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Landskrona kommuns brottslighet sprider sig till

Stockholm och vidare till Justitieombudsmannen

(Lilian Wiklund)

Det hela började på Enoch Thulin-gymansiet i Landskrona där elev hotades av

lärare Joakim Eringskog (fd. Andersson) och “psykologen” Ulla Eklund med sänkta

betyg och andra bestraffningar om eleven fortsatte med att påstå att Wallenberg har

stort inflytande på Sveriges regering. Eleven hade fått i uppdrag av lärare Joakim

Eringskog (Åstorp) att lämna egna uppfattningar/åsikter om demokratin, politiken

och annat kring ämnet. Någon dag efter att eleven gjort läxan/uppgiften och lämnat

in den, kallades eleven till förhör med lärare Joakim Eringskog och psykologen Ulla

Eklund.

Eleven uppfattade hoten som brottsliga och anmälde saken till Landskrona kommun

(Christian Olsson) vilken fegade och ville inte ens vara med vid möte med korrupt

rektor Thora Skuladottir och brottslingarna Eringskog/Eklund. Mötet hölls alltså då

av förövarna som försökte att uppträda som “åklagare/domare” mot eleven under

mötet.

Läs mer om Landskrona kommuns brott mot gymnasie-elev vilken förbjöds att

tänka själv och bestraffades med sänkt betyg utav brottslingen (psykiskt sjuk)

skolpsykolog Ulla Eklund (Helsingborg), klicka på länken nedan.

http://landskronapress.wordpress.com/2012/08/07/beo%C2%B4s-

skolinspektionens-lotta-svedensted-ar-noga-med-att-gomma-sig-pga-att-hon-

vet-att-hon-ar-en-brottsling/

.

K R IM IN E L L A  T J Ä N S T E M Ä N  B E G Å R  B R OT T  E F T E R  B R OT T  F Ö R  AT T  M Ö R K A  S IN A

T ID IG A R E  K R IM IN E L L A  H A N D L IN G A R  –  KO R R U P TA  T J Ä N S T E M Ä N  H O P PA R  IN  O C H

B E G Å R  B R OT T  F Ö R  AT T  D Ö L J A  KO L L E G O R N A S  B R OT T  M OT  E N S K IL D

Brottslingar vid BEO, Lotta Svedenstedt och Elisabeth Blyhammar Scholander begår

grova brott mot barn (läs om det här) och försöker sedan att gömma sig för att

svenska folket inte skall få information kring vilka dessa brottslingar är.

Brottslingarna Svedenstedt och Blyhammar-Scholander går ännu längre som ett led

i flera desperata och olagliga handlingar för att stoppa demokratin, yttrandefriheten

och meddelarfriheten i Sverige. Svedenstedt och Blyhammar-Scholander döljer sina

CV för svenska folket. Tjänstemän är offentliga personer vars skyldighet är att
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informera allmänheten om sig själva när enskilda begär ut handlingar kring

tjänstemännen. Endast i diktaturer och i bananrepubliker vägras folket insyn i vilka

som arbetar vid staten. Endast i fascist-stater får tjänstemän påstå att enskild är ett

hot mot staten om enskild skall använda allmänna handling för att sedan sprida

dessa till dem som vill informera sig.

Dina tjänare, Elisabeth Blyhammar-Scholander och Lotta Svedenstedt vill inte ha

demokrati i Sverige. Svenska folkets rätt till full insyn nonchaleras av kriminella

tjänstemän som därmed begår brott (grundlagen).

.

JO – Lilian Wiklund hjälper brottslingar att hota demokratin

Det har gått så långt nu att ännu fler kriminella tjänstemän rycker in för att hota

demokratin. Lilian Wiklund är tjänsteman (folkets tjänare) vid

Justitieombudsmannen. Hennes uppgift är att se till att demokratin fungerar som

den ska, och att enskilda får sin rätt tillgodosedd. Wiklunds uppgift är INTE att

hjälpa kriminella kollegor eller att begå brott för att skydda kriminella tjänstemän.



Klicka på länken nedan och läs Lilian Wiklunds olagliga beslut och se hur Wiklund

begår brott mot demokratin Sverige och det svenska folkets rättigheter.

http://www.divshare.com/direct/19673350-ab1.PDF

http://www.divshare.com/direct/19673378-f20.pdf

Ann-Marie Begler är en pedofil och korrupt stats-tjänsteman som begår brott för att

skydda andra tjänstemanna-pedofiler vilka begår brott mot barn.

Nedan mejl är skickat idag till JO/Lilian Wiklund.

Till Lilian Wiklund,

Tjänsteman Ann-Marie Begler ljuger för JO, anledningen är att BEO vägrat lämna ut

namn på den tjänsteman vid BEO pga att denne tog beslut i EGEN SAK. BEO har

vägrat att följa lagen som kräver att BEO lämnar ut namn på dem tjänstemän som

utgjort tjänsteutövning mot enskild.

JO/Lilian Wiklund borde kunna lagen lika bra som jag. JO har begått grova brott

kring sitt illegala beslut som INTE har en enda hänvisning till lagrum som stöd för

Wiklunds beslut pga att Wiklund vet att Wiklund EJ har stöd i lagen för sitt kriminella

beslut.

Om anställda vid BEO ”känner sig hotade” av demokratin, och att Sverige inte är en



diktatur, så borde dessa tjänstemän flytta till ett land där diktatur råder. I Sverige

råder öppenhet och yttrandefrihet vilket JO borde förstå och säkra/skydda istället

för att skydda kriminella kollegor vilka, precis som Lilian Wiklund, kan liknas vid

organiserades brottslingar vid en diktatur-regim.

Eftersom Lilian Wiklund begått grova brott för att skydda kriminella kollegor,

kommer Wiklunds beslut att bli en allmän handling, tveksamt om JO förstår vad

allmän handling och demokrati innebär.

Wiklund får en chans att göra rätt, riva upp sitt olagliga beslut samt att be om ursäkt

för lagbrott (korruption/tjänstefel).

/Hans-Göran Björk.

Lilian Wiklunds man, Tom Wiklund.

Lilian Wiklunds man vill tydligen ha lammkött.

.
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Den högst ansvarige kring brott som tjänstemän begår mot barn i Landskrona är

Torkild Strandberg.
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