
Omkring 900 personer av 5 830 har dött av Covid-19 som primär 

dödsorsak, SARS-CoV-2 viruset orsakade dödsfallen. 

Surprise, surprise, the European Commission (EC) had a “Roadmap 

on Vaccination” ready months before the COVID-19 pandemic broke 

out. 

“People are not dying from COVID-19. They are dying from politics. 

It's called death by politics.” 

In the 20 years that vaccine makers have tried to develop a 

coronavirus vaccine, efforts have failed due to dangerous, many 

times lethal, side effects. 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, 
REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, 
KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges 
landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla 
landsting/regioner, får del av denna skrivelse 
 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och 
myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
 

2020-09-21 
 
Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, 
socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Sveriges alla regioner(fd landsting), 
SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är 
att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 

 

COVID-19 PANDEMIN ETT ENORMT BEDRÄGERI MOT 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK!  OM DEN 
KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN/SKOLMEDICINEN & VACCIN VANSINNET 

Har politikerna inom EU blivit helt galna? Har nationen Sveriges 

politiker UTAN PERSONLIGT ANSVAR blivit detsamma?  Eller är alla 

dessa väl medvetna och delaktiga i Covid-19 pandemi bedrägeriet och därmed ett 
enormt hot och hat emot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida 
livskvalitet, demokratin och rättssäkerheten? 



Björn Hammarskjöld 2020-09-20 delger om verkligheten av antal döda av 
Covid-19/ SARS-CoV-2 viruset i Sverige, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Omkring 900 personer av 5 830 har dött av Covid-19 som 

primär dödsorsak, SARS-CoV-2 viruset orsakade 

dödsfallen. 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/fur-ihre-sicherheit.html 

 

 

Citat 

“2022: A Vaccination Passport. The EU Keeps Quiet Over 

Suspicious Documents” 

Surprise, surprise, the European Commission (EC) had a “Roadmap 

on Vaccination” ready months before the COVID-19 pandemic broke 

out. 

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig och allmänbildande artikel, citat 

If vaccines are as safe as the EU and WHO claim without 

offering any evidence……. 

If vaccines are as safe as the EU and WHO claim without offering any evidence, why 
then did the U.S. government create, already in the 1980’s, a body called National 
Vaccine Injury Compensation Program (VICP)? 

In the period between 10/01/1988 (when the VICP begun awarding damage 
compensation) and 06/01/2020 (last available data), the VICP has awarded a total 
of USD 4,385,672,580.43 in compensation. 

Surprise, surprise, the European Commission (EC) had a “Roadmap 

on Vaccination” ready months before the COVID-19 pandemic broke 

out. 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/september/fur-ihre-sicherheit.html
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/index.html
https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/index.html
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf


The Roadmap should lead to a “commission proposal for a common 
vaccination card / passport for EU citizens by 2022”. 

Last updated during the third quarter of 2019, the 10-page document was 
followed, on September 12th, by a “global vaccination summit” jointly hosted 
by the EC and the World Health Organization (WHO). 

The global vaccination market is currently worth USD 27 billion a year.  

According to WHO estimates, it will reach USD 100 billion by 2025. 

Since the EC-WHO global vaccination summit also discussed a renewed 
immunization agenda for 2030, the big pharma’s shareholders need not worry for the 
long-term performance of their stock. 

Slut citat Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.strategic-culture.org/news/2020/06/28/2022-vaccination-passport-eu-keeps-quiet-
over-suspicious-documents/ 

Artikeln bifogas som pdf filen 2020 A Vaccination Passport…… 

 

Sverige Vansinnet 

Läs denna artikel, publicerad 2020-09-21, och sprid såklart vidare, 
citat 

NU KAN JAG INTE HÅLLA TYST OM DETTA LÄNGRE!!! 

https://bakomkulisserna.biz/2020/09/21/nu-kan-jag-inte-halla-tyst-om-detta-langre/ 

 

 

OM VACCIN VANSINNET/ MÅSTE SES 

Se denna video, ca 11 minuter, med dr Carrie Madej, mycket allmänbildande, 
svensk textning är möjligt, måste ses, citat 

Trafalgar Square London Speech 09-19-2020 

https://www.youtube.com/watch?v=YAedCCltKC0 

 

 

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/05/2019-2022_roadmap_en-1.pdf
https://www.who.int/news-room/detail/12-09-2019-vaccination-european-commission-and-world-health-organization-join-forces-to-promote-the-benefits-of-vaccines
https://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/session_10_kaddar.pdf?ua=1
https://www.strategic-culture.org/news/2020/06/28/2022-vaccination-passport-eu-keeps-quiet-over-suspicious-documents/
https://www.strategic-culture.org/news/2020/06/28/2022-vaccination-passport-eu-keeps-quiet-over-suspicious-documents/
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/21/nu-kan-jag-inte-halla-tyst-om-detta-langre/
https://www.youtube.com/watch?v=YAedCCltKC0


KAN VARA AV SÄRSKILT INTRESSE FÖR MÄNSKLIGHETEN 

Publicerat 2020-09-19, citat 

AG Barr: Coronavirus lockdowns “greatest intrusion on 

civil liberties” since slavery 

(Natural News) Attorney General William Barr called lockdown measures to prevent 
the spread of the coronavirus “the greatest intrusion on civil liberties in American 
history,” comparing it to slavery.  

He also likened stay-at-home orders to being put under “house arrest” and warned 
that a medical pandemic “doesn’t give a blank check” to executive rules that 
infringe on civil liberties. 

The attorney general made these comments Sep. 16, during a Constitution Day 
event hosted by the conservative Hillsdale College. He gave a speech focusing on 
the role of the Constitution and the Bill of Rights and criticizing the selective 
application of the law by some district attorneys. Attorney General Barr then 
answered questions from the audience after delivering his remarks. 

Attorney General Barr also disagreed with letting medical professionals decide on 
business openings and closures during the event. 

 “The person in the white coat is not the grand seer who can come 

up with the right decision for society,” he said, adding that a free people 

makes its decisions “through its elected representatives.” His statement elicited 
applause from audience members 

Slut citat. Läs hela artikeln. 

https://www.naturalnews.com/2020-09-19-barr-coronavirus-lockdowns-civil-liberties-
slavery.html# 

 

Om skolmedicin vansinne/Covid-19 bedrägeriet, citat 

Covidpatienter i Europa kan föras till Sverige för vård 

Svårt sjuka covidpatienter i Europa kan få vård på Karolinska 
universitetssjukhuset i Solna. En helt ny pandemisal är precis färdigbyggd vid 
ECMO-centrum med den mest avancerade intensivvården. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7557558 

 

 
 

https://www.naturalnews.com/
https://www.theepochtimes.com/barr-calls-ccp-virus-lockdowns-greatest-intrusion-on-civil-liberties-since-slavery_3503503.html
https://www.nbcwashington.com/news/national-international/ag-barr-compares-pandemic-lockdown-to-slavery/2421444/
https://www.hillsdale.edu/
https://www.justice.gov/opa/speech/remarks-attorney-general-william-p-barr-hillsdale-college-constitution-day-event
https://nz.news.yahoo.com/attorney-general-bill-barr-draws-212522380.html
https://www.naturalnews.com/2020-09-19-barr-coronavirus-lockdowns-civil-liberties-slavery.html
https://www.naturalnews.com/2020-09-19-barr-coronavirus-lockdowns-civil-liberties-slavery.html
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7557558


Publicerat 2020-09-21, vad du inte får veta via SVT/SR, riksmedia och 
Folkhälsomyndigheten m fl i den samhällsfarligaste KLANEN UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR, mycket viktig och allmänbildande artikel, citat 

 

Vitamin D is the Solution to the Covid-19 Second Wave 

More than two dozen studies of Covid-19 show us the way to TURN BACK the 
Second Wave. 
 
Vitamin D versus Covid-19 
 
These 27 studies show that having normal blood levels of vitamin D reduces Covid-
19 risks: 
* vitamin D reduces risk of infection [7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 23, 27] 
* vitamin D reduces risk of having a severe case [1, 3, 4, 5, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26] 
* vitamin D reduces risk of hospitalization, ICU care, or mechanical ventilation [2, 10, 
14, 15, 21, 22, 24, 26] 
* vitamin D reduces risk of dying from Covid-19 [4, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 
25] 
 
And all you need to get those benefits is a normal blood level of vitamin D: 
30 to 100 ng/ml, which is the same as 75 to 250 nmol/liter. 
 
Note, however, that one study [27] found that vitamin D levels in the range of 50 to 
60 ng/ml had the lowest risk of infection from Covid-19, about half the risk of the 
blood level 20 ng/ml. But the other studies show that 30 ng/ml (or higher) is enough. 
 
The type of vitamin D measured by lab tests in the blood is called “25(OH)D”. 
 
“Vitamin D deficiency is defined as a 25(OH)D below 20 ng/ml (50 nmol/liter), and 
vitamin D insufficiency as a 25(OH)D of 21–29 ng/ml (525–725 nmol/liter).” [86] 
 
What is causing the Second Wave? Vitamin D blood levels are seasonal; they rise 
and fall from one season to another. In summer, vitamin D levels are higher because 
people are out in the sunshine. When sunshine (specifically UV-B) strikes the skin, 
the body makes vitamin D.  
 
But as people spend more time indoors, in autumn and winter, vitamin D blood levels 
fall. The levels decrease from late September to October to November, and they 
reach their lowest extent in December through March. 
 
Slut citat 
Läs hela artikeln och sprid vidare i dina nätverk 
https://covid.us.org/2020/09/20/vitamin-d-is-the-solution-to-the-covid-19-second-wave/ 

 
 
 
 
 
 

https://covid.us.org/2020/09/20/vitamin-d-is-the-solution-to-the-covid-19-second-wave/


Läs Björn Hammarskjöld artikel, som delger, citerar lösryckt del ur artikeln, 
citat 

… mer än 98 % av den svenska befolkningen har brist på 

vitamin D3. 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/april/livsmedelsverket-bryter-mot-lag.html 

 
 
 
Citerar lösrykta delar ur artikel av 2020-09-21, citat 

Zinc Is Key to HCQ Protocol 

“People are not dying from COVID-19. They are dying from politics. 

It's called death by politics.” 

In answer to the question of how history will look at the story of the pandemic in 
relationship to HCQ, Zelenko answered: 

"In my personal opinion, anyone who got in the way of access to care, who got 
in the way of access to patients having medication, committed crimes against 
humanity and are guilty of mass murder." 

Slut citat. Läs hela artikeln och sprid vidare 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/zinc-is-key-to-hcq-
protocol.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200921
Z2&mid=DM660589&rid=969200799 

 

 

Det finns alltså bättre, effektivare och framförallt mera 

kostnadseffektiva ekonomiska lösningar för drabbade 

Covidpatienter, och skattebetalarna, men som inte gynnar den kriminella 

läkemedelsindustrin ekonomiskt!  

  

Varför tiger SR/SVT och riksmedia om det?  

Läs denna mycket viktiga fallbeskrivning, som räddar liv på ett säkert och 
naturligt sätt, Vitamin C - fullkomligt ofarligt. 
 
 
Sture Blomberg, tidigare överläkare och docent inom narkos- och intensivvård på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, citat 

Fallbeskrivning om COVID-19 och intravenöst C-vitamin 

 

Det gäller min äldre syster, 81 år, boende i Denver, USA, som varit storrökare hela 
sitt liv, men slutat för ett tiotal  år sedan efter att ha fått två ”stentar” i förträngda 
kranskärl. Fredagen den 6 mars i år fick hon en ny stent på grund av en nytillkommen 
95% förträngning i det kranskärl som försörjer hjärtats högra kammare (a. 
circumflexa).  
 
Det bör dock poängteras att hon aldrig haft tecken till hjärtinfarkt eller ens kärlkramp 
och hjärtat har god slagkraft.    

https://kostkunskap.blogg.se/2020/april/livsmedelsverket-bryter-mot-lag.html
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/zinc-is-key-to-hcq-protocol.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200921Z2&mid=DM660589&rid=969200799
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/zinc-is-key-to-hcq-protocol.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200921Z2&mid=DM660589&rid=969200799
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/zinc-is-key-to-hcq-protocol.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200921Z2&mid=DM660589&rid=969200799


 
Postoperativt på lördagen-söndagen klagade hon över oerhörd kraftlöshet och 
extrem halssmärta, vilket allt senare visade sig bero på COVID-19. Smittotillfället 
förlades sju dagar tillbaka i tiden, då hon och maken varit på jazzevenemang i San 
Diego. På tisdagen den 10 mars lades hon i respirator med maximal mängd syrgas 
(100%) och +10 i PEEP *, under bilden av en septisk chock **, som utvecklats till 
ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome***.   
 
Ventilation i ryggläge - försämras 

Dessa höga respiratorinställningar (100% syrgas, +10 i PEEP) är inte ovanliga de 
första timmarna av en respiratorbehandling. Vad som är ovanligt i hennes fall är att 
det skulle komma att förbli så i 9 hela dygn och jag kan inte minnas någon patient, 
under min 40-åriga tid som intensivvårdsläkare, som konstant har behövt 90-100% 
syrgas så länge. Men värre skulle det komma att bli. Under de närmaste fem dagarna 
måste man höja PEEP stegvis från +10 till +18 för att få blodet adekvat syresatt. 
Högre PEEP än så vågade man inte ha på grund av risk för tryckskador på lungan. 
Och 90-100% syrgas var redan det högsta man kunde ge. Så vid denna snabba 
försämring måste man pröva något som ökar upptaget av syrgas i blodet.  
 
Ventilation i bukläge - försämras 
För att förbättra blodets syresättning lades hon därför lördagen den 14 mars på 
magen (”prone position”) eftersom detta ger en bättre ”matchning” mellan blod- och 
luftflöde. Följaktligen kunde man sänka både syrgashalt till 60% och PEEP till +10 i 
bukläge. Men effekten var övergående och tillbaka på ryggen efter 8 timmar måste 
man åter gå upp till 90-100 % syrgas och +14-16 i PEEP. Man måste dessutom hela 
tiden öka tiden i bukläge från 8 - 12 - 16 - 20 timmar.  
 
På tisdag den 17 mars rapporteras t. ex. att hon inte klarar att ventileras mer än 4 
timmar på ryggen och att man då tvingats höja till 80% syrgas och +12 i PEEP också 
då hon befann sig i bukläge, vilket nästa dag måste ökas till 90 % och +16 i PEEP. 
Försämringen fortsatte således och vi befann oss nära den yttersta gränsen 100% 
syrgas och +18 i PEEP. Men det fanns inget ytterligare att ta till.  
 
         
Förnekas ECMO 

Vi hade redan tidigare fått besked om att hjärt-lungmaskin (Extra Corporeal 
Membrane Oxygenation, 
ECMO), som kan syresätta blodet utanför lungan - som har varit direkt livräddande 
för många patienter - inte är aktuellt för min syster. Detta berodde delvis på att hon 
har starka blodförtunnande medel och delvis på brist på personal och utrustning, 
förklarade man. Vidare hade man prövat APRV (Airway Pressure Release 
Ventilation), och andra för lungan mera gynnsamma och skonsamma ventilationssätt, 
som också varit livräddande för många patienter. Men hon hade inte tolererat dessa.  
 
       
Medicinerna  

Redan två dagar efter inkomsten den 12 mars till Intensivvårdsavdelningen sattes 
hon in på medicinen Hydroxyklorokin, som efter att hon fått en fulldos byttes till 
Remdesivir för att återigen bytas tillbaka till Hydroxyklorokin + Azithromycin som 
påståtts ge läkning i 100%. I hennes fall gav dock ingen av medicinerna någon 



synbar effekt på sjukdomstillståndet. Försämringen fortskred således trots 
medicinering och utan några bättre alternativ fanns det risk för att vi snart skulle 
komma till vägs ände.   
 
En första kontakt - per telefon 

Via min systerdotter kopplades jag den 15 mars till jourhavande IVA-läkaren och 
uttryckte då en önskan om att insätta Vitamin C i. v. Den jourhavande doktorn 
svarade att han känner till dr. Paul Mariks arbeten väl om kombinationen C-Vitamin + 
Tiamin (B1-vitamin) + kortison intravenöst mot septisk chock, men att min syster inte 
nu hade någon septisk chock och att detta därför inte var aktuellt. Jag insåg 
svårigheterna för mig själv men även för de närmast anhöriga döttrarna att driva 
medicinska diskussioner per telefon.   
 
 
Min systers advokat 

Min systerdotter poängterade nu att hon ville att jag skulle bli min systers medicinska 
advokat. Hon menade att hennes mamma nu är nedsövd och inte kan tala för sig 
själv - och någon måste därför göra detta för henne. Ställd inför detta beslutade jag 
mig nu för att skriva utförliga brev till ansvarig doktor om våra tankar och önskemål. 

 

Vitamin C - fullkomligt ofarligt 

Slut citat. Läs hela artikeln och sprid vidare 
https://stureblomberg.blogspot.com/2020/04/fallbeskrivning-om-covid-19-och.html 

 
 
 
Citerar lösryckta delar ur artikel av 2020-09-21, citat 

Coronavirus Vaccines Have Never Been Successfully Made 

 

As I’ve discussed in several previous articles, COVID-19 vaccine manufacturers have 
several hurdles to overcome, as coronavirus vaccine development has been 
notoriously challenging. In the 20 years that vaccine makers have tried to develop 
a coronavirus vaccine, efforts have failed due to dangerous, many times lethal, side 
effects. 

Adding to the problem is that many of them are relying on novel mRNA technology 
that has never been used in vaccines before.17 Making matters even worse, the 
vaccines are not safety tested against inert placebo, as is the gold standard for drug 
safety research. Oxford University’s mRNA vaccine, ChAdOx1 nCoV-19, for 
example, is being compared to a meningitis vaccine.18 

As discussed in “Dangerous Placebos Used in Medical Trials,” using an active 
substance such as another vaccine destroys any hope of a valid safety study. This is 
just one way in which vaccine makers cheat in their safety studies to minimize the 
appearance of adverse effects. 

In the case of a COVID-19 vaccine, establishing safety is of utmost importance, as 
previous coronavirus vaccines have caused paradoxical immune enhancement — a 
situation in which the vaccine actually makes you more susceptible to severe illness 
and death once you’re infected with the actual virus. 

https://stureblomberg.blogspot.com/2020/04/fallbeskrivning-om-covid-19-och.html
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/02/expect-coronavirus-vaccine-failure-and-reactions.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/02/expect-coronavirus-vaccine-failure-and-reactions.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/03/03/placebos-may-contain-harmful-ingredients.aspx


Kennedy explained this in my interview with him, featured in “Robert F. Kennedy Jr. 
Explains Well-Known Hazards of Coronavirus Vaccines.” A short clip of that 
interview is included below. 

In the 20 years that vaccine makers have tried to develop a 

coronavirus vaccine, efforts have failed due to dangerous, many 

times lethal, side effects. 

Slut citat. Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/coronavirus-vaccine-
patent.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200921Z2&mid=
DM660589&rid=969200799 

 
 

SVT/SR, TV4 och riksmedia avslöjar inte sanningen och verkligheten 

om Covid-19 bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare. 
 

Sveriges Regering, riksdagen, alla regionerna(fd landsting) och 

kommunerna och deras lakejer och medlöpare(tjänstemän/kvinnor) 

inom stat, regioner och kommuner, alla UTAN PERSONLIGT ANSVAR, 

avslöjar inte sanningen och verkligheten om Covid-19  bedrägeriet mot 
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. 
 

Den samhällsfarligaste KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR är uppenbart 

ett enormt hot och hat emot nationen Sveriges medborgare, yttrandefriheten, 
demokratin, rättssäkerheten och nationens medborgares liv, hälsa och framtida 
livskvalitet. 
 
 
 
 

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR 

VERKAN 

 

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR ska förpassas till soptippen. 
 
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att 
FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs. 
 
VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN AV SVERIGES 
REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 
RIKSMEDIA? 
 
 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/05/31/is-there-a-vaccine-for-coronavirus.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/05/31/is-there-a-vaccine-for-coronavirus.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/coronavirus-vaccine-patent.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200921Z2&mid=DM660589&rid=969200799
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/coronavirus-vaccine-patent.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200921Z2&mid=DM660589&rid=969200799
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/21/coronavirus-vaccine-patent.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200921Z2&mid=DM660589&rid=969200799


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom särskilt ihåg 

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR 
ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI 

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot 

mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET 

 
DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, 
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I 
SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH  
DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, 
REGIONER OCH KOMMUNER 
 
Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA 
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen  

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

 

Syltryggarnas paradis     

  

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt 
många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära 
och kära. 
  

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I 

SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,  

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT 
ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM 
LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET 
TILLKOM? 

 



Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, 

rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du 

kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream  
media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det 
tills motsatsen är bevisad 

  
Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 
jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 
jag värnar framför allt annat. 
 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 
 
Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
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