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” Av jord är du kommen, till jord skall du åter varda”
2019 Unesco urfolksspråkens år: 9 april Svenska kyrkan och Uppsala Universitet
seminarium om samiska mänskliga kvarlevor i museisamlingar.
Kort bakgrund: Elsa Laula Renberg minnesutmärkelse. Kommittén för Elsa Renberg minne främjar
grundläggande värderingar såsom demokrati, mänskliga rättigheter, transparens, vetenskap, etik och
genus fokus samisk kvinnohistoria. Elsa Laula Renberg minnes utmärkelsen delas ut årligen för
bestående insatser verkat för ökad förståelse och tolerans för samernas särart, etnisk identitet, kultur
samt bevarande samernas traditionella livsmiljö framtida generationer.
’
2019 Seminarium Svenska kyrkan om samiska mänskliga kvarlevor i museisamlingar.
Uppsala platsen århundradets grymmaste inrikespolitiska brott här verkade nazisterna svenska läkare
och sjuksköterskor på uppdrag djävulens advokat. Den rasbiologiska lärans svenska förövare och
plågoandar utsorterade samiska förfäder samt judar, romer afrikaner och apor där kvinnor och barn
avkläddes nakna fotograferades kategoriserades. Nazismens svenska ättlingar styr oförminskad makt
i den stad där seminarium samiska mänskliga kvarlevor i museisamlingar genomförs. Sällan skådat
skådespel arrangerat nazismens svenska ättlingar samkväm döden och ondskans stad Stockholm.
Stockholm White Fox Pawnee stammen förbannelse.
White Fox kom till Sverige kring 1875 och kroppsliga kvarlevorna återbördades från Karolinska
institutet redan 1994. Sverige skändade White Fox kvarlevor med barbariska metoder White Fox' hud
flåddes avlägsnades från kroppen. 25 år senare efter Karolinska Institutet på eget initiativ återbördade
White Fox kvarlevor diskuteras om samiska kvarlevor ska återbördas svensk jord. Djävulens svenska
advokat flankeras av Justitiekansler Marie Heidenborg och Ann Follin överintendent på
världskulturmuseerna som fortsatt vägrar återbörda White Fox' tillhörigheter. Det som pågår
återspeglar svenskt kynne som förövare ariska rasens fullständiga dominans över samerna särskilt i
Sverige och Finland. Etniska utrensningar under mars månad lämnade två av fem samiska
företrädare Kommittén för Elsa Renberg minne landet.
Seminarium om samiska mänskliga kvarlevor i museisamlingar. Nazismens svenska ättlingar återfinns
stora delar svenska samhället och dess offer dagens generation samer lika maktlösa våra förfäder.
Svenska kyrkan och vetenskapens ledande företrädare nyttjar sin makt återupprepar historiska
kränkningar och övergrepp mot samerna. En motsvarande situation där ariska rasen svenska
kvarlevor spridda institutioner närliggande nordiska grannländer skulle självfallet ges högsta politiska
prioritet där opinionen skulle piskat djävulens advokat och svenska politiker till handling. Vitboken om
relationerna mellan svenska kyrkan och samerna saknar idag all trovärdighet kyrkans handfallenhet
samkväm politiska och ekonomiska makten på jorden ånyo skrivit in sig i historieböckerna.

Stockholm Midvinterblot i Nationalmuseums övre trapphall pryder sin plats en spelbild ständig
påminnelse svenska kolonisatörer och mördare. Den svenska kyrkan försoningsprocess bygger
förövarens ensidiga makt kolonisatörer samiska marker Kyrkans rikedomar uppgår ca. 70 miljarder
kronor betydande andel rikedomar har guds företrädare på jorden tillskansat sig via kolonisering och
förtryck. Samerna söker tröst förövarnas ättlingar men kyrkan företrädare brukar fortsatt makt över
samerna såsom kyrkans pedofiler begick historiska övergrepp värnlösa barn. Samerna är
svenskarna eviga förbannelse förebådar ert fall när samiska förfäder ej återbördas moder jord.
Feministiskt initiativ signal politik
” Det som upprättas för samer är indirekt även en upprättelse för mitt folk och våra urfolk i
Latinamerika, som också blivit utsatt för liknande kränkningar”
Enligt Kommittén för Elsa Renberg minne saknar Carmen Blanco Valer historisk anknytning och
legitimitet uttala sig samiska problemställningar. Samtliga svenska politiska partier har medverkat brott
mot regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen
från den 1 januari 2011
2019 etniska utrensningar Unesco urfolksspråkens år: Den svenska girigheten och hatet
Du skall icke stjäla. Du skall icke vittna falskt mot din nästa. Du skall icke ha begär till din nästas hus.
Inte ett konstverk inte en konstutsmyckning av betydelse som påminner samernas existens återfinns
svenska kyrkans större gravgårdar. Med historien i backspegeln ska frågan ställas hur stor andel
svenska kyrkans samlade förmögenhet härrör kolonisering exploatering samiska marker? Svenska
statens utvinning naturtillgångar samiska marker byggde stora delar dagens välfärd på motsvarande
sätt har svenska kyrkan tjänare tillskansats sig miljardbelopp över tid.
Högmod före fall - efter världens dom faller hård för sällan har svenskarnas rykte varit så nedsvärtat
skandaliserat internationellt som nu. Era kvarlevor förpassas historiens största komposthög.

Skam och skuld: Är det ingen levande svensk som skäms medverkan historiska brott?
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