Er du offer for et justitsmord?
Så glem alt om hjælp fra systemet. Systemet har kun tilbage at håne dig, og få dig til at
opgive enhver modstand og håb. Al retssikkerhed er tilsidesat for at holde dig der hvor du er –
nede i møget. Systemet satser på, at din falske dom føles så krænkende og flov, at du ikke tør
stå frem og kæmpe din sag, i skrækken for at møde en forarget og uvidende befolkning.
Historien om Kejserens nye klæder, er ikke forgæves fortalt. Men nu er tiden inde til at ændre
fokus.
De fleste advokater tænker kun på penge, og de gode der tænker retfærdighed først, er svære
at finde og har oftest for travlt.
Det er meget begrænset hvad organisationer Landsforeningen Justitsmordsoffer og KRIM kan
stille op, der skal gøres et forarbejde først. Det kan du være med til.
Landsforeningen Justitsmordsoffer og KRIM kan støtte hinanden, men fungerer forskelligt.
De fleste justitsmordsofre har opgivet at gøre noget ved deres sag, og prøver om de kan
glemme eller lægge den bag sig.
Vi oplever alle, at forsøg på at få ørenlyd, er som at slå vand på en gås, og det der er værre,
vi løber ustandselig panden mod muren. Det bekræfter systemets syge hensigter.
Du er måske træt og ked af at høre på nogles reaktion, når du fortæller, at du er offer for et
justitsmord. Mange mennesker er naive og tror på det brodne system, de lukker ofte af for dig
med dårlige argumenter. De vil ikke tro på dig, men forventer at du stoler på dem. Og andre
der ved hvad det drejer sig om, ved ikke hvad de skal stille op, over for dig og systemet. De er
lige så håbløst magtesløse.
I en Landsforening vil man blive klar over, at der er virkelig mange justitsmordsofre i
Danmark. Danmark er et landet hvor man dømmer uden beviser i nogle typer sager, og hvor
der ved særlige påstande/løgne ikke er tilladt at modbevise, selv om man har klare beviser.
I en forening bliver man klar over at man ikke er alene mod de psykopater der styrer dette
forfærdelige system. Det skal udnyttes til det yderste. Der skal samarbejdes.
Hvis du skal kæmpe din kamp alene mod systemet, vil du også snart opgive. Samlet kan vi
måske stille noget op. Alene ville du bruge alle dine ressourcer på kampen, og dit liv vil måske
ikke komme til at handle om andet. Samlet kan vi fokusere på bestemte opgaver, og få tid til
overs. Det vil familien også kræve inden de får nok, med mindre de bare glider væk fra dig
inden. Måske er din vennekreds forsvundet som dug for solen. I foreningen kan du sikkert
knytte nye venskaber.
Så husk, i stedet for at slide dig selv op i en sag du ikke kan vinde alene, så brug din indsats
sammen med os i foreningen. Samlede kræfter giver gå på mod og øger chancen for at vi får
noget ud af indsatsen.
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