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mars 2, 2012

Landskronas polischef Anneli Manelli är Wallenbergs
nyttiga heroinhora
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:03 e m 

Precis som heroinhororna Victoria Bernadotte, Carl
Gustaf Benadotte-Saxe Coburg Gotha, Carl Bildt, Fredrik
Reinfeldt, Sverker Göransson, Berndt Grundevik m.fl.,
så utnyttjas dessa brottslingar av Wallenberg och CIA
för att priserna på familjen Bush´s största inkomstkälla
(kokain/heroin) skall förbli höga och knarket en
guldgruva.

.
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Publicerad 2 mars 2012

Narkotikahundar i Landskronas skolor

Under våren ska Landskronas gymnasieskolor och högstadieskolor genomsökas av

narkotikahundar. ”Eftersom vi har märkt att inställningen till droger har blivit

liberalare”, säger närpolischef Anneli Manelli. Landskrona är först ut i Skåne med

metoden.

Landskrona. Under våren börjar polisen med överraskande inspektioner på

Landskronas gymnasie- och högstadieskolor. Utan förvarning ska narkotikahundar

lukta efter olagliga substanser i bland annat elevskåp, korridorer och toaletter.

Även lärarrummen kommer att genomsökas, men däremot inte klassrummen.
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– Vi passar på när eleverna har lektion i sina klassrum, säger Olle Olsson, chef för

polisens ungdoms- och narkotikagrupp i Landskrona.

Idén kommer från Jämtland, där polisen sedan tidigare använder narkotikahundar i

skolorna. De har i sin tur hämtat inspiration från Norge.

I Norge nosar hundarna även på eleverna, men svensk lagstiftning tillåter inte det.

– Det vi gör är att vi undersöker en plats som är allmän, där vem som helst får

vistas, säger Anneli Manelli, närpolischef.

I Jämtland har man hittills inte hittat någon narkotika i skolorna. Både Olle Olsson

och Anneli Manelli hoppas att det blir likadant i Landskrona.

Olle Olsson betonar att polisen inte gör det här för att det flödar narkotika i

skolorna, utan för att skolorna ska vara narkotikafria miljöer. Han tror inte heller

att förekomsten är större eller mindre än i andra liknande städer.

– Vi vet att det förekommer i mindre skala på vissa skolor. Det är inte på någon

speciell skola utan lite här och där. Vi får kunskap några gånger per år om att det

förekommer, säger han.

Då kan det handla om eget innehav, om elever som säljer till andra eller om bilar

som parkerar utanför skolan och säljer.

– Skolorna är en väldigt svår miljö för oss att jobba i annars, vi blir avslöjade bara

vi kliver innanför dörren, säger han.

Elever, föräldrar och skolpersonal kommer att informeras om drogspaningen som

väntas komma igång under våren. Däremot kommer bara rektorn på varje skola att

informeras om exakt dag.

Närpolischef Anneli Manelli erkänner att det finns en viss risk att elever uppfattar
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hundrazziorna fel, som att polisen är ute efter att sätta dit ungdomar.

– Tanken med detta är att vi ska fånga upp de ungdomar som använder narkotika

i ett tidigt skede och erbjuda hjälp och stöd, precis som vi har jobbat i det stora

narkotikaärende som vi påbörjade innan jul, säger hon.

Polisen har redan kontaktpoliser på varje skola. Anneli Manelli ser

narkotikahundarna som en utveckling av det arbetet.

Om hundarna hittar narkotika och den går att knyta till en elev, får personen följa

med för provtagning. Ger den utslag hanteras ärendet precis som vilket

narkotikaärende som helst, med förhör och eventuellt åtal.

Polisens ambition är att hantera eventuella narkotikamisstankar diskret.

– Vi står inte och pekar ut någon inför hela klassen. Och i Jämtland har polisen

som sagt inte hittat någon narkotika, säger Anneli Manelli.

HEROIN – SVERIGES REGERING – POLIS – FÖRSVARSMAKTEN

Kommentera
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SVERIGES REGERING FINANSIERAR AFGHANSKT
HEROIN FÖR ATT GYNNA WALLENBERG OCH BOFORS
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:09 f m 
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HEROINHORAN VICTORIA BERNADOTTE
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Polis Per Nerme i Landskrona – Ett rikspucko
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Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:31 e m 

.

Polis Per Nerme är en sådan gammal fjolla som jämt är sur som en gammal fitta.

.

4 kap. Skyldigheter i anställningen Uppträdande

1 § Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett
sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda
hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta
självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas
som utslag av ovänlighet eller småaktighet. .
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november 8, 2011

Massmördaren Gunilla Carlsson stoppar
Palestinagruppens hjälp till offren
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:59 f m 

HÄR ÄR ETT TYDLIGT BEVIS PÅ HUR SVERIGES MASSMÖRDAR-REGERING

ARBETAR!

Biståndsministern kritiserar Sida

Palestinagrupperna har avsatt 150 000 kronor för en skrift om

Mellanösternkonflikten. Pengarna kommer till stor del från Forum Syd som Sida

anlitar för informationsuppdrag.
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Nu får Sida kritik av biståndsministern.

SCANPIX Erik Mårtensson

Stockholm. Gunilla Carlsson (M) anser att skriften, Kolonialism och apartheid —

Israels ockupation av Palestina, är för hårt vinklad.

— Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt,

säger hon till Svenska Dagbladet.

Hon anser att detta inte är något som skattepengar ska användas till.

Ordföranden i Forum Syd, tillika riksdagsledamoten för Miljöpartiet, Bodil Ceballos,

tycker att Carlsson ägnar sig åt ministerstyre om hon tänker förbjuda all

opinionsbildning från frivilligorganisationerna.

Hon anser att regeringen går för långt och styr Sida för hårt och att regeringens

eller UD:s bild av biståndsarbetet inte kan vara den enda som får förmedlas.

Dock tycker hon att det borde framgått tydligare att Sida och Forum Syd inte står

bakom innehållet i skriften.

På Sida anser man att skriften bitvis borde vara mer balanserad.

Sida ämnar diskutera saken med Forum Syd men tänker inte kräva tillbaka

pengarna.
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Skriv en ny kommentar
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Corru Hammer

73 kommentarer 157 gillar received

Showing 4 comment

Corru Hammer 0 minuter sedan

Sveriges regering är världens största finansiär av Afghank opium-odling.

Förutom 500 miljoner till afghanska bönder varje år, förutom 500 svenska

soldater som vaktar opium-fälten, så ger SWE-regeringen miljardbistånd till

NATO, ISAF, Washington och till heroin-kungen Hamid Karzai. Du betalar

Svensson!

Anmäl

Corru Hammer 0 minuter sedan

SIDA och alla andra ”hjälporganisationer” är till för att mörka chefens

massmord i Afrika, Irak, Afghanistan osv. Chefen är Washington. Sveriges

regering har sysslat med denna POLITIK sedan 1936. Nu vet Ni varför

”flyktingar” kommer till Sverige… ONDSKAN bombar inte på hemmaplan.

Anmäl

Corru Hammer 0 minuter sedan
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Skriften går emot Rothschild som får 40 miljarder av Sveriges regering varje

år. Alla svenska pengar som går till FN, UNICEF, SIDA, RÖDA KORSET, går

rakt ned i fickan på Evelyn de Rothschild. Rothschild äger Sveriges Riksbank

sedan 20 år, han äger även 25% av gamla Vin & Sprit samt 50% av Bofors.

YOU DO THE MATH SVENSSON!

Anmäl

Lasse 4 timmar sedan

”Hon anser att detta inte är något skattebetalarnas pengar ska användas till.”Jag

vill inte att mina skattepengar skall gå till något bistånd alls utan vill att mina

inbetalda skattepengar går till oss här i Sverige först och främst. När vi sen nr alla

som skall har jobb, bostad och den välfärd som vi alla bidrager till så kan man

fundera på sånt här.

Jag förstår att vissa bitar kan vara politiska med sådant här men nu lever vi på

2000 talet och då skall man knappast behöva köpa sin vänländer.

Anmäl

1 person gillar det här.

Kommentera

oktober 23, 2011

Kassem – Landskrona – Växlingskontor – Ali Fegan –
SVT – Uppdrag Granskning – Banker – Wallenberg –
Bofors – CIA – Heroin
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 9:48 f m 
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Kommentera

oktober 21, 2011

HD gillar dina pengar men inte dina åsikter – Känsliga
kommentarer raderas
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 9:56 f m 

HD lägger ut sagorna men inte sanningen

Dagens artikel i HD-Landskrona, med huvudman Anders Fänge, berättar han om sin

tid som bl.a. journalist i Afghanistan, vilket är en fin saga som HD:s webbredaktör
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Emelie Malmros (webbred. ändrades plötsligt och snabbt till Joakim Borgudd) vill ha

kvar i sagornas värld. Den sagan får tydligen inte störas trots att HD ”ger” folket,

dom som tvingas bidra HD med pengar (presstöd) varje år, chans till att

kommentera. Läs artikeln nedan och dom två kommentarerna som inte gillades

utav den socialbidragstagande och ”demokratiska” blaskan HD.

.

Hemma är Helsingborg – och
Afghanistan
Hallå där Anders Fänge, före detta chef för Svenska Afghanistan-kommitténs

biståndsverksamhet, journalist, FN-anställd, numera pensionär, som kommer till

Pumphusets museiförening tisdagen den 25 oktober klockan 19.

Anders Fänge har arbetat i många olika hörn av världen.

Anders Fänge har arbetat i många olika hörn av världen.HD/NST Sven-Erik

Svensson

Landskrona. Vad ska du prata om?

– Jag pratar nog om mina erfarenheter av Afghanistan, sett ur ett mer personligt

perspektiv.
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Hur hamnade du där egentligen?

– Genom en tillfällighet. Jag var frilansjournalist då och många av mina polare och

kollegor drog till Latinamerika, själv drog jag bort mot Asien och började som

journalist i Afghanistan. Då hade precis Sovjetunionens ockupation av landet ägt

rum, det var 1979-1980. Jag gjorde ett par resor dit och sedan frågade

Afghanistan-kommittén om jag kunde hjälpa dem att hålla i deras nystartade

kontor där, det skulle bara vara under en kort tid. Men det blev sju, åtta år första

omgången. Jag var där fram till 1990, sedan har jag kommit tillbaka flera gånger,

senast var 2007 till maj i år. Nu försöker jag pensionera mig.

Om jag säger ”Afghanistan”, vad känner du då?

– Det första jag tänker är att det är som ens andra hemland.

Vad är så bra med landet?

– Folket! Det är ett generöst folk, några av mina bästa vänner finns där. De är

väldigt hårt arbetande, de har en härlig känsla för humor som är lik vår svenska,

lite rå och hjärtlig, så där. Det är sällan man skrattar så mycket som när man är

med afghaner!

Så vad gör du annars nuförtiden, förutom är pensionär?

– Det blir en del jobb, jag sitter i Afghanistan-kommitténs styrelse, även i dess

lokalavdelning i Lund. Och så håller jag föreläsningar, jag har just kommit tillbaka

från Stockholm och ska till Göteborg på lördag, Pumphuset tisdag, sedan ledig ett

tag innan det blir en riktig körare i november när jag ska till Bryssel, Stockholm

och Skövde.

.
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Genom att kommentera på hd.se så godkänner du våra regler.

Skriv en ny kommentar

Logga ut

Corru Hammer

54 kommentarer 137 gillar received

Visar 2 kommentarer

Corru Hammer 0 minuter sedan

Landskrona-polisen fick år 2009 anmälan om vilka som är huvudmän i heroin-

import och försäljning till Sverige. Polisman Nerme sade att han inte ville ta

emot anmälan. Nermes kollega sade, ”Du kan inte komma och beskylla vem

som helst bara sådär utan bevis”. Sedan fick han bevis och blev tyst…

anmälan om grovt narkotikabrott avskrevs av Landskrona Polismyndighet

snabbare än kvickt.

Anmäl

Corru Hammer 0 minuter sedan

Inte ett ord om heroinet… kopplingar till CIA, Wallenberg, Bernadotte´s, Carl

Bildt, Hamid Karzai, Fredrik Reinfeldt, Turkiets militär-regering, den utav

svenska regeringen öppnade och ”befriade” heroin-porten Kosovo, alla som

mördats av NATO/CIA/SWE-REGERING för att Afghanskt heroin skall säkras

och därmed vapenindustriernas försäljning… speciellt BOFORS.Inte ett enda

ord om det viktigaste…

.
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pdf

Kommentera

http://landskronapress.wordpress.com/2011/10/21/hd-gillar-dina-pengar-men-inte-dina-asikter-kansliga-kommentarer-raderas/#respond
http://landskronapress.files.wordpress.com/2011/10/hemma-c3a4r-helsingborg-och-afghanistan-anders-fc3a4nge-hd-landskrona.pdf
http://landskronapress.files.wordpress.com/2011/10/presstod-distributionsstod-2009-hd-landskronapress-socialbidrag-till-media.jpg
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2flandskronapress.wordpress.com%2fpage%2f5%2f&id=ma-130301144810-36e6dc3c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

juni 4, 2011

Polis Mats Karlsson – Elit-pedofilernas nyttige idiot
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 7:42 e m 

Mats Karlsson användes som en idiot utav kungahusets tjänare (SÄPO) för att

hindra journalist från att få bilderna på kungen, horor och kungens pedofilvänner.

 

Mats Karlsson extraknäcker för Systembolaget ibland. Då jagar han ”svartsprit”,

men han har inte den blekaste aning om vad EU:s lagar säger om sprit från annat

EU-land. En nyttig idiot helt enkelt.
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