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Emne: Overordnede personers ansvarlighed for forbrydelser imod internationale
retsnormer inden for Den Europæiske Union.
Højtærede herr statsoverhoved,
De har modtaget dette vedlagde brev, som er forudbestemt for Dem, fordi der findes en
omstændelig anelse om, at der begås en forbrydelse for nærværende på Tysklands
territorium inden for Den Europæiske Union imod internationale retsnormer, og 200000
personer er antageligt omkommet allerede som ofre for denne forbrydelse. Hvis det er
tilfældet, står alle 28 lande – medlemmer i den Europæiske Union til et fælles ansvar derfor og
kan være underkastede strafforfølgelse.
Hver statsoverhoved som landets højeste person i række af de overordnede, som står
til ansvar, efter at en viss forbrydelse imod internationale retsregler er blevet bekendt,
må træffe forholdsregler og tage visse beslutninger som det foreskrives i internationale
retsregler. Herved henled Deres opmærksomhed på, at Deres juridiske immunitet, som
gælder inden for landet, skal erklære for ugyldig ifølge internationale retsnormer. Derfor
må De endelig reagere på dette brev! I andet tilfælde skal der sendes meddelelse til
modsvarende organisationer og kompetente myndigheder om en begået forbrydelse, inden for
denne overordnede persons ansvarlighed, og overtrædelse af en forpligtelse til at afgive
erklæringer om forbrydelser imod internationale retsnormer.
På grund af, at der findes mange sprog i Den Europæiske Union, dette vedlagde brev,
der er forudbestemt personlig for Dem, blev forfattet på engelsk. Som supplementer
dertil findes der beviser på tysk og fransk vedlagt. Henled også ders opmærksomhed på, at
der findes en fastsat frist for at sende et svar på dette brev senest den 15. 06. 2017.
Tak for Deres handlinger og interesse.
Med højagtelse,
Robbie Busler
Som en person, som informerer en anklager, der kan etablere den speciale Internationale
strafdomstol, og formanden for Rådet for det registrerede selskab DEMO e.V (de
forhenværende mindreårige ofre).

