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Är du i ditt företag utsatt för utpressning? Inte än! OK!
Det kan gälla beskyddarpengar, stölder, förstörelse m.m. och de du möter är vad
polisen kallar de ”kriminella gängen”.
Du förstår att det är klanernas egna poliser det handlar om – de så kallade
”grabbarna” – som uppvaktar dig. Du förstår att de är hos dig på uppdrag av en
klanledare. Du förstår att de har ett betydande våldskapital att ta till mot dig om
det skulle behövas. Du förstår att de inte skulle tveka en sekund att lemlästa dig.
Du förstår att det ofta inte slutar med det, utan de håller på tills du också blir
förnedrad.
Du väljer att betala! Ingen kan säga att det är fel – ändå är det fel! Men som
statsvetenskaplig teori menar är det rationellt att lyda det rättssystem som har de
brutalaste sanktionerna.
Vad du framför allt förstår är att den trygghet som en effektiv rättsstat i en
västerländsk konstitutionell demokrati ska ge dig inte finns i Sverige. Den
verktygslådan levererar inte Sveriges Riksdag till polisen. Det är också de sex
partierna – S, MP, L, C, KD och M – som haft makten de senaste
mandatperioderna som sett till att bara har blivit sämre hur man än mäter.
Det är här du tillsammans med oss måste börja. De sex partierna måste ställas
under stark press. Så stark press att de slutar prata och börjar prestera resultat. Det
är i stort det enda du kan göra. Stöd oss i Nix to the Six med ditt bidrag! Det
minsta bidraget vi fått från en företagare är 10 000 kronor. Det är inte svårt att ge,
när de, som de säger, ”inser allvaret”.
Du ger det privat. Vad du ger oss är inte avdragsgillt. Vill du veta mer om oss
innan du gör något finns vi här:
www.nixtothesix.se (Webbplats)
www.youtube.com/channel/UCa5Po7ehsRTtqPfnWFuXI5g/featured?view_as=su
bscriber (Youtube-kanal)
www.facebook.com/groups/Nixtothesix/?ref=bookmarks (Facebook)

KONTAKT
c/o Rolf Oward
Smedsgränd 2A
753 20 UPPSALA
0705 14 60 32 (Hans Jensevik)
info@nixtothesix.se

STÖD NIX TO THE SIX
Bankgiro: 5421-6270
Swish: 1234 33 84 06
(eller scanna QR-koden här intill)
Månadsöverföringar (SEB):
5401 34 308 86

