
АХВ скандал у земљи „директне демократије“ 

Случај финансијског експерта године, господина Харија Хојчија (Harry Heutschi) 

 

Хари Хојчи (Harry Heutschi) рођен је 1954. Године 
и власник је фирме „H&D Consulting Partners“. 
Такође, експерт је за привредни криминал, 
инвестиционе стратегије у сектору социјалних као 
и здравствених организација.  
 
Он је био кључни сведок у кривичној пријави и 
истрази против починилаца који су проневерили 
преко 30 милијарди франака из фонда за 
пензионо и инвалидско осигурање ( AHV-IV). 
Познат је и као финансијски спасилац ( 10 
милиона франака) општине Сас Фи (Saas Fee) у 

Швајцарској као и других европских и континенталних институција. 
 
Ова прича ће вам дати ток читавог судског поступка уз прилог важне документације (www.ahv-ch.info), 
(http://swizzbuster.blogspot.ch/2009/06/ahv-skandal-spezial.html?m=1).  
 

Све је почело са господином Енглером у марту 1997. године када је основана комисија која би 
требала да истражи ове криминалне активности у вези са фондом (AHV-IV), јер оно што је господин Хојчи 
открио било је шокантно!  
 
Он говори о својим искуствима у свом предавању: "Далас у Швајцарској", 
(http://www.youtube.com/watch?v=rM1Wdp4q0mM), што се бесплатно може видети на интернету.  
 
Господин Енглер је контактирао многобројне структуре власти, политичаре, итд, како би им приказао случај. 
Овде можете видети и писмо Савезног саветника Каспара Вилигера (Bundesrat Caspar Villiger) од 23. октобра 
1997. 
 
Када су видели да нема другог излаза, поднета је прва кривична пријава 14. јула 1998. године,  
3. новембра 1998. године друга, а затим, 21. децембра коначна. Као што се може видети из одговора и 
писма Карле дел Понте покренута је истрага!  
 
Овај акт не би требало да прође некажњено, међутим госпођу дел Понте смењују за "боље интегрисану 
системску овчицу", а на њено место долази господин Феликс Банзигер (Felix Bänziger).  
 
Случај је класификован као тајни, тако да је обавештавање јавности било забрањено!  
Дана 10. јануара 2000, оптужба је одбачена.  
 
3. марта 2000. године су покушали још једном.  
 
Дисциплинска комисија Савезне правде и полиције одбија овај случај. Они затим покушавају поново, 
међутим тужилаштво, одбија да да увид у архиву случаја.  
 

http://i4.ytimg.com/vi/WnctzhX-elo/mqdefault.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=rM1Wdp4q0mM


Писмо госпође Драјфус (Ruth Dreifuss) показује како су савезни саветници неупознати са читавим случајем.  
 

Хари Ј. Хојчи није се мирио са исходом процеса па је на сопствену иницијативу почео кампању, 
обавештавајући јавност и указујући на пропусте и криминални апарат у редовима високо рангираних 
политичара и банкара. Господин Хојчи је за противника имао веома моћан државни апарат који му је 
стварао огромне непријатности. 

Намерно проузроковани смртни случајеви у породици, отежавање преузимања имовинског наследства 
милионске вредности, као и покушаји нарушавања здравља... 
 
 

У 2003. години отишли су толико далеко да је полиција насилно привела господина Хојчија (FFE) и 
стационирала у душевну болницу. Наводно, дијагностиковали су му неки "поремећај". У овој институцији, уз 
примену силе, био је подвргнут мучним малтретирањима и „терапијама“. Такође, био је приморан да узме 
„лекове" и остале психотропе супстанце које су му у то време нанеле тешке здравствене проблеме. Само 
захваљујући добрим пријатељима и адвокатима, успео је да се извуче из ове установе, након шест недеља. 
 

Данас господин Хојчи држи предавања широм света, са циљем да што више људи буде 
информисано о овом злочину који се одиграо на највишем нивоу у Швајцарској!  
 

 
Више информација и комплетну документацију можете видети на следећим адресама: 
http://swizzbuster.blogspot.ch/2009/06/ahv-skandal-spezial.html?m=1 
www.ahv-ch.info 

 
Иако постоје докази довољни да се трећина тадашње Швајцарске скупштине отера на робију, за сада не 
постоји судство које би тако нешто могло спровести у дело. 

 
 
Текст : Милан Зарић  
 
Извори: 
http://swizzbuster.blogspot.ch/2009/06/ahv-skandal-spezial.html?m=1  
www.ahv-ch.info 
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