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BSIC 

Östersjöregionens Radioaktivitetsgranskning (BSRRW.org - Baltic Sea Region 

Radioactivity Watch) i Sverige håller 1-7.3.17 urfolks representanternas 

konferens Kriminaliserar AtomKrigs System. 

Östersjöregionens Radioaktivitetsgranskning,  www.BSRRW.org, anordnar konferenser av 

ursprungsbefolkningarnas representanter från hela världen var tredje månad. Målet , även med den 

sjunde konferensen - i Sverige,  är att kriminalisera atomkrigets system genom att skapa en platform 

för ett globalt nätverk av ursprungsbefolkningarnas vise som markerar de nuvarande systemen som 

har fört oss till atomkrigets oacceptabla risker/konsekvenser och att förespråka de säkra systemen. 

Strategi är att undvika forskning som finansierats av militära och industriella korporationer och föra 

fram hederligt arbete av oberoende forskare samt sprida deras fynd. Metoden är en webb-

konference som presenterar viktig forskning i skriftlig och videoformat, lätt tillgänglig för alla, via IT, 

utan kostnad. Programmet erbjuder en vilosam, kunnig och andligt meningsfull vecka med fokus på 

lösningar för att eliminera det pågående kalla kärnvapenkriget. Ett nätverk av urinvånar-domare 

kriminaliserar de system som skapat det kärnvapenkrigets närvaro. 

Det är urfolket som har kompetensen och gudagiven rätt att reglera systemiskt samhällen där våra 

förfäder bott i tusentals år och ersätta systemfel som utmynnar i AtomKrigets risker mot system som 

skapar blomstrande samhällen av Kärlek, Förståelse och Fred. 

Metoden är att genom sann oberoende forskning att kriminalisera korporativa syndikat som 

systemikst indirekt driver det kalla kärnvapenkriget. Dessa företag ska omstruktureras, utan att 

straffa människor i dem, till verksamheter för hållbar fred och välfärd. 

Denna deklaration ger order som ska verkställas omedelbart, beroende på det akuta läget i världen 

då det permanenta kalla kärnvapenkriget ständigt håller oss på gränsen till utrotning och vi behöver 

genast att övergå till system för fred och välstånd som skyddar de sköra livssystem. 

Urinvånar-experter av "CNWS konferens VII" har härmed bestämt följande SOS beslut som gäller. 

Vi förlitar oss på visdom och stöd av lokala ursprungsbefolkningar som en grundläggande kraft för 

förvaltning av mark och egendom och regleringing av alla väsentliga beslut. 

Beslut av CNWS VII KAKS om de viktigaste parametrarna i kriminalisering av matrissystem av 

kärnvapenkriget: 

 

1.  Vi bestämmer att med hjälp av urfolks visa representanter att  återskapa ett system som är lojal 

urfolken och allt det levande och älskar dem. 
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2. Vi kriminaliserar de globala korporationerna av den nya världsordningen, som har infiltreratt de 

suveräna staterna genom sina nationella dotterbolag som korrumperat regeringar och parlamentet 

med gudlösa lagar, monetär fusksystem och militär diktatur. 

3. Vi beslutar att radera alla statsskulder  och återge resurserna som det internationella 

konglameratet fuskat till sig tillbaka till nationerna. 

4. Vi kriminaliserar alla kärnvapen och industrier som deltar i deras tillverkning. 

5. För att förutsäga riskerna med radioaktivitet, vi använder ECRR-modellen (euradcom.org) istället 

för ICRP-modellen, som är kriminell. 

6. Vi kriminaliserar alla vetenskapliga och utbildnings-institutioner, som stödjer industrier som när 

kärnvapenkriget. 

7. Vi kriminaliserar globala företag  som skapar det finansiella systemet  som är ej kontrollerad av 

lokalbefolkningen. Följande och liknande företag som IMF, Federal Reserve Bank, Världsbanken, 

Bis.org, UNIDROIT.org o s v är kriminella strukturer. Vi  anropar att anordna Bretton Woods II för att 

skapa ett samspelt nät av suveräna nationella valutor. Urfolken skapar egna lokala pengar, liksom 

andra utbytesmedel  för  frukterna av sitt arbete, som grund för den nationella valutan. 

8. Vi kriminaliserar alla korporationer som bidrar till att förstöra människors hälsa. 

9. Vi kriminaliserar lokala administrativa kontor som genomför expropriation av lokalbefolkningens 

resurser och t o m deras barn. 

10. Vi kriminaliserar korporativ media som göder atomkriget. 

11. Vi kriminaliserar korporativa religiösa institutioner, som stoppar människornas band med högre 

makter av kärlek och godhet, och beslutar att avverka religiösa busines-företag som genomför 

folkmord av urinvånarna m fl genom system av kärnvapenkriget. 

12. Vi befaller att upplösa NATO till nationella försvarsenheter som kontrolleras av dess 
urfolk - USA har startat 250 krig sedan 1805, och mördat  50 statsledare, inklusive O. Palme - mycket 

värre än Romerska Imperiet. Vi befaller att upplösa även Rysslands, Kinas, Israels och alla andra 
militära korporationer till av urfolk kontrollerade fredliga enheter. 
 
13. Vi befaller att upplösa korporationer som har skapats och utvecklats genom Euratom-fördraget, 

däremellan – EU som blivit till en federation och leds av odemokratisk EU komission. 

14. Vi älskar varje person, vi skyddar deras gudomliga rättigheter och vi förstår var och en. 
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