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Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

Frederiksberg, den 14. november 2014 

  

 

Folketinget og offentligheden vildledt med opdigtede og falske rettigheder fra USA og ført 

bag lyset i et forsøg på at dække over en vel organiseret finansiel- og cyberkriminalitet i 

forbindelse med dommeres bijobberi. Domæneloven vedtaget på falsk grundlag     

 

Med en formodning om, at et flertal af Folketinget ikke med åbne øjne hverken ville acceptere, 

medvirke til eller dække over organiseret økonomisk- og cyberkriminalitet, eller vedtage love på 

grundlag af falske og opdigtede oplysninger og krænke borgere og virksomheders rettigheder, 

tillader jeg mig høfligst at henlede Deres opmærksomhed på denne sag, hvor Erhvervs- og 

Vækstministeriet har vildledt og ført Folketinget og offentligheden bag lyset.  

 

Det kan ikke udelukkes, at Erhvervs- og Vækstministeriet selv er blevet vildledt af bagmændene 

til denne vel organiserede økonomisk- og cyberkriminalitet, som bl.a. tæller bijobsdommere fra 

Højesteret. Dette ændret dog ikke ved det faktum, at ministeriet har forsømt sin oplysnings- og 

sandhedspligt og vildledt Folketinget og offentligheden. 

 

Henset til sagens principielle og ekstraordinære karakter - Folketinget er blevet vildledt til at 

dække over en vel organiseret kriminalitet og vedtage love på grundlag af falske rettigheder - er 

nærværende skrivelse sendt til medlemmerne af Folketinget, så de personlig kan tage stilling.  

 

Med den formodning, at De tager Deres politisk ansvar alvorligt og har de fornødne lederevner, 

handlekraft og mod, vedlægger jeg en redegørelse med dokumentation, hvor jeg kort fremlægger 

sagen og høfligst anmoder Dem om at tage en principiel politisk beslutning.  

 

Skadevirkningen af dommernes omfattende bijobberi og afhængighedsforhold til 

bijobsleverandører er begyndt at brede sig til Folketingets og regeringens arbejde.  

Dette skal naturligvis stoppes og det er nødvendigt med et politisk indgreb. 

 

Det er helt uacceptabelt, at nogle myndigheder forsøger at dække over denne velorganiseret 

finansiel- og cyberkriminalitet, hvor embedsmænd og dommere fra et bijobsnetværk i årevis har 

svindlet og franarret borgere og virksomheder penge og rettigheder på internettet. 

 

Forholdet er nærmere dokumenteret på http://www.folkedomstolen.org, således at offentligheden 

ved selvsyn kan følge med i de politiske beslutninger, der bliver truffet i sagen.  

 

På forhånd tak. 
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Med venlig hilsen 

 

Digital Marketing Support ApS 

Anani Voulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Redegørelse med dokumentation for organiseret finansiel- og cyberkriminalitet i 

forbindelse med dommerbijobberi. 


