
ERKLÆRING AF  

DEN NYE KINESISKE 

FØDERATION 

 

 

 

 

4 JUNI, 2020 



1 
 

  



2 
 

ERKLÆRING AF  

DEN NYE KINESISKE 

FØDERATION 

4 JUNI, 2020 

Forord 

Det er” Whistleblower” bevægelsen der har bragt os sammen! For 

at opnå retsstatsprincippet, demokrati, og frihed i den Nye 

Kinesiske Føderation, så har vi grundlagt Himalaya 

Tilsynsorganisation (Himalaya Supervisory Organization) (1). 

Gennem de sidste tre år har Whistleblower bevægelsen, ledet af Hr. 

Miles Guo og Hr. Stephen K. Bannon, afsløret Kinas 

Kommunistiske Partis (KKP) (2) illegitimitet og sande onde natur og 

dets bedrag. Himalaya Tilsynsorganisation er en frivillig ikke-

statslig organisation uden nogen form for politiske tilhørsforhold. 

Organisationen er anerkendt af det internationale samfund og 

beskyttet under International Lov, samt ’Rule of Law Foundation’ 

og ’Rule of Law Society’(3). Dets formål er at agere som en 

kommunikationsbro mellem den Nye Kinesiske Føderation(4)  og 
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internationale samfund på områder såsom samarbejde, bevarelse af 

folks frihed, og beskyttelse af aktiver på basis af almen udvikling og 

gensidig respekt blandt folk verden over. 

Vores Mission om at Vælte KKP 

Kinas Kommunistiske Parti er en terrorist organisation finansieret 

af Komintern, der før har undermineret den legitime kinesiske 

regering. Det totalitære styre i Kina har forårsaget forfærdelige 

grusomheder mod menneskeheden, en ligegyldighed overfor 

menneskerettigheder, destruktion af menneskeheden, trampet over 

demokrati, overtrådt retsstatsprincippet, vanæret lovgyldige 

aftaler, forårsaget stor blodsudgydelse i Hong Kong, og eksporteret 

korruption verden over. For nylig frigjorde KKP et biologisk angreb 

på de frie lande i verden med KKP-Virus (COVID-19), hvilket 

udgør en alvorlig trussel på alle menneskers helbred samt 

overlevelse. De forbrydelser KKP har begået er alt for afskyelige til 

at blive tolereret! 

Eliminationen af Kinas Kommunist Parti er essentiel for at bryde 

lænkerne af slaveri pålagt det kinesiske folk, samt for at bringe fred 

til verden. Den Nye Kinesiske Føderation, som et land uden Kinas 

Kommunist Parti, vil være i stand til at opfylde det kinesiske folks 

behov samt sikre verdens velstand. 



4 
 

Visionen om den Nye Kinesiske Føderation 

Det er blevet foreslået at den Nye Kinesiske Føderation burde 

formulere en forfatning med reference til vestens demokrati og 

juridiske systemer og andre relevante internationale love (5). Det 

burde gennemføres under opsyn af internationale institutioner og 

Himalaya Tilsynsorganisation. Regeringsorganer vil blive opført 

ifølge ’én person, én stemme’ princippet (5), samt adskillelsen af den 

udøvende, lovgivende og dømmende magt. Der bør oprettes et 

valg- og forfalskningssystem i sameksistens for at sikre 

operationernes effektivitet for at undgå betydelig social kaos og 

katastrofer, som følger af menneskets styre. 

Den nye forfatning (6) vil inkludere følgende beskyttelse: 

1. Menneskerettigheder, retsstatsprincippet, religionsfrihed, 

ytringsfrihed og private ejendomsrettigheder, som er hellige 

og ukrænkelige. 

2. Den Nye Kinesiske Føderation vil bestræbe sig på at fremme 

permanente fredelige forhold og søge fælles udvikling med 

mennesker over hele verden. 

3. Der skal vedtages lovgivning, der garanterer 

uddannelsesmuligheder, pension og sundhedspleje – som er 

grundlæggende behov for folks velfærd. Uddannelse spiller en 
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vigtig rolle i et lands fremskridt, og derfor må vi stræbe efter 

at: udvide investeringerne i det samlede uddannelsessystem, 

trække værdifulde lektioner og praksis fra vesten, respektere 

lærere på alle niveauer og sikre, at uddannelse er obligatorisk 

og ikke-diskriminerende. 

4. Beskyttelse af naturlige miljøer og dyrehabitater, så alt liv kan 

sameksistere i harmoni. 

5. Hvad angår forholdet til Hong Kong, Macao, Tibet og andre 

regioner – bør den Nye Kinesiske Føderation offentliggøre en 

særlig autonomiforordning så hurtigt som muligt, og strengt 

håndhæve reglerne. Taiwan bør forblive i sin nuværende 

status og nyde en udvidet handel og stabil udvikling, samtidig 

med at det opnår fælles velstand med den Nye Kinesiske 

Føderation og andre regioner. 

6. Konfiskere og inddrive alle aktiver, der blev plyndret af 

kleptokrater inden for Kinas Kommunistiske Parti og 

returnere rigdommene til det kinesiske folk. 

7. Give amnesti til alle fanger efter oprettelsen af den nye 

føderale stat i Kina, undtagen kriminelle, der har begået 

kapitalmord eller forbrydelse mod menneskeheden. 

Himalaya Tilsynsorganisations Mission 
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På tidspunktet for meddelelsen om oprettelsen af den Nye 

Kinesiske Føderation svæger Himalaya Tilsynsorganisation 

hermed højtideligt: i betragtning af, at KKP stadig har 

statsmagten til at udøve forskellige metoder til ekstrem kontrol 

over folket, vil Himalaya Tilsynsorganisation forberede sig på 

dannelsen af den Nye Kinesiske Føderation med opsøgende 

indsats. Organisationen vil aktivt samarbejde med forskellige 

lande, politiske partier, foreninger og internationale venner, der 

støtter oprettelsen af den Nye Kinesiske Føderation og 

koordinere forholdet mellem den midlertidige regering. 

Organisationen vil vejlede og hjælpe med forberedelsen af den 

nye regering og sikre en glat, effektiv og stabil fremgang med 

forberedelsen af den Nye Kinesiske Føderation. 

Himalaya Tilsynsorganisation vil samarbejde med internationale 

tilsynsorganisationer for at føre tilsyn med driften af den Nye 

Kinesiske Føderation i henhold til lovgivning. Himalaya 

Tilsynsorganisation overholder både international lov og 

lovgivning foretaget af den Nye Kinesiske Føderation og 

accepterer streng kontrol fra relevante internationale juridiske 

institutioner. 
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Sponsorer og Formulatorer af 

Erklæringen 

Globale støttere af Whistleblower bevægelsen 

Himalaya Tilsynsorganisation 

Formand for ’Rule of Law Foundation’ – Hr. Kyle Bass 

Formand for ‘Rule of Law Society’ – Hr. Stephen K. Bannon 

Leder af “Whistleblower” bevægelsen & grundlægger af ’Rule of 

Law Foundation’ og ’Rule of Law Society’ 

Hr. Miles Guo (Guo, Wengui) 

4 juni, 2020 
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Bilag (noter og relaterede dokumenter) 

(1) Himalaya Tilsynsorganisation 

De grundlæggende principper for Himalaya Tilsynsorganisation er 

at forsvare sikkerhed, rigdom, frihed og det kinesiske folks 

værdighed sammen med det internationale samfund, beskytte det 

kinesiske folks fremtid og bidrage til freden i den Nye Kinesiske 

Føderation og verden i det næste årtusinde. ”Himalaya” står for 

demokrati, retsstat og frihed. 

Himalaya Tilsynsorganisation, der er oprettet på samme grundlag 

som ’Rule of Law Foundation’ og ¨Rule of Law Society’, er en ikke-

statslig organisation, der er betydelig, legitim, sammensat af 

udpeget personale og beskyttet af international lov. Organisationen 

vil altid tjene som en tredjepart til at opbygge en platform og bro 

mellem den Nye Kinesiske Føderation, uden Kinas Kommunistiske 

Parti, og verden for at opnå evig fred, åbenhed og 

gennemsigtighed, overholdelse af lovforpligtende regler og åbent 

samarbejde. Ydermere vil organisationen altid arbejde tæt sammen 

med andre lande i udviklingen af et økosystem, der omfatter lov, 

medier, kultur og finans, og vil undersøge avancerede 

internetteknologier for at øge åbenhed i det demokratiske system 
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og reducere politiske og økonomiske omkostninger forbundet med 

dets drift.  

Som en nonprofit organisation, der er baseret i udlandet, vil 

Himalaya Tilsynsorganisationen være bundet af strenge regler, der 

er ratificeret i fællesskab af De Forenede Stater og den Nye 

Kinesiske Føderation, når de vælges, hvor straffemekanismer vil 

blive oprettet for at sikre en langvarig, effektivt, åben og retfærdig 

tilsyn af demokratiet, frihed og retsstaten i den Nye Kinesiske 

Føderation. Dem fra Himalaya Tilsynsorganisation, der overtræder 

ovennævnte klausuler, udsættes for den strengeste straf, der 

pålægges af den nye kinesiske regering, De Forenede Staters 

regering, Himalaya Tilsynsorganisation og andre 

tilsynsorganisationer i overensstemmelse med lovgivning.  

Den 4. juni begivenhed, også kendt som Tiananmen Square-

massakren, er den mest markante og vidtrækkende demokratiske 

bevægelse og studerendes bevægelse i Kinas moderne historie. 

Derfor valgte Himalaya Tilsynsorganisation den 4. juni, denne 

specielle dato, til højtideligt at udråbe erklæringen om den Nye 

Kinesiske Føderation! 

 

(2) KKPs Onde Natur 
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Siden KKP kom til magten i Kina i 1949 har partiet igangsat 

adskillige brutale politiske kampagner: jordreformer, 

undertrykkelse af kontrarevolutionen, det Store Spring Fremad, 

Kulturrevolutionen, et barns politikken, og så videre. I alt døde 

hundrede millioner mennesker alt for tidligt. Yderligere har 

partiet ødelagt tusinder af års moralsk kultur i kinesisk tradition, 

ødelagt Kinas overklasser, og ødelagt eliternes sociale 

fundament. 

Efter Tiananmen Square-massakren i 1989 snød KKP regimet 

USA og andre vestlige lande, og fik til sidst deres tillid til at blive 

medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO). De genererede 

enorme mængder af rigdom ved at sælge og udnytte den 

kinesiske folks billige arbejdsstyrke, forårsage kraftig forurening, 

ødelægge jorden, floder og søer. Ikke desto mindre undlod KKP 

at dele deres formue med deres egne mennesker, men partiet har 

kontinuerligt og skrupelløst stjålet nationale aktiver og formuer 

for at overføre til oversøiske konti af deres utallige uægte børn, 

elskerinder og fuldmægtige. 

KKP har kæmpet for en falsk stat, en mafia stat, en politistat og 

en korrupt stat, og har trodset retsstatsprincippet og 

retfærdighed. KKP plyndrede og konfiskerede forsætligt og 

ulovligt ejendomme af private iværksættere og forårsagede 
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utallige uretmæssige domfældelser såsom på Nie Shubin; De 

underminerede også deres 50-årige forpligtelse over for Hong 

Kong af 'et land to systemer', voldeligt undertrykte, torturerede 

og dræbte Hong Kongs borgere, der forsvarede frihed og 

demokrati. De smøger deres ærmer op, truer nabolandene og 

bøjer deres muskler. Desuden har de tyet til at bruge ubegrænset 

krigsførelse ved at udvikle denne dødbringende biovåbens virus, 

dække sandheden og sprede virussen til over 180 lande rundt om 

i verden. Millioner af mennesker er smittede, hundreder af 

tusinder af liv er gået tabt. 

 

(3) Rule of Law Foundation, Rule of Law 

Society 

Magen til mange andre velgørenhedsorganisationer er Rule of 

Law Foundation og Rule of Law Society nonprofit selskaber, der 

er oprettet for at overholde International Revenue Service (IRS) 

Code §501 (c)(3) og §501 (c)(4). Da det har hjemsted i New York 

State, eksisterer det også under tilsyn af New York State 

justitsministers kontor. 

Vision: For at sikre, at det kinesiske folk lever i en 

Forbundsrepublik i Nye Kina under retsstatsprincippet, er 
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religionsfrihed, ytringsfrihed og private ejendomme beskyttet 

permanent ved lov. 

Mission: At afsløre korruption og ulovlig praksis i Kinas 

politiske, juridiske, kommercielle og finansielle systemer under 

kommunistpartiets styre. At føre tilsyn med og afsløre alle 

former for ulovlige aktiviteter, der kan finde sted i det nye Kinas 

statssamfund.  

Kerneværdier: praktisere høje etiske standarder for integritet og 

ansvarlighed. At bringe retfærdighed til folket af den Nye 

Kinesiske Føderation. At beskytte og hjælpe individer, der er 

forfulgte i Kina, især dem, der er straffet for at tale mod 

uretfærdighed. At gå ind for ytrings- presse-, forsamlings- og 

religionsfrihed. At beskytte privat ejendom og fremme offentlig 

tilsyn af statslige aktiviteter. 

 

(4) Den Nye Kinesiske Føderation (5) Den 

Nye Regering (6) Den Nye Forfatning 

Under tilsyn og støtte fra Himalaya Tilsynsorganisation vil den 

Nye Kinesiske Føderation være et land uden KKP. Det kinesiske 

folk vil vælge deres regerende magter gennem systemet "En 

person, en stemme". 
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1. Den nye regering vælges af alle kinesiske borgere gennem et 

system med ”én person, én stemme”. Alle borgere har ret til at 

danne politiske partier for at deltage i valget, ethvert politisk 

parti skal støttes af mindst en tredjedel af de legitime stemmer 

for at være berettigede til at deltage i valget på nationalt plan. 

En ny forfatning og lovbestemmelser vil baseres på vestlige 

love, inklusive den britiske "Almindelig Ret" og De Forenede 

Staters "Retspraksis", og vil blive stemt om ved 

folkeafstemning. Forfatningen og loven vil definere og 

begrænse regeringens rettigheder og funktioner, samtidig med 

at beskytte borgernes rettigheder og interesser. Den nye 

regering accepterer fælles tilsyn med sine borgere, Himalaya 

Tilsynsorganisation og legitime internationale institutioner. 

2. Oprettelse af en moderne regering med magtadskillelse. Den 

udøvende gren, lovgivningsorganerne og retssystemerne 

holdes adskilt for at sikre checks and balances. Regeringen vil 

blive valgt gennem "én person én stemme" og være fri for 

kontrol eller manipulation af ethvert politisk parti eller leder 

af nogen interessegrupper. Regeringens finanspolitik skal 

være åben og gennemsigtig for offentligheden og underlagt 

tilsyn. Finansiel oplysning fra embedsmænd er obligatorisk. 
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3. Erstatninger, gennem grundige undersøgelser af uretfærdige, 

falske og vilkårlige sager under Kulturrevolutionen, 

Massakren på Den Himmelske Freds Plads, korruption under 

antikorruptions bevægelsen samt alle andre politiske 

bevægelser. Giv erstatning til ofrene ved lov. Returnér 

personlige og erhvervsmæssige aktiver, der er blevet 

konfiskeret ulovligt. I henhold til international lov og praksis 

skal der gives amnesti til medlemmerne af det kinesiske 

kommunistparti og andre fanger (bortset fra dem, der er tiltalt 

for kapitalforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden). 

Opret retssager for kleptokraterne. Hent og inddriv aktiver, 

der er taget af eller overført til alle de tidligere ledere af det 

kinesiske kommunistparti og deres fuldmægtige, og returner 

dem til landet og dets folk. 

4. I lighed med det føderale system i De Forenede Stater, hvor 

den føderale regering har staternes suverænitet og hvor alle 

individuelle stater nyder fuld autonomi. Under den nye 

regering skal Hongkong, Macao og Tibet, nyde en højtidelig 

og uafhængig autonomi under den føderale regering, mens 

Taiwan kontinuerligt skal være i stand til at nyde det 

nuværende politiske system og systemet. og frie sociale 

miljøer og sociale styringssystemer. For at yderligere lære fra 
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britisk regeringsførelse i Hong Kong før 1997, vil Kina vedtage 

aspekter af åbne og frie sociale miljøer og sociale 

styringssystemer. Hong Kong, Macao og Tibet skal kunne 

nyde al statslig jurisdiktion, undtagen for nationalt forsvar. På 

grundlag af aldrig at ændre status quo med hensyn til Taiwan, 

vil den fremtidige nye regering og folket på begge sider af 

Taiwan-strædet være sammen om at træffe beslutningen. 

Dette er yderligere for at sikre, at befolkningen i Hong Kong 

forvalter og administrerer Hong Kong, mens folket i Taiwan 

forvalter og administrerer Taiwan, og det tibetanske folk 

administrerer Tibet. De uafhængige autonome regioners 

beføjelser og myndigheder bør overvåges i fællesskab af deres 

respektive folk, den nye føderale regering, Himalaya 

Tilsynsorganisation, legitime internationale organisationer og 

institutioner, for at undgå potentielle ekstreme separatister og 

krigsherrer.  

5. Skrive under på en "Tusindårs Fredstraktat" med lande over 

hele verden baseret på ækvivalente, gensidige, permanente og 

målbare principper. Den nye administration opretter en 

organisation for permanent fred, sameksistens og lovligt 

bundne internationale selskabsudvalg med verdens 

civiliserede lande under ledelse af De Forenede Stater. 
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Udvalgets juridiske rettigheder skal bekræftes af henholdsvis 

landenes forfatning, der tillader udvalget magt med tilsyn og 

straf for den nye Kinas administration. Den permanente 

fredsaftale skal dække elementer af økonomi, finans, 

teknologi, kultur, uddannelse, intellektuel ejendomsret, 

markedets gensidighed og mobilisering af ressourcer. 

6. Den nye regering opretholder ånden i åbenhed, 

mangfoldighed, og omfavner og tilskynder til internationalt 

samarbejde. National sikkerhed og suverænitet er 

ekstraordinær, det Nye Kina vil permanent åbne for og 

udveksle med verden under forudsætningen af ligestilling og 

frihed inden for områderne for regeringsstruktur forvaltning, 

skikke, uddannelse, kultur, sport og medier. Uanset race, køn, 

alder, nationalitet og overbevisning vil talenter have lige 

beskæftigelsesmuligheder og kan bevæge sig frit på tværs af 

nationale grænser for at opnå indbyrdes og gensidig 

fordelagtig udvikling med verden. 

7. Implementere en selvforsvarsorienteret national 

forsvarspolitik. Medmindre det tilskrives den øverste 

hemmelighed for national sikkerhed, skal Kinas nationale 

forsvar være helt åben og gennemsigtig for verden og blive en 

militær beskyttelsesstyrke i et årtusindes fred mellem Kina og 
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verden. Arbejde med de fleste lande i verden, ledet af De 

Forenede Stater, for at etablere en permanent fredelig 

forsvarsmekanisme, der ikke skader nogen, og etablere 

langsigtet gensidig tillid og gensidig kontrol. Hæren skal være 

uafhængig af politiske partier og politikker, kun forpligte sig 

til forfatningen og landet, og realisere nationaliseringen af det 

militære system. Erstatte det nuværende obligatoriske 

militære system med et professionelt soldat system. Under 

ingen omstændigheder bør militæret tillades at deltage i 

politik, krigsherre separatisme eller undertrykkelse af civile af 

grunde som kamplov eller voldskontrol. Alle lovovertrædere 

vil blive behandlet som militære oprørere og offentlige fjender 

i landet, og deltagerne fratages alle økonomiske, politiske og 

sociale rettigheder. Den føderale regering og lokale regeringer 

kan gennemføre militære strejker mod oprørsgeneraler uden 

tilladelse. 

8. For permanent at fjerne det socialistiske system og det 

offentlige ejerskab af økonomien. Beskyttelse af folkets 

rettigheder og interesser som fastsat i loven, herunder 

permanent ejerskab og ejendomsrettigheder til fast ejendom 

og jord, og ukrænkeligheden af privat ejendom. 
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9. For at beskytte borgernes religionsfrihed. Foretag lovgivning 

og regulering af religion dyrkelse, religiøs prædiken og 

adskillelse af kirke og stat. Forbyd misbrug af religion som 

midler til at tjene staten eller at udøve svigagtige anliggender 

med det formål at erhverve formue. 

10. At udarbejde lovgivning, der garanterer borgernes 

rettigheder til ytringsfrihed, forsamling, forening og 

migration. Fjern husholdningsregistreringssystemet (hukou) i 

en bestemt tidsramme. Tag den store firewall ned og garanter 

borgernes informationsfrihed. 

11. At vedtage love til beskyttelse af pressefriheden. Medierne 

bør ikke udsættes for politisk indblanding og censur. Det bør 

være en ”fjerde magt”, der er uafhængig af lovgivning, 

administration og retssystem. Dens magt og frihed til at 

rapportere sandheden og til at føre tilsyn med regeringen bør 

beskyttes som fastsat i loven. Der bør også være lovgivning, 

der forbyder vildledende eller fabrikeret information, der 

deles af medierne. 

12. At fremme den harmoniske sameksistens mellem mennesker, 

natur og dets levesteder. Der bør indføres lovgivning om 

miljøbeskyttelse for at bekæmpe forurening og genoprette 

naturlige økosystemer. Bortset fra religiøs praksis og etniske 
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skikke, bør lovgivningen forbyde forbrug af beskyttede dyr og 

dyr, der er kære til mennesket, sådan som katte, hunde, aber 

og visse andre dyr. 

13. At forfølge uddannelse er grundlaget for at opbygge et land 

ved at inspirere folks visdom, transformere samfundet og 

fremme civilisation. Respektér lærere, tradition og omfavn 

fremtiden. Uddannelse er uafhængig af politik og respekterer 

loven under dens egen udvikling. Ved at lære af den vestlige 

avancerede uddannelsesmodel og bruge moderne 

videnskabelige og teknologiske midler, kan vi realisere 

diversificerede investeringer i uddannelse, lige muligheder, 

vægt på praksis, offentlig og gratis og individuel udvikling. Vi 

vil beskytte skabelsens uafhængighed, ytringsfriheden og de 

intellektuelle og kulturelle samfunds inkludering.  

14. At afskaffe det statsejede og politisk påvirkede sportssystem. 

Udvikle et nyt sportssystem, der respekterer menneskeheden, 

tilskynder til sund fysisk tilstand og inspirerer til en 

uafhængig individuel personlighed. Sørg for, at studerende får 

tilstrækkelig tid til sport for at skabe et solidt fysisk 

fundament for forskellig intelligens, beslutsomt sind og 

overordnet udvikling. 
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15. Lovgivning om opbygning af et sundt og sikkert socialt 

system, der beskytter sårbare grupper og minoritetsgrupper, 

herunder sikkerhed og velvære for børn og kvinder, baseret på 

retsstatsprincippet anerkendt af internationale 

samarbejdsorganer. Afskaffelse af et-barns politikken. Lav 

lovgivning for hård afstraffelse af handel med kvinder og 

børn, såvel som vold i hjemmet. Sørg for, at ældre, mennesker 

med handicap, veteraner og deres familier får forsikring, 

medicinsk behandling og velfærd af staten. 

16. Oprettelse af et føderalt sygesikrings fondssystem, der 

leverer grundlæggende medicinsk forsikring for alle borgere. 

Borgere, på deres egen regning, er frie til at vælge ekstra 

medicinske tjenester udenfor den grundlæggende medicinske 

behandlingspakke. 

17. Lovgivning til bekæmpelse af falske aktiviteter af enhver art. 

Bekæmpelse af svigagtige og vildledende aktiviteter bør 

betragtes som en prioritet i den nye forfatning og lovene. 

Eventuelle svigagtige handlinger bør straffes hårdt som en 

måde at udrydde den uhyggelige arv fra KKPs princip om at 

regere på falskhed. Svigagtig aktivitet i nyhedsmedier, 

forretningsprodukter og akademia er forbudt. Propaganda 

baseret på falske ideologier bør også være strengt forbudt. 
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18. Fremme videnskabelig og teknologisk innovation. Tilskynde 

enkeltpersoner, virksomheder, universiteter og 

forskningsinstitutioner til at øge investeringerne i teknologisk 

innovation. Staten bør indføre love, der strengt regulerer 

patent- og intellektuel ejendomsbeskyttelse, samtidig med at 

de straffer piratkopiering og tyveri af intellektuel ejendom. 

 

(7) Inddrivelse af aktiver plyndret af Kinas 

Kommunistiske Parti 

Kapitel V (Inddrivelse af Aktiver), Artikel 51-59 i De Forenede 

Nationers Konvention mod Korruption (UNCAC), identificerer 

aktivinddrivelse som konventionens 'grundlæggende 

principper'. Bestemmelserne om inddrivelse af aktiver vil skabe 

rammer i både civil- og strafferet for sporing, indefrysning, 

konfiskering og tilbagelevering af midler, der er opnået gennem 

korrupte aktiviteter. I de fleste tilfælde modtager det ansøgende 

land de inddrevne midler, så længe landet kan bevise et gyldigt 

ejerskab. I nogle tilfælde kan midlerne returneres direkte til de 

enkelte ofre. Hvis der ikke er andre ordninger, kan den 

statspartiet bruge selve konventionen som et retsgrundlag. 

Artikel 54(2) (a), i De Forenede Nationers konvention mod 
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korruption bestemmer, at hver statsparti (bør) ....... træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at give dets myndighed 

mulighed for at udføre konfiskationsordren udstedt af retten i et 

andet land. Faktisk bestemmer artikel 54(2) (a) i konventionen 

mod korruption også, at aktivet kan fryses eller konfiskeres 

midlertidigt, hvis der er væsentlige beviser for at tage sådanne 

handlinger, før de modtager en formel anmodning. 

 

 

 

 

 

 

Noter: 

1. Himalaya Tilsynsorganisation forbeholder sig retten til den 

endelige fortolkning af denne erklæring. 

2. Alle fortolkninger vil være baseret på den kinesiske version af 

erklæringen, mens alle oversatte versioner udelukkende vil 

tjene som reference. 
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Den Nye Kinesiske Føderations Flag 

1. Også kendt som: 49 kosmiske stjerner flag 

2. Også kendt som: Himalayansk stjerne flag 

Ratio: 3:2 

Farve: Havblåt, sol gyldent 

Det nationale flag af den Nye Kinesiske Føderation blev indviet d. 

26. maj 2020. 

Flaget gjorde sin første officielle optræden d. 4. juni 2020. 
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Form: Et blåt rektangulært flag med 49 gyldne Himalaya-stjerner 

omgivet af dobbelt ellipser i form af kinesiske tegn, 中 (midte). 

Element sammensætning: 

 

 

 

 

 

 

Betydning: Den himmelske mission 

1.  De 49 kosmiske stjerner er formet som det kinesiske tegn "Zhong 

中", der er forbundet indvendigt og udvendigt, galopper frit og 

reflekterer hinandens layout. For at vise balance mellem Yin og 

Yang ved samspillet mellem himmel og jord, udgør disse sammen 

et symmetrisk og stabilt rum med kosmisk energi. Hver stjerne er et 

Kinesisk tegn: 中 

(Zhong) betyder midte 

Den kosmiske stjerne Himalaya Bjergene 

 

Troens stjerne Stjerne kæde Den Nye Kinesiske 
Føderations flag 
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symbol på livet, der repræsenterer menneskerettigheder og lighed 

for alle væsener. Stjernens styrke tilsammen betyder enhed og 

overholdelse af himmelens hellige mission.  

2. Stjernens hjerte, lovende evighed: befolkningen i Den Nye 

Kinesiske Føderation tilbeder himmel, jord og alle guder; Med 

fælles tro i tankerne som kernen: frihed, demokrati og 

retsstatsprincippet, respekt for gamle og unge, respekt for kvinder; 

Vi vil samle folket for at opretholde den rigtige vej og samle verden 

og alle lande for at bidrage til fred og venskab i de kommende 

generationer. Sammen vil vi skabe en ny verden af ærlighed, 

retfærdighed og en varig civilisation og gøre universet til et herligt 

sted for alle guder og gudinder.  

3. Farven på den gyldne sol viser ovenstående bestyrelses politiske 

integritet, et symbol på rigdom, fred, folks sind, rettigheder, 

dyrebarhed, glæde. Farven på det blå hav repræsenterer livets 

oprindelse, et symbol på evighed, bredde, natur, mystik, romantik 

og drømme. Vand og sollys føder liv. Blåt for Yin og guld for Yang, 

Yin og Yang, to instrumenter af alle ting, millioner af stoffer udgør 

hundreder af tusinder af verdener; Et symbol på den hellige ånd i 

Himalaya-herligheden, og den vil være uendelig. 
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Velsignelse fra Mr. Guo Wengui 

Hr. Guo Wengui bad for indvielsen af Den Nye Kinesiske 

Føderations flag  

Bed for de 1,4 milliarder kinesere! Tak gud for at have givet os et 

helligt og magtfuldt våben, der åbner et nyt kapitel i vores historie. 

Tag det Kinas Kommunistiske Parti ned, gendan kinesernes mod og 

find vores store visdom. Under kuplen vil charmen ved de 49 

kosmiske stjerner ødelægge al ondskab! Lad vores kinesiske folk 

regenerere igen! 

-- Hr. Guo Wengui ved hans hjem i New York kl. 02.46, 

   New York tidszone, 26 maj, 2020 

Navneliste af alle designere 

Kreativ Konsulent Chef og Direktør: Hr. Guo Wengui 

General Planlægger: Weizisunaiqige Wenxi (Våbenbrødre fra 

Whistleblower bevægelsen) 

Chef designer: CCgerP (Våbenbrødre fra Whistleblower 

bevægelsen) 

Delegeret chef designer: Wenfangsibao (Våbenbrødre fra 

Whistleblower bevægelsen) 
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General koordinator: Fru L. Talk (Våbenbrødre fra Whistleblower 

bevægelsen) 

Assisterende designere: X-MEN, Mingyueqingfeng, Wenhua, 

Wenxi, Cunzaizhuyikafeiting, Wensibudong, Wenchengcheng, 

Amber 

 

 


