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ANMÄLAN OM BROTT
Anmälare:
Torsten Nenzén
Magnusvägen 6A
17731 Järfälla
(660926-8633)
E-post: torsten@nenzen.net
Tel: 070-7777754

Den som anmäls:
Svensk Polis samt Polismyndigheten Stockholms Län.
Polisstation
Polhemsgatan 30
112 30 Stockholm
Telefon: +46 77 114 14 00

Brott: Polismyndigheten negativt särbehandlar,
trakasserar och hetsar mot kristna och mot Kristendom.
Tid: Kontinuerligt
bevis daterade 2017-04-03, 2017-07-24

Plats: Polismyndighetens huvudkontor i Stockholm
(Kungsholmsgatan 43)

Incident beskrivning:
Vid ingången till Polismyndighetens huvudkontor i
Stockholm (Kungsholmsgatan 43) har Polismyndigheten
beslutat att montera en regnbågssymbol.
I samband med att jag besökte Polismyndighetens
huvudkontor i Stockholm (Kungsholmsgatan 43) vid två
tillfällen, i april och i juli 2017, bemöttes jag av
Polismyndighetens
avskyvärt
homosexpropagerande
regnbågssymbol,
monterad
på
Polismyndighetens
entrédörr.

Genom att Polismyndigheten ensidigt har monterat den
kristendomsfientliga och Gudsfientliga regnbågssymbolen i
Polismyndighetens entré, har Polismyndigheten i Sverige
tagit ställning mot bibeltroende Kristendom och mot
bibeltroende
kristna.
Polismyndighetens
kristendomsfientliga ställningstagande, direkt och indirekt
diskriminerar genom att Polismyndigheten operativt och
systematiskt
kränker
Kristendom
(och
andra
trosuppfattning som sexualetiskt liknar Kristendom), och
genom att Polisen operativt och systematiskt inskränker
kristnas grundläggande rättigheter och friheter, bland
annat genom att Polisen bevisligen ljuger i sina Rapporter,
PM
och
Promemorior
mot
kristna
(https://rushfiles.one/client/publiclink.aspx?id=KQMs3C).
Polismyndigheten trakasserar Bibeltroende kristna och
Tanak-troende judar genom att Polisen diskriminerande
skyltar den avskyvärt anti-Kristliga och anti-Bibliska
regnbågsflaggan och regnbågssymbolen.
Polismyndigheten hetsar mot folkgrupp (Bibeltroende
kristna och Tanak-troende judar) genom att både
direkt/indirekt diskriminera mot Kristendom samt genom
att trakassera mot kristna och mot människor med
liknande Bibliska trosuppfattningar.
Bifogat är fyra fotografier av den av Polismyndigheten
monterade regnbågssymbolen i Polismyndighetens entré.
Två foton är tagna 170403, och två foton är tagna 170724.
I Sverige och internationellt uppfattar idag majoriteten av
befolkningar
att
samtida
regnbågssymbolen
och
regnbågsflaggan associeras till stöd för praktiserande av
homosexualitet. Regnbågsflaggan är idag vedertaget
symbolisk för HBTQ-stöd, HBTQ-stolthet och HBTQpropaganda.
Idag
är
regnbågsflaggan
universellt
associerad med propaganda för praktiserande av
homosexualitet. Ursprungligen, däremot, är regnbågen i
skyn ett Guds förbundstecken till skapelsen (1 Mosebok
9:13).
Den judeo-kristna Bibeln är explicit tydlig att praktiserande
av homosexualitet är en synd mot Gud. Kristna i Sverige
och kristna över hela världen, som tror att Bibeln är Guds
Ord samt är auktoriteten för kristen lära och kristet liv,
uppfattar därför den samtida regnbågsflaggan som fientlig
mot Gud och fientlig mot bibeltroende kristna. Likaså

uppfattar
Torah-troende
Judar
att
den
samtida
regnbågsflaggan strider mot Israels Gud. Israels Gud är
universums skapare och sann Gud, och är de Bibeltroende
kristnas Gud.
Denna pdf förtydligar vad Gud säger om praktiserandet av
homosexualitet:
http://www.nenzen.net/Biblical_perspective_on_homosexuality.pdf

När Polismyndigheten i Sverige och i Stockholm monterar
den
kristendomsfientliga
och
avskyvärt
homosexpropagerande
regnbågssymbolen
på
Polismyndighetens fastigheter och dess allmänna entréer,
uttrycker Polismyndigheten hets mot kristendom och hets
mot
kristna.
Eftersom
Polismyndigheten
negativt
särbehandlar, trakasserar och hetsar mot kristna och mot
Kristendom så tydligt, anmäler jag Polismyndigheten för
brott genom hets mot folkgrupp (kristna), trakasseri mot
kristna och mot Kristendom, samt diskriminering mot
kristna och mot Kristendom.
2017-07-26 mottog Polismyndigheten i Stockholm via
Polischef Towe Skjöld en skrivelse ifrån Torsten Nenzén
med anledning av Polismyndighetens diskriminering,
trakasseri samt hets mot kristna och mot Kristendom.
Brevet som inkluderande tre frågor till polischefen finns
här: http://www.nenzen.net/Chief-of-Police-Norrmalm_Towe-Skjold_170726.pdf
Fråga 1: Varför propagerar Polismyndigheten i Sverige ensidigt för praktiserande
av homosexualitet genom regnbågssymbolen?
Fråga 2: Varför finns inget kristet kors eller Davidsstjärna i Polismyndighetens
entré?
Fråga 3: Kan den svenska Polismyndigheten som på detta sätt indirekt och
offentligt tar ställning mot Bibeltroende människor uppfattas som objektiv och
trovärdig?

2017-08-18 svarade Polismyndigheten via Polismästare
Christian Agdur med den svenska Polismyndighetens
rutinmässiga tjänstevapen – den avsiktliga osanningen.
Polismyndigheten
i
Sverige
ljuger
notoriskt,
och
polischefen/polismästaren valde naturligtvis att ljuga även
i detta sammanhang. Svaret från Polismyndigheten finns
här: www.nenzen.net/Swedish-Police_untrue-reply_170818.pdf
”Anledningen till att polisen flaggar med Prideflaggan
är att vi vill visa att vi är en jämställd myndighet. Och
av samma anledning flaggar vi alltså inte med vare
sig kristna, judiska eller andra religiösa symboler.”

Bevisligen är Prideflaggan inte en symbol för jämställdhet.
Prideflaggan är symbol för HBTQ-stöd, HBTQ-stolthet och
HBTQ-propaganda.
Prideflaggan
propagerar
för
praktiserande av homosexualitet, och symboliserar därmed
Gudsförakt och Kristendomsfientlighet. Polismyndighetens
Prideflagga är inte symbolisk för en jämställd myndighet,
men är bevisligen symbolisk för Polismyndighetens
Kristendomsfientlighet och Polismyndighetens Gudsförakt.
Polismyndigheten i Sverige ljuger som vanligt, vitt och
brett, i sin operativa förföljelse mot kristna och mot
Kristendom.
Några allmänt vedertagna fakta om Regnbågsflaggan finns
samlade här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regnb%C3%A5gsflaggan_(HBTQ)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_flag_(LGBT_movement)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Campaign
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mst%C3%A4lldhet

Med utgångspunkt ifrån Sveriges lagtexter, och med bevis
om Polismyndighetens skyltning, och med bevis om
Polismyndighetens Polischef samt Polismyndighetens
Polismästare, påvisas att Polismyndigheten i Sverige
avsiktligen diskriminerar, trakasserar och hetsar mot
kristna och mot Kristendom. Polismyndigheten är skyldig
till brott mot dessa lagar:
Brottsbalken 1962:700, 16Kap 8§ (https://lagen.nu/1962:700)
Diskrimineringslagen 2008:567 (https://lagen.nu/2008:567)
Med vänlig hälsning,
Torsten Nenzén
torsten@nenzen.net
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