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Jag minns att jag önskade att mamma och pappa skulle gifta sig igen, så jag och 

mina bröder fick flytta hem igen. När jag insåg att de nog aldrig skulle göra det 

började jag intensivt längta efter att bli vuxen. Jag var 9 år och mina bröder 8 

och 7 år när vi med tvång hämtades till barnhemmet. Det var en dramatisk 

hämtning eftersom vi inte ville, så vi rymde från bilen och barnavårdstjänste-

männen fick jaga oss genom halva byn. Men vi förlorade… 

  Det är många djupt personliga minnen, känslor och tankar som dyker upp 

under läsningen av Ove Svidéns bok ”LVU – Lönsam Kommunal Människo-

handel”, minnen och känslor som i omkring 70 år gömts djupt ner i Glömskans 

brunn. Jag minns att enda gången i mitt liv som jag stulit pengar var när jag 

råkade höra av en av mina fem fosterfamiljer att de tagit mig för pengarna. Då 

tyckte jag att jag hade rätt att ta pengar ur den portmonnä som låg framme. Jag 

vet aldrig om de upptäckte något. Jag vågade ju inte ta allt. Jag tyckte också det 

var konstigt och tråkigt att jag var tvungen att stanna hemma och diska när 

resten av familjen åkte till badstranden. Jag vet att åtminstone min yngste bror 

användes som oavlönad ”bonddräng” på de bondgårdar han hamnade på.  

  En av mina bröder, som är intresserade av detta, har lyckats få ut över 70 år 

gamla journaler från vår födelsekommun. Den svenska byråkratin är verkligen 

fascinerande. Här är utdraget om ersättningen till den av mina fem fosterfamiljer 

som jag knyckte pengar av. Detta är mitt ”barndomsnamn”.  

 

Omräknat i dagens värde så lär 150 kronor handla om ungefär 2,500 kronor, så 

det låter inte så mycket – då. Men Ove Svidéns redovisning handlar om nutid 

och det är mycket som har förändrats. 
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  Jag kan inte minnas att jag läst någon bok tidigare som väckte så djupt 

laddade personliga minnen till livs.   

Medborgarvittne 
Författaren Ove Svidén blev engagerad som medborgarvittne i ”ett trettiotal 

LVU-ärenden” och han skriver ”Under de första åren trodde jag inte det jag 

hörde var sant” (s. 7). Han har sjutton års erfarenhet som medborgarvittne i sju 

kommuner och det är dessa erfarenheter som ligger till grund för boken. Jag 

väljer ett längre citat: 

”I den sociala ingenjörskonstens förlovade land är barnen en vara, benämnd 

LVU. Här har sociala myndigheter med förvaltningsdomstolars stöd, rätten att 

låta polisens transporttjänst kidnappa barn direkt från skolan. Utan föräldrarnas 

vetskap kan de skrämda barnen föras direkt till ett utredningshem, familjehem 

eller ett Hem för Vård och Boende, HVB långt från hemorten …” (s. 7) 

Jag hade ingen aning om att det fanns ett officiellt uppdrag att man kunde 

förordnas som medborgarvittne. Jag hittade Lag (1981:324) om medborgar-

vittnen som i §1 anger:1 

 
  För att tillgodose allmänhetens intresse av insyn i polisverksamheten får en  

  kommun utse trovärdiga personer att som medborgarvittnen följa Polismyn-  

  dighetens arbete inom det län till vilket kommunen hör.  

  Lag (2014:586). 

 

  Detta är pinsamt för mig. Jag har arbetat som socialarbetare i nästan 10 år 

och jag har undervisat blivande socialarbetare på Socionomprogrammet på 

Örebro universitet i över 25 år och har aldrig kommit i kontakt med detta. 

  Numera använder Ove Svidén sin blogg, Filosofens blogg, bland annat för 

att publicera inlägg om LVU-systemet.2 

  Ove (jag fortsätter använda bara förnamnet för enkelhetens skull) berättar 

att man utan föräldrars tillstånd ”och med fosterföräldrars rymliga samvete” 

senare kunde använda barnen som ”obetald arbetskraft på gården, bortadop-

teras, säljas vidare till sexmissbrukare, till rika pedofiler, eller användas som 

försökskaniner inom läkemedelsindustrin. Tvillingar är speciellt attraktiva och 

mest lönsamma” (s. 7).  

  Ove berättar i ett mail att han ”medskapade” ett litet parti kring begreppen: 

Medkänsla, Omsorg och Respekt, MOR, år 2014. Det fick dock bara 38 röster i 

riksdagsvalet. Hade jag känt till det hade jag röstat på det. 😊 

 

 

 
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

1981324-om-medborgarvittnen_sfs-1981-324  
2 http://www.peace.se/blogg/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1981324-om-medborgarvittnen_sfs-1981-324
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1981324-om-medborgarvittnen_sfs-1981-324
http://www.peace.se/blogg/
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Antalet omhändertagna barn i Sverige 

Ove berättar att omkring 28,000 barn blir omhändertagna enligt Lagen om Vård 

av Unga, LVU, varje år i Sverige. Han menar att kommunerna tjänar omkring 

40,000 kronor per barn och månad, 27,000-47,000 beroende på landsting. Det 

mesta av dessa pengar ”hamnar i privata fickor via HVB-hemmen” (s. 8). HVB 

står för Hem för Vård eller Boende. Enligt Ove kommer pengarna från 

”statskassan” (s. 9). ”Invigda kommunpolitiker” har ”lärt sig att hålla tyst om 

saken”. 

    En utsatt grupp är de ”ensamkommande barnen”. Migrationsverket har 

statistik över immigranter.3 De skriver att ”ökningen nådde sin topp under 

rekordåret 2015, då totalt 162,877 människor ansökte om asyl varav 70,000 var 

barn. Hälften av dessa barn var ensamkommande.”4 Under år 2017 avgjordes  

7,480 asylärenden för ensamkommande barn, varav 5,429 beviljades asyl.5 

De placeras ofta på HVB-hem som ofta har sämre kvalitet än de vanliga HVB-

hemmen. Dessutom ökade antalet HVB-hem snabbt allteftersom flykting-

strömmen ökade en tid, men har på senare år minskat något.   

Den lönsamma handeln 

Orsaken till att handeln med barn kan och får fortsätta är att den, enligt Ove, är 

lönsam för kommunerna. De får, som nämnts, pengar från statskassan, vilket 

innebär att det är våra skattepengar som används.   

  Detta kan fortsätta eftersom barnen själva inte kan kritisera kommunen och 

föräldrarna ofta själva är traumatiserade och inte vågar eller förstår hur de kan 

kritisera. ”Kreativ bokföring döljer den listiga penningtvätten ner i den egna 

fickan”, skriver Ove. Han skriver också att om alkohol och narkotika finns med 

i bilden så tillämpas LVM-lagen, Lagen om Vård av Missbrukare. Enligt Ove 

innebär det större inkomster.  

  Jag Googlade lite. I en artikel avslöjar en person som erbjöds att bli foster-

hemsförälder att få 26,000 kr i månaden. Jag citerar ur artikeln: 6 

Det har länge varit en brist på familjehem. Men med den stora mängd 

ensamkommande barn till Sverige har situationen den senaste tiden blivit allt 
mer akut. Och bristen på familjehem gör att ersättningarna trissas upp. 

Grundersättningen är 12,000 kronor i månaden, men går man via ett privat 
familjehemsföretag kan man få betydligt mer. Det har i alla fall Kamal 

Kadashi erfarenhet av. 

 
3 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-

uppehallstillstand-oversikter.html 
4 https://www.migrationsinfo.se/migrationsinfo-sammanfattar-migrationsaret-2018/  
5 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-

barn/  
6 De erbjöds 26,000 för att bli familjehem – NA – 15 dec. 2015 - https://www.na.se/artikel/de-

erbjods-26-000-for-att-bli-familjehem 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html
https://www.migrationsinfo.se/migrationsinfo-sammanfattar-migrationsaret-2018/
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/
https://www.na.se/artikel/de-erbjods-26-000-for-att-bli-familjehem
https://www.na.se/artikel/de-erbjods-26-000-for-att-bli-familjehem


4 

 

– Jag fick först erbjudande om att ta ett barn för 24,300 kronor i månaden, 

sedan erbjöd ett annat företag 26,000 kronor, berättar han. 

Kamal Kadashi är noga med att han inte kritiserar själva familjehemsarbetet. 

Barnen måste ha någonstans att bo, men han reagerar på de stora summor 
som erbjuds, och att det blir skattebetalarna som får stå för den ökade 

kostnaden. Han och hans fru har två egna barn och heltidsjobb och är inte 

intresserade av att vara familjehem, ändå har de fått frågan från bekanta som 
själva är familjehem och som kan få en bonus om de hittar nya familjer som 

kan ta emot barn. 

– En kille berättade att han fick 4,000 kronor bara för att hitta en ny familj, 

säger Kamal Kadashi. 

I en annan artikel berättas att en skuldsatt man tjänade 90,000 kr i månaden på 

att ta emot fem fosterbarn.7 På en hemsida, Familjehemmet.se, redovisas de 

ersättningar som vanligtvis gäller.8 

   Antalet barn som behövde bo i familjehem ökade med 40 procent sedan 

2016 berättar Bohuslänningen i sin ingress. Artikeln ligger bakom betalvägg så 

jag ser ingen analys, men det är väl sannolikt att en anledning är den stora 

gruppen s.k. ”ensamkommande barn” som kom i slutet av 2015.9  

 Bristerna i omsorgen om de 20,000 barn och unga som varje år omhänder-

tas i Sverige tillhör välfärdsstatens blinda fläckar, skriver Fredrik Malmberg, 

barnombudsman, och Bo Vinnerljung, forskare i socialt arbete vid Stockholms 

universitet.10 Jag vill nämna ytterligare några kritiska forskare och författare. 

  Anna Kaldal är jur.kand. och knuten till Juridiska fakulteten vid 

Stockholms universitet. Hon är medförfattare till boken ”Bevisprövning vid 

sexualbrott” (2003) och har mångårig erfarenhet från praktisk juridisk 

verksamhet rörande barn i rättsväsendet. År 2010 kom hon ut med boken 

”Parallella processer - En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i 

vårdnads- och LVU-mål”. Som en röd tråd genom boken löper frågan om de 

rättsliga förutsättningarna för att involvera barnet i processen, samt betydelsen 

av barnets uppgifter i bevishänseende. 

  Lena Hellblom Sjögren är legitimerad psykolog och fil.dr. I över 20 år har 

hon arbetat med frågor om omhändertaganden av barn både som forskare och 

 
7 Skuldsatt tjänade 90 000 i månaden på familjehemsbarn – Svenska Dagbladet – 15 febr. 

2016 - https://www.svd.se/svd-granskar-skuldsatt-tjanade-90-000-i-manaden-pa-

familjehemsbarn  
8 Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna - https://familjehemmet.se/du-

behoevs/ersaettningar/guide/ 
9 https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/kraftig-%C3%B6kning-av-barn-som-

beh%C3%B6ver-v%C3%A5rd-i-familjehem-1.20495383  
10 ”Omhändertagna barn får sämre utbildning” -   

 https://www.sydsvenskan.se/2010-11-24/omhandertagna-barn-far-samre-utbildning 

https://www.svd.se/svd-granskar-skuldsatt-tjanade-90-000-i-manaden-pa-familjehemsbarn
https://www.svd.se/svd-granskar-skuldsatt-tjanade-90-000-i-manaden-pa-familjehemsbarn
https://familjehemmet.se/du-behoevs/ersaettningar/guide/
https://familjehemmet.se/du-behoevs/ersaettningar/guide/
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/kraftig-%C3%B6kning-av-barn-som-beh%C3%B6ver-v%C3%A5rd-i-familjehem-1.20495383
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/kraftig-%C3%B6kning-av-barn-som-beh%C3%B6ver-v%C3%A5rd-i-familjehem-1.20495383
https://www.sydsvenskan.se/2010-11-24/omhandertagna-barn-far-samre-utbildning


5 

 

som psykologisk sakkunnigutredare. I drygt 200 ärenden har hon följt upp sina 

utredningar med att komma och vittna i domstol. Hon utreder cirka 10-20 mål 

per år och har vittnat i många ärenden i både Norge och Sverige, men även i 

några andra länder. Det berättar hon om på sin blogg ”Avskilda barn”.11 Där 

presenterar hon mängder med artiklar och fakta omkring hanteringen av barn 

som blir föremål för myndigheternas engagemang.12 

  Brita Sundberg Weitman är jur.dr. och har varit lagman vid Solna 

Tingsrätt. Hon har skrivit böckerna ”Rättsstaten åter” (1985) och ”Sverige och 

rättsstaten på 2000-talet” (2008). Hon beskriver bland annat den godtyckliga 

maktutövningen inom svenska domstolar, bland annat när det gäller omhänder-

tagande av barn. Ett exempel hon tar upp är de 165 barn som omhändertagits på 

felaktiga grunder. På den norska hemsidan ”Artikler av Brita Sundberg-

Weitman” berättar hon om att fosterbarn är ”nära nog rättslösa”.13 I en artikel 

skriver hon:  

När ett tvångsomhändertagande en gång kommit till stånd, är det utomordentligt 

svårt att åstadkomma att barnet får komma hem igen. Prestige kan naturligtvis 

inverka, men det är inte allt. Många familjer har blivit ekonomiskt beroende av 

att ha fosterbarn. Det är naturligt att socialtjänstemännen så gott som alltid tar 

parti för de fosterhem som de själva har utvalt.14  

 

  Helt klart är att detta är ett gigantiskt problem som vi får veta väldigt lite 

om i massmedia, men Internet är fullt av information. Dessutom är det tydligt att 

många enskilda personer engagerat sig och vigt sina liv åt att medvetandegöra. 

Ove Svidén är en av dem. 

Ove konstaterar 

Ove skriver att han efter ”hundratals timmar av lyssnande till förtvivlade 

mödrar, några enstaka kränkta fäder, förstörda LVU-barn samt förbannade 

farmödrar, mormödrar och släktingar” kan ”försiktigt sammanfatta” vad han 

kommit fram till. Jag citerar: 

• Polisens transporttjänst anlitas för att omhänderta och flytta gråtande LVU-barn 

mellan HVB-hem. 

• Polisen jagar de föräldrar som har fräckheten att försöka ta tillbaka sina egna 

barn från den sociala vanvården. 

 
11 Avskilda barn - https://avskildabarn.se/ 
12 Det finns en 4-minuters video på Youtube där hon berättar - 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=j1kLOtMhUQk 
13 http://www.barnasrett.no/brita_sundberg-weitman/artikler.htm  
14 Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet? - 

http://www.barnasrett.no/brita_sundberg-weitman/oskarshamnsfallet.htm  

 

https://avskildabarn.se/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=j1kLOtMhUQk
http://www.barnasrett.no/brita_sundberg-weitman/artikler.htm
http://www.barnasrett.no/brita_sundberg-weitman/oskarshamnsfallet.htm
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• Socialen väljer att ge vården av en 7-åring med dygnsblöja till fadern. När han 

sover hos sin mor är han torr. 

• Socialsekreterare kan förvisa sina aningslösa LVU-offer till privata HVB-hem de 

själva står som delägare till.  

• Domare anlitas för att göra den kommunala människohandeln lönsam. 

Det är bara fem av de femton punkter som Ove kommit fram till och presenterar 

i boken (s. 11ff). Sorglig och upprörande läsning… 

  I resten av boken berättar han om många hjärtskärande och upprörande fall. 

I den första halvan av boken publicerar han inlägg från sin blogg om olika 

teman. Ett av många fall var när ”Emma” var ute och gick med sina två barn, det 

minsta, en ettåring i barnvagnen. ”En dam böjer sig fram och tittar på den lille. 

’Oh ett sådant sött litet barn. Vill du adoptera bort det? Jag kan betala 37,500 

kronor för det!” (s. 13). Emma var invandrad från Irak. 30 år senare fick hon 

veta att hon mött en socialassistent som var ”anlitad i den kommunala männi-

skohandeln” (s. 13). 

  Det får mig att minnas när mina två barn en sommar var i ett sommarhem. 

Jag var ensamstående mamma och socialtjänsten erbjöd såna som mig 

sommarhem för att ge stadsbarn – jag bodde i Stockholm då - möjlighet till 

omväxling och oss mödrar avlastning. När jag besökte dem efter nån vecka så 

berättade sommarmamman att ”en rik bankfru i X-by vill gärna gärna adoptera 

din dotter”. Jag blev skräckslagen och hämtade hem barnen dan efter med en 

godtagbar lögn. De fick inte komma till samma sommarhem igen.  

  När jag läser vilka omständigheter som har gällt när barn blivit omhänder-

tagna så känner jag av ångesten igen. Jag kunde ha passat in i dessa omständlig-

heter, om den socialtjänst jag hade kontakt med för att få socialbidrag hade haft 

en mörkare agenda.  

  Ove berättar att det år 2010 antagits ett lagtillägg som ger socialförvalt-

ningen rätt att adoptera bort ett LVU-barn utan de biologiska föräldrarnas 

medgivande (s. 13). Ove skriver: 

 
Nu kan den som vågar, ana det allra värsta, välbetalda pedofiler är villiga att 

betala det allra högsta priset för ett underårigt barn. Sekretessbestämmelserna och 

kreativ bokföring i kommunerna skyddar de fulaste fiskarna från transaktionerna 

i den svarta människohandeln. Vilken LVU-skandal det kommer att bli när detta 

avslöjas (s. 13). 

  I den andra halvan av boken låter Ove drabbade mammor och barn berätta 

om sina livsöden och den terror de upplevt. Dessa berättelser är smärtsamma att 

läsa. Barn blir offer för människors sjuka perversa, sexuella behov, maktbehov, 

penningbehov och behov av gratis arbetskraft med mera. Ove namnger 

kommuner. Han citerar brev från förtvivlade barn som skriver till mamma och 

vill bli hämtade. Han citerar texter från mammor som förlorat sina barn och är 
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helt maktlösa mot de sociala myndigheterna och rättsväsendet. Och om detta 

berättar inte massmedia något.  

Bordellhärvan 
Sverige hade en pedofilskandal på 1970-talet. Våren 1976 arresterade 

Stockholmspolisen den 46-åriga Doris Hopp, misstänkt för att leda en stor 

”call-girl”-verksamhet som även innefattade minderåriga flickor i 13-14 

årsåldern!  

 

 
Eva Bengtsson, en av de 14-åringar som utnyttjades i bordellhärvan på 70-talet.  

   

  En av 14-åringarna har under senare år trätt fram och vill ha upprättelse, 

Eva Bengtsson.15 Jag blev inspirerad att ringa henne nu och höra hur hon mår. 

Hon har mått mycket dåligt under hela sitt liv. Hon berättar att hon har försökt få 

hjälp av advokat för att få upprättelse, men hon menar att ingen verkar vilja eller 

våga ta i denna skandalösa fråga. Den är alltför politiskt laddad. Hon berättar att 

det fortfarande sprids lögner i massmedia när frågan kommer upp. Men hon 

verkar inte vilja ge upp utan funderar på hur hon kan gå vidare.  

  Jag citerar ur en mycket innehållsrik och avslöjande artikel av Blenda W. 

Thor, ”Bordellhärvan”: 16 

 
Bland de kunder som uppgavs fanns exempelvis; den socialdemokratiske 

justitieministern Lennart Geijer, den socialdemokratiske finansministern Gunnar 

Sträng, den blivande statsministern Torbjörn Fälldin, centerpartisten Olof 

Johansson, en riksbankschef, ett par landshövdingar, en person i 

Rikspolisstyrelsens ledning, en hög chef inom Försvarets Materielverk 

och inflytelserika företagsledare inom svenskt näringsliv, för att bara nämna 

några. Till och med självaste statsministern, den socialdemokratiske 

folkhemsvurmaren Olof Palme uppges av många av de inblandade prostituerade 

varit en av sexköparna! 

 
15 Eva Bengtsson vill ha upprättelse – 22 jan. 2013 - 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5418053 
16 Bordellhärvan – av Blenda W. Thor - https://www.s-sanningen.com/bordellharvan 

Jag rekommenderar varmt artikeln. Den är välskriven och mycket avslöjande. Missa inte de 

fantastiska kommentarerna i artikeln, från kända politiker, poliser, förhörsledare m.fl. 

Se också https://www.realtid.se/jk-fick-inte-listan-pa-alla-namnen  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5418053
https://www.s-sanningen.com/bordellharvan
https://www.realtid.se/jk-fick-inte-listan-pa-alla-namnen
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Om namnlistan blev det många diskussioner.17 

  Blenda Thor berättar om ett förslag till reform av sexbrottslagstiftning som 

lades fram av justitieministern. Jag citerar texten:  

 
  I regeringskansliets arkiv ligger ett förslag till reform av ny sexbrottslag- 

  stiftning från 1976. 

 

1: Sänk åldersgränsen för sexuellt umgänge med barn från 15 till 14 år. 

2: För barn i vuxen vård ska åldersgränsen för sexuellt umgänge med 

vårdnadshavare vara 18 år (som tidigare). Men för annan är beroendeställning än 

vård (lärare etc) ska åldersgränsen sänkas till 14 år. 

3: Begreppet ”grovt koppleri” tas bort. Eventuellt kan det vara aktuellt för 

hallickar som håller flickstall. 

4: Incestbegreppet slopas helt och hållet. Alltså ska sexuella förbindelser mellan 

familjemedlemmar inte längre vara straffbara. 

5: För sexuellt inriktade beröringar, som inte kan anses vara sexuellt umgänge, 

föreslås åldersgränsen tio år mot nuvarande 15 år. 

6: Våldtäktsbegreppet ska behållas men reserveras för de fall då gärningsmannen 

visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet. 

7: De ”vanligaste” sexuella övergreppen ska betecknas ”sexuellt tvång” och få en 

betydligt lindrigare straffskala. 

8: Orden tukt, otukt och sedlighet tas bort ur lagtexten. 

9: All särbehandling av homosexuella tas bort. 

 

Förslag från justitiedepartementet 1976. // Lennart Geijer, Socialdemokraterna. 

 

Tillsammans med förslaget fanns ett brev från en upprörd kvinna, daterat den 15 

maj 1976:  

 

 "-Är dessa förslag verkligen sanna? Hur kan en vettig människa lägga fram 

sådana saker? Hur kan ni, herr Geijer, som är en äldre man tänka på sådant? 

Har ni inga barn eller barnbarn som kan råka illa ut? Det har jag. Nej, herr 

Geijer, nu har ni gjort bort er. Det är inte nog med att ni vill ha bort fängelserna. 

Hur ska det bli i Sverige om edra förslag går igenom? Jag har varit 

socialdemokrat sedan jag fick rösträtt. Men nu är det slut.  Alla medlemmar i 

vårt hem är mot Geijer. Håll fingrarna borta från barnen. Det är min största 

önskan." 

 

Den politiker som blev mest omtalad var den socialdemokratiska justitiemi-

nistern Lennart Geijer. För mig blev avslöjandet chockartat. Jag arbetade vid 

den här tiden som kanslist på Justitiedepartementet vid Projektet Frivårds-

 
17 JK fick inte listan på alla namnen - https://www.realtid.se/jk-fick-inte-listan-pa-alla-

namnen 

 

 

https://www.realtid.se/jk-fick-inte-listan-pa-alla-namnen
https://www.realtid.se/jk-fick-inte-listan-pa-alla-namnen
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förstärkning. Det var under den s.k. ”du-reformen” när vi alla skulle få säga 

”du” till varandra oavsett titel och ställning.18 Tidigare var det alltid ”ni” till 

”finare folk”. Lennart Geijer var den förste jag fick säga ”du” till i ett kort 

samtal. Han korrigerade mig när jag sa ”ni”. Han blev lite av en idol eftersom 

han var så lättsam och trevlig trots den höga titeln.  

  Det gjordes senare en film om Bordellhärvan som kom att heta ”Call 

Girl”. År 2004 skrev Deanne Rauscher och Janne Mattson boken ”Makten, 

Männen, Mörkläggningen” om Bordellhärvan. Den följdes upp år 2012 med 

boken ”Bordellhärvan – makten, männen, mörkläggningen”. Jag skrev en 

artikel om böckerna som ligger på min Boksida.19 

   På senare tid har man börjat tala om de stulna adoptivbarnen från Chile.20 

Samt även de stulna barnen från Kina.21 

 
Kinesiska föräldrar efterlyser sina bortrövade barn på en ambulerande skåpbil.22 

 
18 Du-reformen förknippas med 1967 och Bror Rexed, generaldirektör för Medicinalstyrelsen 

-  https://spraktidningen.se/taggar/du-reformen 
19 http://www.piahellertz.com/Makten_mannen_morklaggningen.pdf 
20 Se exempelvis Förening i Växjö hjälper Chileadopterade svenskar: ”Vi blev stulna som 

barn” – 3 juni 2019 - https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/chile-adopterade-vi-har-

blivit-stulna 
21 Sluta tiga om de stulna adoptivbarnen - Kajsa Ekis Ekman: Adoptionsskandalen utreds 

världen runt – men Sverige lägger locket på – 12 nov. 2018 - 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/a2n1jE/sluta-tiga-om-de-stulna-adoptivbarnen 
22 Se fotnot 10 för källa till bilden. 

https://spraktidningen.se/taggar/du-reformen
http://www.piahellertz.com/Makten_mannen_morklaggningen.pdf
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/chile-adopterade-vi-har-blivit-stulna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/chile-adopterade-vi-har-blivit-stulna
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/a2n1jE/sluta-tiga-om-de-stulna-adoptivbarnen
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Länsstyrelsen i Stockholm gjorde år 2017 en ”genomlysning av polisärenden 

2015-2016” i rapporten ”Människohandel med barn” (Rapport 2017:12)23 Ett 

kort citat: 

Barnen i de granskade ärendena kommer från länder inom och utanför EU, 

många av dem ensamkommande, och typen av misstänkt exploateringsform 

varierar. Det rör sig om sexuell exploatering, tvångsarbete eller tiggeri och vi ser 

en oroande ökning av misstänkta fall av människohandel för tvångsäktenskap. 

Rapporten tar således inte upp den typ av handel med barn som Ove Svidén 

granskar. 

  De orsaker som nämns i olika källor för att handla med barn är för pedofili- 

och sexindustrin, för vetenskapliga experiment, för slavarbete men också för att 

man använder deras organ för transplantationer. En artikel berättar att 25,000 

ukrainska barn förts till Israel för deras organ.24 Artikeln nämner att Aftonbladet 

tagit upp att Israeliska armen kidnappar palestinier för att ta deras organ. 

Internationell skandal 
Jag har under några år läst en del om handeln med barn i världen. Frågan 

aktualiserades för mig i samband med presidentvalet i USA hösten 2016 och den 

skandal som kom att kallas ”Pizzagate” (se mera nedan). 

  FN har gjort en grov beräkning att cirka 1,2 miljoner barn utsätts för 

människohandel varje år. Men siffran är väldigt osäker. Handel med människor, 

inklusive barn, är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst 

efter narkotika- och vapenhandel.  

  Enligt UNICEF saknas det uppgifter om hur många barn som förs till 

Sverige varje år för att utnyttjas.25 De fall som hittills upptäckts handlar om barn 

som sålts för att utnyttjas i sexhandeln, delta i stöldligor eller för att tigga.26  

  Samtidigt har mycket av det jag läst varit ”långt från Sverige”, så det var 

lätt att distansera sig. Men i januari i år, 2020, sändes en intervju på SwebbTV 

som gjordes i december 2019 där skolledaren och journalisten Jan Sjunnesson 

samtalar med den norske människorättsadvokaten Marius Reikerås och juristen 

Ola Bengtsson. Den skakade om.27 Då var problemet inte ”långt borta” längre. I 

intervjun berättar Marius Reikerås bakgrunden till de många anmälningarna av 

 
23https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c89d47/1526068537610/Ra

pport%202017-12%20M%C3%A4nniskohandel%20med%20barn.pdf 
24 25000 Ukrainian children organs havested in Israel – 25 febr. 2015 - 

https://rasoolurrahmah.wordpress.com/2015/02/25/25000-ukrainian-children-organs-

havested-in-israel/  
25 Människohandel är en form av slaveri - https://unicef.se/fakta/handel-med-barn - 

Faktabladet är senast uppdaterat i januari 2018. 
26 Människohandel är en form av slaveri - https://unicef.se/fakta/handel-med-barn - 

Faktabladet är senast uppdaterat i januari 2018. 
27 ”Norsk jurist avslöjar barnrättsskandal” - https://www.youtube.com/watch?v=dx71ZuRtz-

0&feature=youtu.be  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c89d47/1526068537610/Rapport%202017-12%20M%C3%A4nniskohandel%20med%20barn.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c89d47/1526068537610/Rapport%202017-12%20M%C3%A4nniskohandel%20med%20barn.pdf
https://rasoolurrahmah.wordpress.com/2015/02/25/25000-ukrainian-children-organs-havested-in-israel/
https://rasoolurrahmah.wordpress.com/2015/02/25/25000-ukrainian-children-organs-havested-in-israel/
https://unicef.se/fakta/handel-med-barn
https://unicef.se/fakta/handel-med-barn
https://www.youtube.com/watch?v=dx71ZuRtz-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dx71ZuRtz-0&feature=youtu.be
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det norska Barnevaernet, den statliga myndighet som handhar omhänderta-

ganden, fosterhemsplaceringar och tvångsmedel för att utse fosterföräldrar i 

Norge. Möjligen kan 300 barn till svenska föräldrar ha omhändertagits av norska 

Barnevaernet berättar Reikerås. En annan juridisk synpunkt är att Norge förde in 

FN:s Barnkonvention i sin lagstiftning 2003, något som dock inte alls hjälpt de 

barn som farit illa pga myndigheternas intrång. 

  Det var i denna veva som Ove Svidéns bok föll i mina händer. Nu hade 

skandalen kommit inpå skinnet. Det gick inte att blunda längre och bara hålla 

problemet på en teoretisk distansnivå. Det var dags att undersöka.  

  Jag vill berätta om vad jag tidigare tagit del av. 

”Pizzagate” och handeln med barn 
Något som Ove inte tar upp, av förklarliga skäl, eftersom hans fokus är Sverige, 

är den stora pedofilskandalen som avslöjades under valet 2016 i USA, det som 

kom att kallas ”Pizzagate”, där det visade sig att ”människor med makt” ingick 

i pedofilnätverk. Begreppet ”pizzagate” kom sig av att ett av kodorden för sex 

med barn var att äta ”pizza”. Detta avslöjades bland annat i de e-mail som 

WikiLeaks publicerade. Inblandade var bland många andra Bill och Hillary 

Clinton och deras närmaste medarbetare. Jag har skrivit om detta i min artikel 

”Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet?” år 2017.28  

  Ibland drogades personer i maktställning och filmades när de hade sex med 

barn vilket hållhakar som användes för att få politiker och andra i ledande 

ställning att bli lydiga och lojala.  

  I samband med avslöjandet av Pizzagate avslöjades också de kodord som 

pedofiler använder i kommunikationen med varandra bland annat i de 

avslöjande e-mailen.  

29 

 
28 Artikeln publicerades i DSM nr 2/2017 och ligger också på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf 
29 Revealed: The symbols that pedophiles use to signal their sordid sexual preferences on social 

media – 26 april 2016 - https://www.dailymail.co.uk/news/article-3560069/The-symbols-

pedophiles-use-signal-sordid-sexual-preferences-social-media.html 

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3560069/The-symbols-pedophiles-use-signal-sordid-sexual-preferences-social-media.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3560069/The-symbols-pedophiles-use-signal-sordid-sexual-preferences-social-media.html
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Pedofilsymbolerna finns överallt när man väl börjar se dem. 

Här har påven ett band med symbolen för ”boy-lover”.  

GB-glass har valt symbolen ”girl-lover”. 

Katolska kyrkan 

I början av år 2002 avslöjade några grävande journalister på Boston Globe, som 

är den största nyhetstidningen i Boston, Massachusetts, hur katolska präster 

utnyttjade barn, framförallt unga pojkar, sexuellt. Avslöjandet blev en mass-

mediabomb. Det gjordes en film om journalisternas arbete, Spotlight, som fick 

sex Oscarsnomineringar.30 

  Övergreppen inom kyrkan uppmärksammades åter under 2016. En präst, 

Gerald Ridsdale, som verkade i staden Ballarate i Australien från 1960- till 

1980-talet sitter i dag i fängelse, dömd för 138 sexuella övergrepp på 54 barn 

och ungdomar. Pedofilin inom Katolska kyrkan har sen dess fortsatt att avslöjas. 

  Ett tragiskt och omskakande avslöjande gjordes under 2019 då den indiska 

regeringen beordrat en undersökning av den barnomsorgsanläggning i Indien 

som drivs av Missionaries of Charity, ”välgörenhetsmissionärerna”, som är en 

del av den romersk-katolska kyrkans organisation. Den grundades av Moder 

Teresa. Organisationen avslöjades med att handla med barn för vinstens skull 

efter det att en nunna och en anställd arresterats för handel med barn.31 Enligt en 

uppgift samlade organisationen in miljoner till Vatikanstaten.32 

 

 
 
30 Filmen finns att köpa på DVD. Jag blev imponerad av journalisternas modiga arbete. 
31 Mother Teresa’s Order Has Been Caught Trafficking Babies In India – av Arjun Walia – 31 juli 

2019 - https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-

caught-trafficking-babies-in 

india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-

uW1gTpI 
32 Moder Teresa var barnhandlare och samlade in miljoner till Vatikanen – 28 juli 2019 – artikeln är en 

översättning från EndofTheAgeHeadlines  skriven av Michael Warren - 

https://bakomkulisserna.biz/2019/08/02/moder-teresa-var-barnhandlare-och-samlade-in-

miljoner-till-vatikanen/ 

https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.collective-evolution.com/2019/07/31/mother-teresas-order-has-been-caught-trafficking-babies-in%20india/?fbclid=IwAR0_60lAUEFyqVYEKtLF4pBWqzjKmaBau7bldwPWsddidzzXLWI-uW1gTpI
https://www.washingtonexaminer.com/author/michael-warren
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/02/moder-teresa-var-barnhandlare-och-samlade-in-miljoner-till-vatikanen/
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/02/moder-teresa-var-barnhandlare-och-samlade-in-miljoner-till-vatikanen/
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 Under september 2017 blev det en världsnyhet när Hollywoodmogulen 

Harvey Weinstein arresterades och dömdes till långt fängelsestraff.33 Det blev 

startskottet för Metoo-rörelsen som kom att svepa över världen – på ont och på 

gott. Många män blev anklagade för sexuella övergrepp, både sanna och falska, 

men det är en annan historia. Samtidigt avslöjades den omfattande pedofili som 

förekom inom filmindustrin i Hollywood. Flera kända skådespelare träder nu 

fram och berättar om sina upplevelser, exempelvis Corey Feldman.34 

  I juli 2019 arresterades den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein för 

sexuella övergrepp på underåriga vid flera tillfällen. Det påstås att han tog sitt 

liv i fängelsecellen, medan andra källor menar att han lever gömd, men det är 

också en annan historia. Internet är fullt av hypoteser. Men att Epstein var djupt 

involverad i det globala pedofilnätverket verkar vara odiskutabelt. Han bjöd 

kändisar och höga politiker med sitt privata flygplan Lolita Express till sin ö, 

Orgy Island. Passagerarlistor har avslöjat att bland andra Bill Clinton var 

besökare vid ett flertal tillfällen. Även Hillary Clinton var på besök. Epstein 

använde unga flickor som ”honungsfällor” och filmade de övergrepp som 

skedde, vilket gav honom och dem han hade uppdrag av, starka hållhakar. 

  Katolska kyrkan är åter i fokus för anklagelser för sexuella övergrepp mot 

barn. I januari i år arresterades massor av kardinaler när italiensk polis och 

militär stormade Vatikanen. Insatsen kallades Spotlight efter filmen.35   
 

33 Harvey Winstein döms nu till fängelse – i 23 år – 11 mars 2020 - 

https://www.expressen.se/noje/harvey-weinstein-/ 
34 Corey Feldman's "(my) TRUTH: The Rape Of 2 Corey's" Official Trailer #Kids2 - February 

11, 2020 -

https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=4PJ3SH6xXGc&feature=emb_logo 

Se även - 30 More Famous Men EXPOSED After The Harvey Weinstein Scandal 

(Compilation) – 1 dec. 2017 - https://www.youtube.com/watch?v=4G3mLQbE_js 
35 Italian Police & Military Units Storm Vatican City and Arrest Pedophile Cardinals – 21 

jan. 2019 - https://cosmoschronicle.com/italian-police-military-storm-vatican-city-and-arrests-

pedophile-

cardinals/?fbclid=IwAR25wnhWIhtxCq0OExkLOZEmefFOmFdRpOVIv8Xtu4StHszHRJ31p

MjglV4 

https://www.expressen.se/noje/harvey-weinstein-/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Kids2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=4PJ3SH6xXGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4G3mLQbE_js
https://cosmoschronicle.com/italian-police-military-storm-vatican-city-and-arrests-pedophile-cardinals/?fbclid=IwAR25wnhWIhtxCq0OExkLOZEmefFOmFdRpOVIv8Xtu4StHszHRJ31pMjglV4
https://cosmoschronicle.com/italian-police-military-storm-vatican-city-and-arrests-pedophile-cardinals/?fbclid=IwAR25wnhWIhtxCq0OExkLOZEmefFOmFdRpOVIv8Xtu4StHszHRJ31pMjglV4
https://cosmoschronicle.com/italian-police-military-storm-vatican-city-and-arrests-pedophile-cardinals/?fbclid=IwAR25wnhWIhtxCq0OExkLOZEmefFOmFdRpOVIv8Xtu4StHszHRJ31pMjglV4
https://cosmoschronicle.com/italian-police-military-storm-vatican-city-and-arrests-pedophile-cardinals/?fbclid=IwAR25wnhWIhtxCq0OExkLOZEmefFOmFdRpOVIv8Xtu4StHszHRJ31pMjglV4
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  Övergrepp sker även i ordnar som tar hand om sjuka eller undervisar barn. 

Även sekter som Jehovas Vittnen, Mormonerna med flera har avslöjats med 

pedofili. Sekterna anmäler inte övergreppen utan sköter detta själva genom att 

pedofilen får be offret om förlåtelse inför ”De äldste” – och sen fortsätter 

övergreppen. Många offer har som vuxna trätt fram och berättat om livslånga 

lidanden. Många framträdanden finns publicerade på Youtube.  

  Advokaten Henning Witte, som engagerat sig i frågan, skriver på sin 

hemsida White TV under rubriken ”Pedofiler och satanister styr tvångsom-

händertagande av barn med olagliga medel”. 36 Han skriver: 

I Sverige skiljer myndigheterna mer än 30,000 barn från sina föräldrar varje år. I 

de flesta fall finns inga juridiskt giltiga skäl till det. Men en maffia av social-

tjänstemän från kommunerna, "experter" och domare på förvaltningsrätter tillåter 

denna tortyrbehandling av barn och föräldrar, då de kontrolleras med olagliga 

metoder av kriminella pedofilnätverk och satanister. 

Sverige har förlorat flera gånger inför domstolen för mänskliga rättigheter när det 

gäller felaktiga beslut att ta barn från sina föräldrar. Men Sverige struntar 

fullständigt i att följa domstolens domar, trots att Sverige har skyldighet till det. 

Pedofilerna föredras framför barnens rätt. 

Lagstiftaren måste förbjuda tvångsomhändertagande av barn helt, då missbruket 

blivit för stort. Istället skall en socialarbetare skickas in i familjen för övervak-

ning, att barn inte far illa. 

När jag arbetade som socialsekreterare satte jag vid ett par tillfällen in 

hemterapeuter, som har en pedagogisk och stödjande funktion för att hjälpa 

föräldrar att ta hand om hem och barn.37 För mig är det en gåta att de inte 

används i större utsträckning. 

Handeln med barn och droger 

Handeln med barn och droger är numera, tillsammans med vapen, som nämnts 

ovan, de mest vinstgivande verksamheterna i världen idag. 

  Före detta CIA-agenten Robert David Steele har startat och är Chief 

Counsel38 för International Tribunal for Natural Justice, ITNJ, som tog initiativ 

till Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking and Child Sex 

Abuse, den rättsliga kommittén för utredning om människohandel och sexuella 

övergrepp på barn, i London den 16-18 april 2018.39  

 
36 Pedofiler och satanister styr tvångsomhändertagande av barn med olagliga medel – 1 okt. 

2016 - http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1680-pedofiler-styr-

tvangsomhaendertagande-av-barn-med-olagliga-medel-.html 
37 Ett exempel från Uppsala kommun - https://www.arbetslivsinstitutet.se/jobb/hemterapeut-2/ 
38 https://commission.itnj.org/2018/06/05/chief-counsel-robert-david-steele/  
39 Additional Testimonies (ytterligare vittnesmål) – en konferens i London -

https://commission.itnj.org/westminster-seating-april-2018/  

http://www.peace.se/blogg/2015/04/antalet-tvangsomhandertagna-med-lvu-okar-snabbt/
http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1680-pedofiler-styr-tvangsomhaendertagande-av-barn-med-olagliga-medel-.html
http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1680-pedofiler-styr-tvangsomhaendertagande-av-barn-med-olagliga-medel-.html
https://www.arbetslivsinstitutet.se/jobb/hemterapeut-2/
https://commission.itnj.org/2018/06/05/chief-counsel-robert-david-steele/
https://commission.itnj.org/westminster-seating-april-2018/
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  Många förfasar sig över de berättelser som nu alltmer avslöjas, om barn 

som förvarats i underjordiska tunnlar i USA och runt om i världen. Idag pågår 

dock stora räddningsinsatser för dessa barn. Detta satanistiska beteende pågår 

högt upp i hierarkierna och ända in i Vita Huset, allt ifrån Nixon till Obama. 

Watergate-skandalen handlade egentligen om pedofili… och inte om inbrott? 

  Om jag hade läst detta för låt oss säga 10 år sedan så hade jag kanske slutat 

läsa eftersom det lät alltför hemskt och otroligt. Men efter allt jag läst de senaste 

åren så fortsatte jag läsa med stort intresse. Vi får inte längre blunda och låtsas 

som om detta inte sker. Då fortsätter barn fara illa… 

  Steele skriver på sin hemsida att omkring 8 miljoner barn i världen är offer 

för verksamheten, 22,000 barn varje dag. 40 Enligt en källa försvinner omkring 

800,000 barn varje år bara i USA.41 Steele tror att barnen dör inom ett par år 

efter kidnappningen. Han menar dock att det är omöjligt att få exakta siffror 

eftersom många länder inte registrerar barn som försvinner. Eftersom det ofta är 

de egna föräldrarna som är förövarna så blir det i princip omöjligt att få en 

tillförlitlig uppgift. 

  En annan källa, Kevin Dunn, berättar att omkring 500,000 barn försvinner 

varje år i USA och 50,000 i Kanada.42 Han berättar också, liksom flera andra 

källor på alternativa sidor, att president Donald Trump nu ”dränerar träsket” 

 
40 Commission on Pedophilia: Reflections on 8 Milllion Children a Year – jan. 2018 - 

http://phibetaiota.net/2018/01/commission-on-pedophilia-reflections-on-8-milllion-children-a-

year/  
41 Missing Children in America: Unsolved Cases - ABC News Staff - 7 May 2013 

https://abcnews.go.com/US/missing-children-america-unsolved-cases/story?id=19126967  
42 NYC children freed underground tunnels Operation Mercy and Comfort – Kevin Dunn 

sitter I en bil och pratar – 33 minuter – 11 april 2020 - 

https://www.youtube.com/watch?v=mWraje5QK88&feature=share&fbclid=IwAR1vSbOC3Q

Q5EkI0MxSSA_ww0u2-IGMN7-1zs_6NAC_OoCIk0PmSPRvLvm4 

http://phibetaiota.net/2018/01/commission-on-pedophilia-reflections-on-8-milllion-children-a-year/
http://phibetaiota.net/2018/01/commission-on-pedophilia-reflections-on-8-milllion-children-a-year/
https://abcnews.go.com/US/missing-children-america-unsolved-cases/story?id=19126967
https://www.youtube.com/watch?v=mWraje5QK88&feature=share&fbclid=IwAR1vSbOC3QQ5EkI0MxSSA_ww0u2-IGMN7-1zs_6NAC_OoCIk0PmSPRvLvm4
https://www.youtube.com/watch?v=mWraje5QK88&feature=share&fbclid=IwAR1vSbOC3QQ5EkI0MxSSA_ww0u2-IGMN7-1zs_6NAC_OoCIk0PmSPRvLvm4
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bland annat genom att dels se till att barn räddas och dels att pedofiler arresteras 

och åtalas.  

  Här kan jag i förbigående nämna Cathy O’Brien som redan som nyfödd 

baby utsattes för sin fars sexuella övergrepp. Hon tvingades använda hans penis 

som om hon ammade moderns bröst. Modern, som själv varit utsatt för liknande 

övergrepp från barndomen, protesterade inte. Dessutom var mammans psykiska 

tortyr av Cathy minst lika traumatiserande som pappans övergrepp. Enligt Cathy 

hade mamman fullt upp med att föda barn som kunde användas inom projektet 

med Mind control inom ramen för CIAs verksamhet.43 ”Kunskap är vårt enda 

försvar mot Mind control” säger Cathy O’Brien om och om igen i sina föredrag 

på Youtube och det skriver hon också i sin och Mark Phillips bok ”Trance 

Formation of America - The True Life Story of a CIA Mind Control Slave”, en 

av de mest omskakande och upprörande böcker jag läst. Jag skrev en artikel om 

den och även om hennes nästa bok, ”ACCESS DENIED - For Reasons of 

Natural Security”.44  

  Hon blev räddad av en man som förstod vad hon utsatts för och som hade 

kompetens att hjälpa henne. Om dessa behandlingsmetoder beskriver hon i den 

lilla boken ”PTSD: Time To Heal” (2016). PTSD står för Posttraumatiskt 

stressyndrom.45 

 

 
Mark Philips och Cathy O’Brien 

 

  Det är inte många som överlever det Cathy och andra offer utsätts för, men 

tack och lov har några gjort det och har nu börjat berätta och avslöja. Det finns 

flera som framträder på Youtube, både kvinnor och män. 

 
43 Om Mind control har jag skrivit ett par artiklar – Mind control – Världen som måltavla - 

http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och Mind control - Individer som 

måltavla - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf. 
44 Trance Formation of America - The True Life Story of a CIA Mind Control Slave - 

http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf 

ACCESS DENIED - For Reasons of Natural Security - 

http://www.piahellertz.com/ACCESS%20DENIED.pdf  
45 Min artikel om boken - http://www.piahellertz.com/PTSD-Time_To_Heal.pdf 

http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
http://www.piahellertz.com/ACCESS%20DENIED.pdf
http://www.piahellertz.com/PTSD-Time_To_Heal.pdf


17 

 

  Robert David Steele berättar att förövarna inte letar efter barn från kärleks-

fulla hem och familjer, utan de tar barn som rymt, barn som blivit utsatta för 

misshandel och övergrepp och liknande hemma. Dessa föräldrar polisanmäler 

oftast inte att barnet försvunnit. Han berättar också, liksom Ove Svidén, att de 

myndigheter och organisationer som har som uppgift att ta tillvara barnens  

intressen istället är infiltrerade av de människor som har som syfte att kidnappa 

barnen och sälja dem. 

  I mars i år, 2020, berättar en källa att poliser runt om i världen har avslöjat 

en global barnsexring med länkar till över 40 länder tack vare en belgisk 

utredning med stöd av Europol. Fyra misstänkta har hittills dömts av en belgisk 

domstol.46  

 En omfattande rättegång som representerade över 1,000 barn som hållits 

gömda och utsatts för sexuellt missbruk inom barn- och ungdomsvården i 

Michigan avgjordes nyligen då statliga tjänstemän gick med på att betala 80 

miljoner dollar till offren. 47 Stämningen inleddes år 2013 och det har varit en 

omfattande kamp för offren och deras advokater då staten kämpade emot dem 

varje steg på vägen. Den massiva utbetalningen kom efter det att hundratals barn 

har framfört påståenden om att de sexuellt utnyttjats och trakasserats av 

tjänstemän inom systemet samt av fängslade vuxna medan de var i statens vård i 

interneringscenter över hela staten. 

  Den 14 oktober 2019 rapporterade Pentagon Pedophile Task Force att 

2,100 barn räddades av US Marines från underjordiska baser i Kalifornien. 

Barnen räddades under nattliga insatser av de amerikanska marinsoldaterna med 

mörkerseende kameror på fem olika platser i Kalifornien.48 

 

 
46 90 SUSPECTS IDENTIFIED IN MAJOR ONLINE CHILD SEXUAL ABUSE OPERATION –  

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/90-suspects-identified-in-major-online-child-

sexual-abuse-

operation?fbclid=IwAR2RMg4bom4BPmB95i8SfKVivFtLwL5BOPT0hIDqGxIFqb3RJOGC

fIq_5QU    
Se också Massive online pedophile ring busted by cops - 

http://www.nbcnews.com/id/42108748/ns/us_news-crime_and_courts/t/massive-online-

pedophile-ring-busted-cops/ 
47 1,000 Michigan Children to Receive $80m for Being Sexually Abused in State Institutions – 

Gareth Icke – 17 mars 2020 

https://www.davidicke.com/article/565942/1000-michigan-children-receive-80m-sexually-

abused-state-institutions 
48 2100 fängslade barn i tunnlar räddade av US marinen i Kalifornien -  

https://bakomkulisserna.biz/2020/04/02/2100-fangslade-barn-i-tunnlar-raddade-av-us-marinen-i-kalifornien/     

Originalartikel på - https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-

us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-

cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-

SDdZw 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/90-suspects-identified-in-major-online-child-sexual-abuse-operation?fbclid=IwAR2RMg4bom4BPmB95i8SfKVivFtLwL5BOPT0hIDqGxIFqb3RJOGCfIq_5QU
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/90-suspects-identified-in-major-online-child-sexual-abuse-operation?fbclid=IwAR2RMg4bom4BPmB95i8SfKVivFtLwL5BOPT0hIDqGxIFqb3RJOGCfIq_5QU
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/90-suspects-identified-in-major-online-child-sexual-abuse-operation?fbclid=IwAR2RMg4bom4BPmB95i8SfKVivFtLwL5BOPT0hIDqGxIFqb3RJOGCfIq_5QU
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/90-suspects-identified-in-major-online-child-sexual-abuse-operation?fbclid=IwAR2RMg4bom4BPmB95i8SfKVivFtLwL5BOPT0hIDqGxIFqb3RJOGCfIq_5QU
http://www.nbcnews.com/id/42108748/ns/us_news-crime_and_courts/t/massive-online-pedophile-ring-busted-cops/
http://www.nbcnews.com/id/42108748/ns/us_news-crime_and_courts/t/massive-online-pedophile-ring-busted-cops/
https://www.davidicke.com/article/565942/1000-michigan-children-receive-80m-sexually-abused-state-institutions
https://www.davidicke.com/article/565942/1000-michigan-children-receive-80m-sexually-abused-state-institutions
https://bakomkulisserna.biz/2020/04/02/2100-fangslade-barn-i-tunnlar-raddade-av-us-marinen-i-kalifornien/
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
https://timothycharlesholmseth.com/2100-caged-kids-in-tunnels-rescued-by-us-marines-in-california-taken-to-hospitals-most-believed-to-be-abducted-by-cps/?fbclid=IwAR3k1cQXTLI4dhxpl_jSUrTRv3WObdqrNtRyzpqXSfCsJKmURsAN4-SDdZw
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Andrenochrome 
Ett tema som Ove naturligtvis inte heller tar upp – och det finns ingen anledning 

för honom att göra det – är den fruktansvärt kusliga drogen Adrenochrome. Att 

jag väljer att nämna det är att det tagits upp i många olika källor den senaste 

tiden i samband med avslöjandena om kidnappade och räddade barn. Den 

utvinns från blodet från torterade, skrämda och mördade barn som bland annat 

offrats i satanistiska ritualer.50 

               
 

 
49 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v-WnXh-yhvU&feature=emb_logo 
50 The Horrible Truth About A Drug Called ‘Adrenochrome’ — Extracted From The Blood Of 

Tortured And Sacrificed Children - https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-

a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-

children.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v-WnXh-yhvU&feature=emb_logo
https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-children.html
https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-children.html
https://humansarefree.com/2018/09/the-horrible-truth-about-a-drug-called-adrenochrome-extracted-from-the-blood-of-tortured-and-sacrificed-children.html
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En av de ohyggliga metoder som används för att skrämma är ”The Most 

Dangerous Game” som Cathy O’Brien berättar om och som hon utsattes för. 

Det är en pervers ”lek” som handlade om att människor med hundar jagade 

nakna barn och unga ute i naturen, på samma sätt som man jagar räv. Jag 

berättar om detta i min artikel om Cathy O’Briens bok.51 

  Yrsa Häggström som driver bloggen Bakom Kulisserna brukar översätta 

engelskspråkiga artiklar till svenska, till stor glädje för många som inte 

behärskar engelskan. Hon översatte nyligen en anonym artikel, “The Horrible 

Truth About A Drug Called ‘Adrenochrome’ — Extracted From The Blood Of 

Tortured And Sacrificed Children” från HumansAreFree.52 Det är en ohygglig 

läsning om en man som berättar det han sett med egna ögon. Han fick till och med 

fotografera eftersom ingen ändå skulle komma att tro honom om han visade 

bilderna.   

  Adrenochrome gör användaren hög ”utöver det vanliga”. Till skillnad från 

andra droger ger den inga sjuka biverkningar. Raka motsatsen - det finns enligt 

källor stora fördelar med att konsumera det: ”Det ger bättre hälsa, ökad vitalitet 

och en mängd andra, mindre effekter. Kombinerat med en intensiv känsla av 

eufori…”. Den lär också försena åldrandet, men det är omtvistat. Det är inte en 

drog för gatan. Den används av världens mäktigaste och rikaste personer, av 

kändisar inom underhållningsbranschen, av satanister i deras ritualer med mera. 

Enligt en källa har den börjat ersätta kokain som eliternas drog. 

  Yig Wilson berättar i en artikel att en ”Highway Patrolman” tillsammans 

med sitt team hittade en last med 20 kg Andrenochrome på väg till Kanada. Han 

räknade med att 20 kg skulle vara värt minst 100 miljarder dollar. Dom hade 

skickat lasten till ett laboratorium för att testa i tro att det var någon slags 

narkotika. Highway Patrolman berättade: ”Vi trodde att det var kokain eller 

någon annan narkotika och därför tog vi hand om det. Våra testsatser gav ingen 

indikation så vi skickade det till att laboratorium. Resultaten kom tillbaka och 

visade att det var mänsklig Adrenochrome, vilket gjorde att laboratorie-

teknikerna totalt flippade ur”.53 

  Det här är en kuslig bild som ofta publiceras i samband med satanistiska 

ritualer och Adrenochrome.  På bilden avslöjas ansikten på några kända personer 

 
51 Trance Formation of America - The True Life Story of a CIA Mind Control Slave - 

http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf 
52 Den hemska sanningen om ett läkemedel som kallas ”Adrenokrom” – utvunnet från 

blodet på torterade och offrade barn – 

https://bakomkulisserna.biz/2019/08/03/den-hemska-sanningen-om-ett-lakemedel-som-kallas-

adrenokrom-utvunnet-fran-blodet-pa-torterade-och-offrade-barn/   
53 THE ADRENOCHROME BUST YOU NEVER HEARD ABOUT – Yig Wilson – 14 aug 

2019 - https://theyig.ning.com/front-page-news/the-adrenochrome-bust-you-never-heard-

about?xg_source=twitter&fbclid=IwAR3_Qw63FX30qs7dpIsTPYDTlOUJQblcVuMTWTA

OL7ihpiYnNUDPzSCrANU  

https://www.erowid.org/chemicals/adrenochrome/adrenochrome.shtml
http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/03/den-hemska-sanningen-om-ett-lakemedel-som-kallas-adrenokrom-utvunnet-fran-blodet-pa-torterade-och-offrade-barn/
https://bakomkulisserna.biz/2019/08/03/den-hemska-sanningen-om-ett-lakemedel-som-kallas-adrenokrom-utvunnet-fran-blodet-pa-torterade-och-offrade-barn/
https://theyig.ning.com/front-page-news/the-adrenochrome-bust-you-never-heard-about?xg_source=twitter&fbclid=IwAR3_Qw63FX30qs7dpIsTPYDTlOUJQblcVuMTWTAOL7ihpiYnNUDPzSCrANU
https://theyig.ning.com/front-page-news/the-adrenochrome-bust-you-never-heard-about?xg_source=twitter&fbclid=IwAR3_Qw63FX30qs7dpIsTPYDTlOUJQblcVuMTWTAOL7ihpiYnNUDPzSCrANU
https://theyig.ning.com/front-page-news/the-adrenochrome-bust-you-never-heard-about?xg_source=twitter&fbclid=IwAR3_Qw63FX30qs7dpIsTPYDTlOUJQblcVuMTWTAOL7ihpiYnNUDPzSCrANU
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som återkommer i många källor som deltagare i satanistiska ritualer och kanske 

användare av drogen.  

 

Vissa källor påstår att Adrenochromet börjar sina nu på grund av att barnen 

hittas och räddas och att fabrikerna stängs ner på grund av Coronahysterin. En 

fabrik fanns/finns i Wuhan där Coronapandemin startade.  

Avicii ville avslöja 

Den framgångsrike och populäre DJ-artisten Tim Bergling, med artist-namnet 

Avicii avslöjade barnhandeln i sin sista video, For A Better Day, där han lät två 

av barnen hämnas på sina förövare.  Det är mycket starka scener i videon. Och 

tydliga… Budskapet går fram… Var det därför han dog? 
 

    
Detta är en scen ur videon där köparna granskar barnen i lastbilen54 

 
54 Avicii - For A Better Day - https://www.youtube.com/watch?v=Xq-

knHXSKYY&feature=share&fbclid=IwAR3HJ6i6lP8VBEdSJCicIK-t9E7n4ZFK_-

Vf3JFPdzwIF40mjmeXlxZ-4og 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-knHXSKYY&feature=share&fbclid=IwAR3HJ6i6lP8VBEdSJCicIK-t9E7n4ZFK_-Vf3JFPdzwIF40mjmeXlxZ-4og
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-knHXSKYY&feature=share&fbclid=IwAR3HJ6i6lP8VBEdSJCicIK-t9E7n4ZFK_-Vf3JFPdzwIF40mjmeXlxZ-4og
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-knHXSKYY&feature=share&fbclid=IwAR3HJ6i6lP8VBEdSJCicIK-t9E7n4ZFK_-Vf3JFPdzwIF40mjmeXlxZ-4og
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Satanistiska ritualer 
Ett tema som återkommer i artikel efter artikel är att barnen utnyttjas och offras i 

satanistiska ritualer. Satanismen är ganska utbredd i världen, i synnerhet bland 

de mäktiga som tror att de fått makt tack vare offer till Satan och satanistiska 

gudar. År 2019 godkändes satanismen som ett samfund i Sverige.55 

  Nyligen har en dokumentär publicerats på Youtube som avslöjar en del av 

detta. Den heter ”Out of Shadows” och är en exponering om hur Hollywood och 

mainstream-medierna manipulerar massorna genom att sprida propaganda 

genom filmer, musikindustrin och underhållningsbranschen.56 

  Yrsa Häggström har i skrivande stund översatt en text av PhD Kay 

Thomas från Brisbane, Australien, som på svenska fick rubriken ”Barn som 

används i årtusenden för att blidka Satan och för att få förmåner”.57 Det är 

ohygglig läsning! 

Tillbaka till Oves bok 

När jag skrivit så här långt så vaknar jag en morgon med ångest. Och jag minns 

en händelse när min son var kanske 2½-3 år och min dotter kanske 1½. Det är 

14 månader mellan dom. Vi bodde i Skogås utanför Stockholm. Jag gick med 

dem till Skogås centrum för att handla en ganska sen eftermiddag. Det hade 

hunnit bli mörkt. Utanför affären ställde jag barnvagnen med min dotter och sa 

till min son: ”Stanna här och vakta din syster!”  

  Jag kan ju skämmas nu över att jag var så okunnig och naiv att jag trodde 

att det skulle fungera, men jag gissar att många föräldrar är naiva och okunniga i 

början av föräldraskapet. Vi förstår inte hur mycket barn egentligen förstår och 

inte förstår. Jag undrar hur många naiva och okunniga föräldrar som har förlorat 

sina barn utifrån det Ove berättar om i samband med handeln med barn inom de 

kommunala verksamheterna? 

  I vilket fall så gick jag in och handlade en mycket kort stund. När jag kom 

ut var min son försvunnen. Jag kände skräcken rusa upp i huvud och hjärta och 

började springa runt med barnvagnen och leta. Jag fantiserade att han kunde 

vara instängd nånstans, att nån låst in honom, att han var skräckslagen och grät. 

Det var dessa känslor som nu aktiverades igen på grund av de berättelser som 

Ove förmedlade. Föräldrars förtvivlan och rädsla över sina barns öde. På den 

tiden fanns det ju inga mobiler heller. Till slut hittade jag en telefonkiosk och 

 
55 Satanister blir samfund – Dagen – 31 juli 2019 

https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-

1.1561176?fbclid=IwAR0u-

81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc  
56 Out of Shadows – dokumentär av Mike Smith – april 2020 -  

https://www.youtube.com/watch?v=0wTiCxXgrJw&t=1511s  
57 Barn som används i årtusenden för att blidka Satan och för att få förmåner - 

https://bakomkulisserna.biz/2020/04/20/barn-som-anvands-i-artusenden-for-att-blidka-satan-och-for-att-fa-

formaner/   
 

https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://www.dagen.se/nyheter/satanister-blir-samfund-har-ar-natverket-bakom-1.1561176?fbclid=IwAR0u-81Pf21SJZTupMiVsuSrEpzsOWtG_Wy9RMtIGG609MOsYkVWkCn7bTc
https://www.youtube.com/watch?v=0wTiCxXgrJw&t=1511s
https://bakomkulisserna.biz/2020/04/20/barn-som-anvands-i-artusenden-for-att-blidka-satan-och-for-att-fa-formaner/
https://bakomkulisserna.biz/2020/04/20/barn-som-anvands-i-artusenden-for-att-blidka-satan-och-for-att-fa-formaner/
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ringde hem till min granne, tant Britta, och berättade att min son var försvunnen. 

”Han sitter här på golvet och leker”, säger hon. Den känslan av lättnad som då 

översköljde mig kom nu tillbaka. Samtidigt insåg jag att min lille son hade gått 

ensam de dryga 200 meterna från centrum och hem till hyreshuset - i mörkret. 

Och jag tänker nu – tänk om nån socialtjänsteman med en mörk agenda som 

Ove berättat om, hade fått veta… ! 

  Oves bok är en viktig ögonöppnare och borde starta en seriös debatt om 

LVU-hanteringen med barns och föräldrars utsatthet och maktlöshet och om 

socialtjänstemäns och politikers roll i detta. 

 Tack Ove Svidén för att du hade mod att göra dessa avslöjanden! 

 

  


