
De algemene oplossing voor LIBERATIE van de
fascistische dictatuur in Europa

Reactivering van de SHAEF- en SMAD-tribunalen 
in Duitsland - Voorbereiding Neurenberg II volgens 
Artikel 139 van de Grondwet voor de Federale 
Republiek Duitsland:

Artikel van de Bevrijding - Voortzetting van de 
Denazificatie Voorschriften van *SHAEF – SMAD 
"De wettelijke bepalingen die zijn uitgevaardigd 
voor de "bevrijding van het Duitse volk van het 
nationaal-socialisme en militarisme" vallen niet 
onder de bepalingen van deze basiswet."

Dat betekent:
De SHAEF-wetten en de SMAD-wetten, die nog 
steeds van kracht zijn, bepalingen zijn boven de 
basiswet voor de Bondsrepubliek Duitsland.
De basiswet werd in 1949 door de geallieerden 
uitgevaardigd voor de Bondsrepubliek Duitsland.
De koloniale basiswet is de hoogste wettelijke norm 
voor de Bondsrepubliek Duitsland.
Tot op de dag van vandaag zijn de geallieerden 
verantwoordelijk voor de denazificatie (bevrijding) 
van Duitsland en zijn verplicht dat te doen.

Combinatie met:
Artikel 146 Basiswet VOOR de Bondsrepubliek 
Duitsland = Einde van de ambtstermijn van de 
Bondsrepubliek Duitsland
"Deze Basiswet, die na de voltooiing van de eenheid
en de vrijheid van Duitsland voor het gehele Duitse 
volk zal gelden, houdt op van kracht te zijn op de 
dag waarop een internationaal recht van kracht 
wordt die vrijelijk door het Duitse volk is 
aangenomen."

Dat betekent:
Eerste stap: bevrijding van de grondwet die in de 
basiswet is opgenomen en ook nu nog rechtsgeldig 
is Keizerlijke grondwet van 1919
Tweede stap: hervorming van de grondwet in 
Duitsland per referendum

Noodzakelijke stappen voor de bevrijding van
Duitsland en Europa van fascisme en nazisme

1. Berlijn - Karlshorst II
Onvoorwaardelijke capitulatie van het 3de Rijk door
het laatste schakel in de commandostructuur.

2. oprichting van het tribunaal voor 
oorlogsmisdaden - Neurenberg II
Strafrechtelijke vervolging van alle nazi- en 
oorlogsmisdadigers,
Denazificatie van de Duitsers onder Artikel 139 van 
de basiswet - *SHAEF - SMAD

3. instelling van een wereldvredesconferentie - Jalta 
II
Einde van de Tweede Wereldoorlog door de 
afsluiting van vredesverdragen met meer dan 54 
landen die bij de oorlog betrokken waren.

4. stapsgewijze implementatie van de staatenlos.info
Homeland en Vredesprogramma als modelproject.
Uittreksel: Grondwet voor Duitsland, directe 
democratie door middel van een referendum, 
prestatiebeheer volgens het beproefde en geteste 
Pruisische principe, herstel van vriendschap tussen 
volkeren - lijn Rusland - Pruisen/Duitsland - Europa 
onder de lessen van de geschiedenis

5. soeverein Duitsland als hoeder van de 
wereldvrede en vriendschap tussen volkeren

*Alle Nationaal Socialisten, Fascisten wetten en 
verordeningen / inhoud zijn werden verboden door 
de Geallieerden met SHAEF Wet Nr. 1 Artikel III bij
wet strafbaar gesteld en ingetrokken.
*...De uitlegging of toepassing van het Duitse recht 
volgens de nationaal-socialistische doctrines, maakt 
niet uit hoe en wanneer, is verboden."

*SHAEF = Wetten van het Hoogste Geallieerde Hoofdkwartier 
Expeditionaire Strijdkrachten
*SMAD = Orders van het Sovjet Militair Bestuur in Duitsland

Eeuwige Duits-Russische Broederlijke Alliantie =
Vaderland en wereldvrede - toekomst voor alle

volkeren

De Algemene Oplossing:

De sleutel tot de bevrijding van Duitsland en Europa
van de fascistische dictatuur van dezelfde is 
neergelegd in de basiswet.
De Duitse burgers zijn in het bijzonder, volgens de 
Basiswet voor de Bondsrepubliek Duitsland (artikel 
139 GG), wettelijk verplicht denazificatie.
De oorlogsmisdaden en genocides van de 
oorlogsmisdaden en genocides gepleegd door de 
fascisten tot op de dag van vandaag moet worden 
verzoend - Tribunaal Neurenberg II
Het sluiten van vredesverdragen met meer dan 54 
naties betrokken bij de oorlog - Yalta II
Uitvoering van het grondwettelijk mandaat in 
Duitsland Artikel 146 van de basiswet (hervorming 
van de Weimar Reichsverfassung van 1919, die nog 
steeds geldig is)

Bronnen: ww  w  .staatenlos.info  

Het grootste bedrog aller tijden

Waarom kunnen de volgende duidelijke feiten 
niet tot op de dag van vandaag niet is weerlegd?

1. Duitsland is niet soeverein, bezet onder 
bezettingsstatus.

2. Het 3e Rijk van Adolf Hitler wordt illegaal, 
bedrieglijk voortgezet volgens het grondwettelijk 
recht.

3. de tweede wereldoorlog is daarom niet beëindigd 
(wapenstilstandsvoorwaarden).

4. de noodzakelijke sluiting van vredesverdragen 
met over 54 naties wordt voorkomen.

5. Duitsland is de financiële motor en de leidende 
exporteur van wapentuig voor de oorlogen 
wereldwijd.

6. de huidige oorlogsvoorbereidingen bedreigen alle 
volkeren van de wereld met vernietiging.

7. Duitsland is volledig geprivatiseerd en 
gedenationaliseerd (zie www.upik.de).

8. Het Duitse deelstaatfragment werd uiteindelijk in 
1990 afgeschaft.

9. Door een zeer verraderlijke, geheime staatsgreep, 
waaronder vervalsing van documenten in de Duitse 
nationaliteitswet (StAG of 05.02.1934) werd het 
homogene *Duitse volk* staatloos gemaakt 
(volledige ontkrachting en rechteloosheid).

10. Het project van de Europese Unie is het Walter 
Hallstein Plan 4e Reich.

Bronnen: ww  w  .staatenlos.info  
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