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Kommentar från Laszlo Szombatfalvy 

----- Original Message -----  
From: Laszlo Szombatfalvy  
To: Bernt  
Sent: Friday, October 17, 2014 9:21 PM 
Subject: Re: FREDSPRISET till Barack Obama? Vladimir Putin!!! 
 
Hej Bernt, 
  
Nu ser jag att de har tillsatt fel utrikesminister. Du borde vara den.  
Du har också rätt i att fred är viktig för miljön. Den garanterade freden skulle spara minst 20 
miljarder kronor per dag i minskade militära utgifter. 
  
Bästa hälsningar 
Laszlo 
  
From: Bernt  
Sent: Thursday, October 16, 2014 7:34 AM 
To: Laszlo Szombatfalvy  
Cc: LS  
Subject: FREDSPRISET till Barack Obama? Vladimir Putin!!! 
  
Hej! 
Jag glömde bort att du slutat med aktieplaceringar! 
FRED borde väl vara viktigt om man vill förbättra MILJÖN i världen! 
Du har ju goda kontakter med utrikesministern så DU kan väl skicka 
detta vidare så löser man både UKRAINA- o SYRIEN-konflikterna! 
  
KURDERNA är förföljda i flera länder så de förtjänar ett EGET LAND! 
TURKIET har sysslat med ETNISK RENSNING i ca 100 år så snart 
har de blivit av med samtliga kristna o kurder!  
Ryssland föredrar väl kristendomen framför islam? 
  
mvh/Bernt Eklund 
FP-sympatisör sedan 1977 o Per Ahlmark 
LEJONKUNGEN vann valet 2002!!! 
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To: Stockholm@fco.gov.uk  
Sent: Saturday, October 11, 2014 2:58 PM 
Subject: FREDSPRISET till Barack Obama? Vladimir Putin!!! 
  
Till: Paul Johnston, Ambassadör för GBR i Sthlm! 
  
Hej! 
  
Jag läste din artikel i DI idag! Du ville ha hjälp från Sverige! 
Nedan är mitt bästa förslag till dig från en medborgare i Sverige! 
Kanske ni också vill vara med i den föreslagna FÖRSVARSalliansen? 
Det kan ju vara bra med ett land med kärnvapen för vårt gemensamma 
försvar!  
mvh/Bernt Eklund 
manodepressiv liksom WINSTON CHURCHILL var! 
  
----- Original Message -----  
From: Bernt  
To: bo.pettersson@di.se  
Cc: Stefan Löfven ; Be  
Sent: Saturday, October 11, 2014 2:49 PM 
Subject: FREDSPRISET till Barack Obama? Vladimir Putin!!! 
  
Hej! 
 
Det gick inte vägen i år heller! Jag har HÖGRE AMBITIONER än Barack Obama 
men jag fick ändå inte FREDSPRISET!. Jag hoppas att priset går till Vladimir 
PUTIN nästa år för sina insatser för kurderna i KURDISTAN. Min förhoppning 
är en insats ledd av Norge e Finland med RYSKA SOLDATER ser till att hjälpa 
kurderna att få ett EGET LAND o att få stopp på den ETNISKA RENSNING  
som som IS håller på med! Jag tycker att problemet skall LÖSAS PÅ PLATS  
med FLYKTINGLÄGER O ÅTERFLYTT till sina HEMTRAKTER efter en  
krigsinsats av VLADIMIR PUTIN! Putin borde tänka på sitt eftermäle som  
politiker! 
Är det RASISTISKT att tycka att man skall lösa problemen PÅ PLATS? 
  
Jag har REDAN FÖRESLAGIT detta till Norge, Finland o Putin! Jag hoppas att 
de genomför mitt förslag! Jag AVSTÅR GÄRNA ANSPRÅKEN på fredspriset  
till PUTINn om han verkligen ställer upp o gör detta!  
  
Dessutom borde man införa en NEUTRAL ZON i Europa mellan USA o  
Ryssland, med en egen gemensam FÖRSVARSALLIANS! 
  
Vi har länge varit NEUTRALA i Sverige men komplettera med övriga Norden, 
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Baltikum o de nya länderna som tidigare ingick i Sovjetunionen. Det skulle 
LÖSA KONFLIKTEN I UKRAINA. Det är väl självklart att Ryssland inte  
vill ha Nato i Ukraina. Tänk på hur USA agerade vid Kubakrisen 1962! Det  
vore ett ärofyllt uppdrag för en svensk politiker! Jag tycker att Norge e Finland  
borde få äran att leda detta FREDSUPPDRAG. Jag tycker att vi som svenskar 
skall unna dem äran! Vi borde gå från STÖDDIGA O SJÄLVGODA svenskar 
till att bli lika ÖDMJUKA som SVENNIS o TORSBYborna!!! 
  
Om du tycker förslaget är bra så vore jag tacksam om du  
SKICKADE DETTA VIDARE 
till de som kan genomföra detta! 
  
mvh/Bernte 
PS! 
HAR DU SETT FILMEN "SKICKA VIDARE"? 
Jag har haft samma sjukdom (MANODEPRESSIV) som WINSTON  
CHURCHILL o det är jag STOLT över! Ett tecken på för stor intelligens!!! 
Ovanstående FÖRSLAG är ju så korkat så endast en IDIOT kan komma på det? 
BLE! 
  
Bernt L Eklund 
civilingenjör Industriell Ekonomi, LiTH, Lkpg. (I79 examen 1983) 
student Nationalekonomi, LiU, 2012- 
värmlandsfilosof o AktieSPEKulant 
epost: BERNT@mvu.se 
tel. 011-124492 e 070-2178501 
Hemsida:       www.MVU.se          www.MVU.se/VNG/ 
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