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Pedofiler och socialkärringar, är den asociala bakgrunden 
till fn dold Kommunal Lönsam Människohandel 

Geijeraffären var förebilden på regeringsnivå för grym Pedofili. 
Kommunens socialkärringar får en silvergrå BMW tjänstebil av sin pedofil 
för att kunna besöka de glest utspridda HVB-hemmen i angränsade län 
där de kan vara delägare av de lönsamma familjehemmen med 
tvångsomhändertagna sexslavar. 

Pedofilen och socialkärringen i Svenska Kommunala sexringar utgör 
materialistens och ateistens tillfälliga seger över: Familjen, 
Moderskärleken och Ansvaret för nästa generation. 

Pedofiler och socialkärringar utan egna barn 
kan vardera utgöra 30% av Kommunens LVU/HVB-kostnader. 

 

Tystade ’förtroendevalda’ nämndemän från Sjuklöverpartierna kan 
utgöra den tredje delen. 

 

Samtalet mellan Jimmie SD och Ebba KD kan ha varit det enda 
konstruktiva mötet under Almedalsveckan, som regisserats av 
SVT/Pravda 
som en falsk flagga. 

 

http://www.peace.se/blogg/


S-pedofiler och S-socialkärringar kan bli Socialismens avslut i 
Sverige 
Invandraren Ivan Romanov var för femtio år sedan 
kapten i Jugoslaviska Säkerhetstjänsten. 
 

 

Han bedömer att vår vänstervridning och korruption nu i Sverige redan 
har nått så långt som Ryssland hunnit år 1987, två år före Berlinmurens 
fall och fyra år innan kollapsen av Sovjetväldet. 

 

Ivan noterade en komplott mot Statsminister Olof Palme. 
Han uppvaktade ihärdigt SKRÄPO i tid om saken. 
Han fick böta 8 000 kr för sitt Hot Mot Folkgrupp! 

 

Smarta Pedofiler och korrupta socialkärringar i samverkan 
är grunden för att 1-2 % av landets BNP-omsättning, går vidare till den 
sjuka Socialtjänsten, LVU-rättsrötan och HVB-hemmen, där listiga 
pedofiler, falska poliser och smarta myndighetspersoner kan vara 
delägare och sexmissbrukare mot barnen, sexslavarna i landet, där 
bordellerna ersatts med ett lagligt förbud av sexköp. 

 

Hur aningslösa kan svenskarna bli innan globalisterna ersatt oss alla 
med smarta mörkhåriga mogna brottslingar som talar persiska (efter att 
de befriats ur Shahens fängelser och fått enkel biljett till Sverige med 
villkor att inte återvända till Iran) men ombads påstå att de är tonåriga 
flyktingar från Afghanistan? 

 

Den kriminella invandringen påhejades av George Soros. 
Hans Hedgefonder skyddades av insiderkontakten med Rockefeller. 

 

Varför slapp Palme och Geijer straff för sin pedofili? 
Rättsröta? Mutade domare? Avgångsvederlag för nedtystade 
politiker? 

Ja, troligtvis, men också den lagändring som ansvarsbefriar 
myndigheter. 



Myndighetsutövning utan ansvar präglar både DÖ från 

2014: 

 
December-Överenskommelsen och JÖKen: JanuariÖverensKommelsen 
2019. 

 
Sexualakrobaterna håller sig skickligt fast i utnämningsmakten. 

 

Femtio års Totalitär Socialism är ett trofast folks belöning: 
efter flyttning av makten från Rosenbad till Göran Perssons Torp. 

 

AVSNOPPA PEDOFILER OCH SEXMISSBRUKARE! 

 

Hur avsnoppar vi de värsta kommunala pedofilerna? 
Landsförvisa först de värsta politiska rötäggen 
som aningslöst öppnat Sverige för mångkulturell  
invandring i stor skala bakom skattebetalarnas rygg! 

 

 
ÅTERINFÖR ÄMBETSMANNAANSVARET, 
SAMT ÅTERFÖR POLITIKEN TILL ETT ÄRAT 
FÖRTROENDE-MANNASKAP & SYSTERSKAP! 
 

 
P.S. Den Galaktiska Federationen har andra drastiska förslag, som 
kommer att verkställas i september, november och december. 
 

 
Den som lever får se… 
Se mer i Peace Philosophers Blog: www.peace.se/blog/ 
samt i Filosofens blogg: www. peace.se/blogg/ 
samt ännu mycket mer i: http://sananda.website/sananda/ 
och på svenska i: http://www.st-germain.se 

 
 
Boken LVU: Lönsam Kommunal människohandel 
Postat den 24 september, 2013 av Ove Svidén 
LVU-boken Lönsam Kommunal Människohandel 
finns nu att köpa på Vulkanmedia.se  för 150 kr. 

http://www.peace.se/blog/
http://peace.se/blogg/
http://sananda.website/sananda/
http://www.st-germain.se/
http://www.peace.se/blogg/2013/09/boken-lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel/
http://www.peace.se/blogg/author/ove/
http://vulkanmedia.se/


 
Beskrivning: 
LVU-Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga är 
en vacker fasad, tillkommen för att: ’göra det som är bäst för barnen.’  
 
Men med en enkel LVU-etikett, kan ett kidnappat barn utnyttjas som 
handelsvara i kommunernas lönsamma människohandel. Socialtjänsten 
har totalitär makt över LVU-processen i början. 
 
Polisens transporttjänst anlitas för att flytta ett LVU-barn mellan olika 

Hem för Vård och Boende (HVB). LVU/HVB-systemet är en storindustri. 
Kommunerna tjänar omkring fyrtio tusen kronor per månad och barn, 
som de lyckas fånga in med ett LVU.  
 
Genom metoden att förhala ett LVU-ärende ökas kommunens vinst. 
Endast en liten bråkdel av LVU-intäkterna kommer barnen till godo. Det 
mesta hamnar i privata fickor hos HVB-ägare och familjehem.  
 
LVU-systemet och de tillhörande skenrättegångarna i 
 förvaltningsdomstolarna dit föräldrar luras för att överklaga, är en 
skamfläck för landet.  
 

Europarådet har därför nu beslutat om att granska Sverige 

för att vi varken följer FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter eller 

har inkluderat Barnkonventionen som lag.  
 
Mer än en halv miljon svenskar, barn, föräldrar och släktingar har direkt 
erfarenhet eller kännedom om det kränkande LVU/HVB-systemet, och 
de vill nu se handling.  



Det betyder konkret att om bara hälften av er röstar på samma parti i 
nästa val, så kommer det partiet in i Sveriges riksdag hösten 2014 . Där 
kan vi tillsammans påverka den sjuka LVU-frågan politiskt.  
 
Alla LVU-drabbade, förenen eder! 
 


