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Тема: Отговорността на висшестоящите лица за престъпления срещу 
международното право в рамките на Европейския съюз.

Уважаеми държавен глава,

Вие сте получили приложеното, адресирано до вас писмо, защото има сериозни 
подозрения, че в Германия в рамките на Европейския съюз в момента се извършват 
престъпления срещу международното право, в резултат на което се предполага, че 
за загинали 200,000 души. Ако това е така, държавните глави на всички 28 страни 
членки на Европейския съюз ще носят цялата отговорност и могат да бъдат 
подложени на съдебно преследване.

Всеки държавен глава, като най-висшестоящото лице в йерархията на отговорните 
високопоставените лица, е длъжен, при получаване на сведения за извършено 
престъпление срещу международното право да предприеме необходимите действия 
и решения, съгласно изискването на международното право. В същото време е 
нужно да се обърне внимание на факта, че по силата на международното право 
вашия вътрешен имунитет ще бъде отнет. Следователно, вие трябва незабавно да 
обърнете внимание на това писмо. В противен случай, ще бъде съобщено на 
съответните органи за неизпълнение на обязаностите на висшестоящото лице, 
свързани със задължението за обявяване на престъпления срещу международното 
право.

С оглед на факта, че в Европейския съюз се исползват много езици, това приложено 
писмо, предназначено лично за вас, е написано на на английски език. В допълнение, 
са приложени и доказателства, на германски и френски език. Имайте предвид, че за 
изпращането на отговор на това писмо е установен краен срок 15. 06. 2017 г.

Благодаря ви за вашите действия и за проявения интерес.

С уважение,

Роби Баслер

Като информатор на прокурора, на когото е възложено създаването на специален 
Международен наказателен съд, и като председател на съвета на регистрираното 
общество DEMO e.V. (бившите непълнолетни жертви).


