
A GLOBAL FRAUD/CORONA BEDRÄGERIET 

10 OKTOBER 2020 SAMLAS DET I BERLIN MILJONER AV 

MÄNNISKOR FRÅN HELA EUROPA I MANIFESTATION MOT MEDICAL 

TYRANNY/ CORONA BEDRÄGERIET 

 

”Den 12 oktober 2020 vill vi göra en världsomspännande blackout i 

21 minuter samtidigt, för att visa vår styrka.  

Låt oss visa vår styrka! Samtidigt stänger vi alla av all el och stänger av 
telefoner, mobiler, sociala nätverk (Facebook, WhatsApp mm.).Detta är vår 
protest mot reglerna, begränsningar av de grundläggande lagarna, som är 
relaterade till C *-viruset. 
Människor över hela världen som vill få slut på maskkravet, social distansering, 
barntvång eller obligatorisk vaccination, kan använda det för att visa sitt motstånd.” 

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 

 
 
2020-10-07 

 
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 

 
HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

 
SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET SKA FRAM ÄVEN I SVERIGE 

CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE 

 

Den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR, är uppenbart en del av Corona bedrägeriet mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, du förstår strax me 
 



MÅSTE SES och spridas vidare om Corona bedrägeriet/MEDICAL TYRANNY 

 

10 OKTOBER 2020 SAMLAS DET I BERLIN MILJONER AV 

MÄNNISKOR FRÅN HELA EUROPA I MANIFESTATION MOT MEDICAL 

TYRANNY/ CORONA BEDRÄGERIET 

 

Se denna video, ca 24 minuter och sprid vidare i dina nätverk, citat 

Millions in Europe Rise Against Tyranny 

https://www.brighteon.com/44a4b0f9-d636-48c2-887f-e91adbc9cf19 

 
 
Intervjun är på tyska men går att få med svensk textning, se denna och sprid 
vidare, citat 

The big bluff – Heiko Schöning 

https://acu2020.org/english-versions/ 

 

 

Se denna om demonstrationerna I Tyskland, svensk textning går att ställa in, 
citat 

Chief Inspector Michael Fritsch English Synchronisation 

https://acu2020.org/english-versions/ 

 
 
Mycket allmänbildande, svensk textning går att ställa in, om Corona 
bedrägeriet, citat 

Medical doctors and lawyers allied against global malfeasance: in 

conversation with Heiko Schöning 

https://acu2020.org/english-versions/ 

 

 
Mycket allmänbildande om Berlin manifestationen, 2020-08-28/29 mot Corona 
bedrägeriet/ Medical Tyranny, svensk textning går att ställa in, citat 

Robert F Kennedy Jr in Berlin with Heiko Schöning et al., Int. 

Wellcome Conference 

https://acu2020.org/english-versions/ 

 

 

 
Citat 

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:  

 
”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över 
hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi.  
 
 PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att 
göra med en infektion.  

https://www.brighteon.com/44a4b0f9-d636-48c2-887f-e91adbc9cf19
https://acu2020.org/english-versions/
https://acu2020.org/english-versions/
https://acu2020.org/english-versions/
https://acu2020.org/english-versions/


 
De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller 
det.  
 
De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt 
fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som 
helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i 
kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller 
något mer ofarligt.  
 
Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, 
som under tiden också har skrivits om i media.  
 

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att 

fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ”  

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55). 

 
Slut citat 
Källa till ovan citerat, läs mera 
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-
av-tyska-dr-reiner-fuellmich/ 

 

 

A GLOBAL FRAUD 

En ytterligare intervju med Dr Reiner Fuellmich, LYSSNA MYCKET NOGA, 
väldigt viktig information om Covid bedrägeriet, citat 

The Whistleblower Newsroom - 10.02.20 - DR. REINER 

FUELLMICH 

A GLOBAL FRAUD: LAWYER DR. REINER FUELLMICH AND THE GERMAN 
CORONA INVESTIGATIVE COMMITTEE SEEK ACCOUNTABILITY FOR 
FRAUDULENT VIRUS TESTING AND MASSIVE DESTRUCTION OF ECONOMIES 

AND LIVES.   
 
Dr. Fuellmich talks about how his Committee is seeking to file an international class 
action suit for crimes perpetrated by those who he says used fraudulent testing to 
engineer a fraudulent pandemic and how more than 50 other countries so far are 
following suit. 
 
Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk 
https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-100220-dr-
reiner-fuellmich/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gvB0vuM5bek
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-100220-dr-reiner-fuellmich/
https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-100220-dr-reiner-fuellmich/


Citerar en mycket viktig artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, MÅSTE LÄSAS 
OCH SPRIDAS, citat 

Från den tyska motståndsgruppen fick vi detta uttalande… 

den 12 oktober 2020 stänger vi av alla enheter i 21 minuter 

Källa: Bhakdi Fansklubb (Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog och Epidemiolog) 

Den 12 oktober 2020 vill vi göra en världsomspännande blackout i 21 

minuter samtidigt, för att visa vår styrka.  

 
Låt oss visa vår styrka! Samtidigt stänger vi alla av all el och stänger av 
telefoner, mobiler, sociala nätverk (Facebook, WhatsApp mm.).Detta är vår 
protest mot reglerna, begränsningar av de grundläggande lagarna, som är 
relaterade till C *-viruset. 

Människor över hela världen som vill få slut på maskkravet, social distansering, 
barntvång eller obligatorisk vaccination, kan använda det för att visa sitt motstånd. 

 

Vi måste stänga av alla el- och mobilkonsumenter, Internet och annan elektronisk 
utrustning. Vi gör det den 12 oktober 2020 stänger vi av alla enheter i 21 minuter 
mellan 4:00 och 4:21 på eftermiddagen och stänger av all ström. 
 

Det är inte nödvändigt att gå ut på gatan, det räcker att stänga av det de kontrollerar 
oss med. Detta är ett uttryck för vår styrka, vår solidaritet och vårt moraliska mod mot 
de åtgärder som rör C *-viruset. Låt oss alla visa vår styrka. 

 

Stoppa tiden och använd 21 minuter för dig själv, din familj, för att slappna av eller för 
dina egna tankar. 

 
Runt om i världen för blackouten′′ Belyser mörkret ′′Hashtag: #blackoutforthelight 
 

Etablerade timmar: 

NEW YORK 10:00 
LOS ANGELS 7:00 på morgonen 
CHICAGO 9:00 
MONTREAL 10.00 på morgonen 
VANCOUVER 7:00 på morgonen 
SYDNEY 12 på morgonen 
AUCKLAND 2 
TOKYO 11 
SEOUL 11 p.m. 
BANGKOK 9:00 
BEIJING 10:00 
SINGAPORE 10:00 
HONG KONG 10.00 
JAKARTA 21.00 h. 
LONDON 15:00 
BERLIN 16:00 

https://www.facebook.com/hashtag/blackoutforthelight?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMY3V_Yb2_ym0RetnSm5ud6wHOlgJ0C6MqpSn0NWix1aKNVZ7oaLgVsIETWHJbKQxUd9Etv-naWE2vBFl_sxas_ydcjStPLkmFyse0DgBhNf1nmxoRXFmg3eDiVTdf7SZzLW4fRe9--zE_UST-VQq5zxSiwiclnQA7kaB0oaetOPt6YfA1U_0kl-tGb3D1TdokoHJXHTXk1Fsr-PK1QAGgjJ8BvkQJIcDXeOuaO0zGYg&__tn__=*NK-y-R


PARIS 16:00 
PRAGUE 16:00 
STOCKHOLM 16:00 

MOSKVA 17:00 
MADRID 16:00 
 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk 

Källa till ovan citerat 
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/05/fran-den-tyska-motstandsgruppen-fick-vi-detta-
uttalande/ 

 

 

SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET SKA FRAM ÄVEN I 

SVERIGE 

 
Publicerat 2020-10-06, samtalet är ca 7 minuter, citat 

SVERIGE GRANSKAS 

SVT NYHETER Tipsas Om Corona Bedrägeriet 2020 10 06 

Lyssna och läs undertexten, sprid vidare i dina nätverk och ring och tipsa 

SVT/SR om Corona bedrägeriget, såklart ska SVT/SR, fullständigt skattefinansierat, 
inte undanhålla nationen Sveriges medborgare Corona bedrägeriet. 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-nyheter-tipsas-om-corona-bedrageriet-2020-10-06 

 

Sanningen om Estonia ska fram 

Läs mera, se video, mycket viktig information till alla nationen Sveriges 
medborgare, citat 

Obehagliga Estonia-sanningar från Håkan Bergmark och 

Henning Witte på Exakt24 

http://whitetv.se/sv/ms-estonia-saenktes/2518.html 

 
 

Citat 

Belgiens hälsoexperter kräver utredning av WHO för falsk 

coronaviruspandemi 

Slut citat 
Läs hela artikeln 
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/06/belgiens-halsoexperter-kraver-utredning-av-who-for-
falsk-coronaviruspandemi/ 

 
 

 
 

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/05/fran-den-tyska-motstandsgruppen-fick-vi-detta-uttalande/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/05/fran-den-tyska-motstandsgruppen-fick-vi-detta-uttalande/
https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-nyheter-tipsas-om-corona-bedrageriet-2020-10-06
http://whitetv.se/sv/ms-estonia-saenktes/2518.html
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/06/belgiens-halsoexperter-kraver-utredning-av-who-for-falsk-coronaviruspandemi/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/06/belgiens-halsoexperter-kraver-utredning-av-who-for-falsk-coronaviruspandemi/


Kalle Hellberg massutskick, citat 

Ännu mer viktigt om Coronabluffen! 

Från: Kalle Hellberg [mailto:kalle@maxicom.se]  
Skickat: den 6 oktober 2020 17:48 
Till: Kalle Hellberg 

Ämne: Ännu mer viktigt om Coronabluffen! 

 
https://www.stopworldcontrol.com/en 
 

Video + många olika dokument att studera 
Går ej att få svensk textremsa på videon men alla dokument kan du översätta 
till svenska vid behov. 
 
Ställ markören i en text, högerklicka och klicka därefter på ”Översätt till 
svenska” (åtminstone funkar detta om man kör Google Crome). 
 

Här är länken till den graf om vacciner jag skickade ut som en stor PDF tidigare 
i dag 
https://vaccinechoicecanada.com/wp-content/uploads/Immunization-Graphs-RO-
2009.pdf 

Slut citat 

 

 

FÖLJ ALLTID PENGARNA, GÄLLER ÄVEN I CORONA 

BEDRÄGERIET! 

Den kriminella läkemedelsindustrin/skolmedicinen, VACCIN VANSINNET, Corona bedrägeriet och 
cancer industrin handlar om enorma ekonomiska intressen, och det handlar om en skolmedicin som 
bedriver en skadar och dödar verksamhet 

 

As of January 1, 2020, the cancer industry has now killed 

20 million people around the world since the year 2000 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

https://www.naturalnews.com/2020-01-12-cancer-industry-has-killed-20-million-since-2000.html 

 
http://pharmadeathclock.com/   

 

 

 
Mycket viktig artikel och frågeställning, citat 

DOES GOOGLE WANT YOU DEAD? 

WHY IS YOUTUBE DELETING VIDEOS FROM THE TOP INFECTIOUS 

DISEASE DOCTOR IN FRANCE, DR. RAOULT DIDIER, DETAILING 

LIVES SAVED WITH HCQ? 

Slut citat Läs och se mera 
https://www.thetruthbarrier.com/2020/09/09/does-google-want-you-dead-why-is-youtube-
deleting-videos-from-the-top-infectious-disease-doctor-in-france-dr-raoult-didier-detailing-
lives-saved-with-hcq/ 

 

https://www.stopworldcontrol.com/en
https://vaccinechoicecanada.com/wp-content/uploads/Immunization-Graphs-RO-2009.pdf
https://vaccinechoicecanada.com/wp-content/uploads/Immunization-Graphs-RO-2009.pdf
https://www.naturalnews.com/2020-01-12-cancer-industry-has-killed-20-million-since-2000.html
http://pharmadeathclock.com/
https://www.thetruthbarrier.com/2020/09/09/does-google-want-you-dead-why-is-youtube-deleting-videos-from-the-top-infectious-disease-doctor-in-france-dr-raoult-didier-detailing-lives-saved-with-hcq/
https://www.thetruthbarrier.com/2020/09/09/does-google-want-you-dead-why-is-youtube-deleting-videos-from-the-top-infectious-disease-doctor-in-france-dr-raoult-didier-detailing-lives-saved-with-hcq/
https://www.thetruthbarrier.com/2020/09/09/does-google-want-you-dead-why-is-youtube-deleting-videos-from-the-top-infectious-disease-doctor-in-france-dr-raoult-didier-detailing-lives-saved-with-hcq/


Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, citat 

Official Trailer - The Truth About Vaccines 2020 | COMING 

OCTOBER 13, 2020 

 
The Truth About Vaccines docu-series is COMING SOON! Secure your free, virtual 

seat for the 10-day online health event right here. ➡  http://bit.ly/fall-ttav You may or 

may not have heard much about this highly argued topic, but you definitely will after 
this "Coronavirus quarantine" is all over.  
 
In light of the current coronavirus pandemic, doctors are weighing in, the media is 
weighing in, and even the government is weighing in and discussing the possibility 
that the coronavirus vaccine might be mandatory for everyone in the USA! States like 
California have already enacted forced vaccine legislation for children to attend 
school (both public AND private).  
 
In light of the current climate of fear and panic, it’s not a stretch of the imagination 
to think that legislation could be passed which requires “proof of vaccines” to travel or 
even assemble in a public place. It’s time to educate yourself and your family about 
this vitally important issue! Our brilliant team behind some of the most successful 
health documentary series in history has turned its eye firmly to investigating the “pro 
vs. anti” vaccine safety debate.  
 
We've pulled together more than 60 of the foremost experts on the planet to 
give you a “no holds barred” look at the vaccine debate so you can get the 
very best information for your own family. Our explosive 10 episode docu-series, 
“The Truth About Vaccines 2020,” is coming soon and you can watch it 100% for 

free. ➡  http://bit.ly/fall-ttav  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
What you will learn in this educational 10-episode series: *THE HISTORY OF 
VACCINES* Vaccination programs are given credit for eradicating some of the most 
devastating illnesses of the past, but they’re no longer immune to controversy of their 
own. *VACCINE RISKS and SAFETY CONCERNS* Concerns about vaccine injuries, 
mercury toxicity, and autism have increased substantially in recent years, and public 
debate is once again heating up. 
 
*FULL LIST of OPTIONS and ALTERNATIVES* You don’t have to pro- or anti-
vaccine anymore. New options are available to guard against serious illness, based 
on your unique situation and risk factors. *MANDATORY/FORCED VACCINATION 
LEGISLATION* Our health freedoms are being silently trampled on.  
 
We must not allow Big Pharma to take away our constitutional right to choose.  
 
*COVID-19 IMPACT* Is a Coronavirus vaccine coming? Is it necessary? Can we 
protect ourselves from it naturally? We will address all of these questions. *...AND 
SO MUCH MORE* Register NOW to watch all 10 episodes of “The Truth About 

Vaccines” for FREE starting October 13. ➡  http://bit.ly/fall-ttav 

 
Slut citat 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Ffall-ttav&v=OgMvqoCvFKg&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1g1U3VSQ1lKVzM0Vi10ZnhBbjJMbWdrUFYxZ3xBQ3Jtc0tuRWJiV29FV3BIYl81SXZHX2QxUzlNY0Q1X1RkSFlXR3hQNEdIZXNsYzJORUdYUkhQX0dmbC1HS3BzSnRWUG5wVXh3alFLbGo4Smc4cUJ1Q1NXSDVGTWxyaG9yNnRUUEhlOEJwVDRJdGZFQ3lRSWpIYw%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Ffall-ttav&v=OgMvqoCvFKg&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhWNjdkX2t1S2U4ZGE4b2ZVWUlDQk13QURyQXxBQ3Jtc0trZnItYzBVa0ppOW5JcDNXZE45c3REYjBzRy1MMkZxbXc1Ty00a0E3M0RPWlZmWGFDdDhtOGQzLXNGTnRqMGFnVmQ3VUJpRE1zN0dsNFFUWFZaME1vUWRfekNvdmZ0Uk84dldoQ05qYXVYVVdIYkRtWQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Ffall-ttav&v=OgMvqoCvFKg&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjA5VFUwZ0FQYnpTbHVvN2RwUGVpb3hDSzVzZ3xBQ3Jtc0ttV1RkM3I3VFM0WFRnRkE0cE9wZFhxQUgxamc2NFcyeGxxWkwtZTA4RDhOTzVtRVZQT0NaSEVtZDBfYzEtUmRtdzBzMnFxR3hHbXlySTJFUzZ5N2RseEZPVUU2YkRfOHQtMEtuVEYyOWk2M1ZSTXZNaw%3D%3D


Se videon, ca 3 minuter 
https://www.youtube.com/watch?v=OgMvqoCvFKg 

 

 
 

COVID-19 PANDEMIN ETT ENORMT BEDRÄGERI MOT 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

NO MORE MEDICAL TYRANNY 

 
HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK! 

 

OM DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN I SVERIGE, KLANEN UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

 

En KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR som beskyddar skadar och 

dödarverksamheten inom skolmedicinen/den kriminella 

läkemedelsindustrin 

Nepotismen, beskyddar kulturen, tystnadskulturen och förtryckare kulturen är 
ett enormt hot och hat emot nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och 
framtida livskvalitet, demokratin och rättssäkerheten - som är som bortblåst 
sedan länge i Sverige.  

 

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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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? 

 

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


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. 
  

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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