Sic!

Haverbeck nekar till brott eftersom hon endats citerat från en bok
när han talade vid evenemanget. Den allsmäktiga domstolen tit-
tade på en halv minuts film och dömer henne därefter skyldig.

5https://www.rt.com/news/406932-holocaust-denial-sentence-granny-court/
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Hennes advokat argumenterade att åtalet mot henne bryter mot
Haverbecks rätt till yttrandefrihet men domaren/na har fått en
propp i örat så han/de hör inte. Dessutom upprepar Haverbeck sin
önskan om bevis för gaskammarnas existens.

Som författare till artiklar på nynazistisk tidningar (vad det nu är)
har Haverbeck aldrig undanhållit sina tvivel på gaskammarnas exis-
tens —opåkallat konsekvenserna härav. På ren svenska: Haverbeck
är en krutgumma.

Nästa månad ställs hon ånyo inför rätta för liknande "brott" nu
i staden Detmold där hon överklagat en åtta månaders fängelse-
dom från den sista September. Målet handlar om de uppgifter
hon gav i ett brev till Detmolds borgmästare där hon önskade be-
vis för att Auschwitz var något annat än ett vanligt arbetsläger.
Brevet var koordinerat i tiden med när en före detta SS-vakt vid
Auschwitz, Reinhold Hanning, var uppe i Detmolds domstol. Dom-
stolen dömde till slut Hanning, 95 år, till fem år bakom galler för
"medhjälp till mord i 170 000 fall".

I augusti förlorade Haverbeck ett överklagande i Verdens tingsrätt,
Niedersachsen, som ökade på hennes fängelsestraff från 10 månader
till två år utan möjlighet till benådning. Domstolen fann henne
skyldig till anstiftan till förnekande av den så kallade förin-
telsen.

Hets mot folkgrupp innefattar, enligt tysk lag, inte bara hets och
uppmutran till hat utan även önskan om korrekta historiska beskriv-
ningar. De som döms av domstol riskerar upp till fem års fängelse.

Haverbeck har ännu inte avtjäna någon tid i fängelse eftersom alla
domar ännu inte är fattade. Hon har även trakasserats med böter
och en villkorlig dom för uppvigling.

Denna kvinna har min fullaste och djupaste beundran.

Mikael Möller
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