
CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser 

 

THE PANDEMIC IS A FRAUD, DOWN TO THE ROOT   

OF THE POISONOUS TREE 

 

The CDC is committing a crime that has no bounds. 

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 

  

2020-10-10 

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 

 

Folkhälsomyndigheten, därmed också Sveriges Regering, SVT/SR/TV4, 
riksmedia, Sveriges alla Regioner(fd landsting), som också får massutskicken, 
massor av andra makt- och myndighetsutövare UTAN PERSONLIGT ANSVAR, 



som också får massutskicken, dessa känner numera till om Corona 
bedrägeriet, är dessa till för att tjäna och betjäna nationen Sveriges 
medborgare? 
 

SVERIGE GRANSKAS 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Känner Till Corona 

Bedrägeriet 2020 10 08 

Lyssna och läs undertexten och hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk 
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-kanner-till-corona-bedrageriet-2020-
10-08 

 
 
Eller ingår dessa alla i CORONA BEDRÄGERIET, ett globalt bedrägeri mot 
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. 
 
Detta som du idag får del av får också alla de ovan omnämnda del av, vi 
nationen Sveriges medborgare har att inse att ovan omnämnda uppenbart 
ingår i det globala planerade och effektuerade CORONA BEDRÄGERIGET mot 
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare! 
 
Den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, uppenbart klanen UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR som inte värnar nationen Sveriges medborgares liv, 
hälsa och framtida livskvalitet. 
 
Som ni alla fick information om i massutskicket av 2020-10-09, citat 
 
 

CORONA BEDRÄGERIET 

DE SOM KONTROLLERAR MEDIA HAR KONTROLLEN ÖVER 
MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 
 
‘Covid-19 is a false pandemic created for political purposes. This is a world 
dictatorship with a sanitary excuse. We urge doctors, the media and political 
authorities to stop this criminal operation, by spreading the truth.’ (2) 

The media are spreading lies to create global panic. At the same time they 
suppress effective and safe treatments for covid-19.  

‘There’s no killer virus’ 

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att 

fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls 

Slut citat 
 
 
 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-kanner-till-corona-bedrageriet-2020-10-08
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-kanner-till-corona-bedrageriet-2020-10-08


Bifogar gårdagens massutskick återigen som pdf fil, se pdf filen TILL ER ALLA 
GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 20 09, som förmodligen väldigt många inte 
fick del av, det kom enormt många ”studs tillbaka” om att massutskicket inte gick 
fram till massor av mottagare av massutskicket av 2020-10-09. 

 

Hjälp till att sprida vidare gårdagens och dagens massutskick i alla 

dina nätverk, vi nationen Sveriges medborgare ska såklart hjälpas 

åt, ett generellt och systematiskt FOLKRÄTTSRBROTT mot nationen 

Sverige medborgare är numera fakta/ett faktum!  

 

 

 

Corona bedrägeriets/MEDICAL TYRRANNY ansvariga i Sverige ska 

åtalas utifrån gällande lag och rätt! 

Citerar lösryckta delar ur gällande svensk lagstiftning, citat 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser 

Brott mot mänskligheten 

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i 

ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som 

1. dödar en person som ingår i gruppen, 
2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller 

utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig 
behandling, 

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på 

livstid. 

 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk! Källa till ovan citerat 
https://lagen.nu/2014:406  

 
 
 
 
Kom särskilt  ihåg vad som FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN/SVERIGES 
REGERING med väldigt många flera, bl.a. SVT/SR/TV4 och riksmedia redan är 
väl upplysta och informerade om, 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. De är inte godkända för 
diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, 

https://lagen.nu/2014:406#P2S1
https://lagen.nu/2014:406


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, mellan 12: 52 och 13: 55 i intervjun 

Källa till ovan citerat 

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-
av-tyska-dr-reiner-fuellmich/ 

 

 

Se också denna video 

Crimes against Humanity 

1 130 768 visningar •3 okt. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ 

 

Måste läsas och spridas vidare 

Vitamin C: The Critical Nutrient In The Covid-19 Pandemic 

https://www.dr-rath-foundation.org/2020/09/vitamin-c-the-critical-nutrient-in-the-covid-19-
pandemic/ 

Läs ännu mera 

https://www.dr-rath-foundation.org/ 

 

SKRIV PÅ och läs hela artikeln 

The ‘Brussels EU’ And Its Deadly Plan To Implement 

Maximum Amounts For Micronutrients 

https://www.dr-rath-foundation.org/2020/10/the-brussels-eu-and-its-deadly-plan-to-implement-
maximum-amounts-for-micronutrients/ 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/09/vitamin-c-the-critical-nutrient-in-the-covid-19-pandemic/
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/09/vitamin-c-the-critical-nutrient-in-the-covid-19-pandemic/
https://www.dr-rath-foundation.org/
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/10/the-brussels-eu-and-its-deadly-plan-to-implement-maximum-amounts-for-micronutrients/
https://www.dr-rath-foundation.org/2020/10/the-brussels-eu-and-its-deadly-plan-to-implement-maximum-amounts-for-micronutrients/


SE VIDEON; mycket viktig och allmänbildande om CORONA BEDRÄGERIET, 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och SVT/SR/TV4 bör delge nationen Sveriges 
medborgare denna video, går att ses med svensk text, ställ in, citat 

Ending the current pandemic - preventing future 

pandemics! - Dr. med. Matthias Rath 

https://www.youtube.com/watch?v=wIdX0N-c1eQ 

 

 

 

Det avslöjas ytterligare mera om CORONA BEDRÄGERIET 

MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE 

 

THE PANDEMIC IS A FRAUD, DOWN TO THE ROOT   

OF THE POISONOUS TREE 

The CDC is committing a crime that has no bounds. 

 

 
Citerar lösryckta delar ur en mycket viktig och avslöjande artikel om Corona 
bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgar av 2020-10-
08 , utifrån fakta/bevis, citat 

The pandemic is a fraud, down to the root of the poisonous 

tree. 

COVID: The Virus That Isn’t There: The Root Fraud Exposed  

 
October 8, 2020 
 
This is a follow-up to yesterday’s article, in which I exposed the fact that the 
CDC does not have the COVID coronavirus in its possession, because it is 
“unavailable.” Their word, not mine. 
 

The CDC is admitting the virus hasn’t been isolated. In other words, 

its existence is unproven. 

 
You need to realize the CDC, during its own published confession (see below), 
is discussing this explosive situation in the context of instructing the world 
how to perform the PCR test. 

 

The test to detect a virus that isn’t there. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIdX0N-c1eQ


This would be on the order of NASA issuing a guide for navigating a fleet of 
ships to a planet whose existence has not been established—and the 
population of the whole world is going to board those ships for the voyage. 
 
The CDC is saying: here is how you detect the virus in a human, here is the test 
on which we’re going to rely, here is the test on the basis of which we’re going 
to identify all case numbers and demand all lockdowns—except we don’t have 
the virus. 
 
Why don’t they have it? 

 

Because they can’t isolate it. That’s obvious. 

 

If they could isolate it, they would. 

 
Let’s not tap dance around this central fact. Let’s not make excuses for the 
CDC. They have a problem the size of Jupiter. It’s their problem, not ours. But 
they’re foisting their problem on us, in the form of a STORY ABOUT A 
PANDEMIC. AND ALL THE LOCKDOWNS THAT FLOW FROM THE STORY. 
 
To say this is unacceptable is a vast understatement.  
 

The CDC is committing a crime that has no bounds. 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/09/covid-the-virus-that-isnt-there-the-root-fraud-
exposed/   

 
 
 
 
Publicerat 2020-10-09 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, citat 

The Smoking Gun: Where is the proof that the ‘virus’ 

exists? The CDC says it isn’t available. (This is the scam: 

Fake ‘virus’ + fake test + fake death certificates = fake 

pandemic) 

The CDC document is titled, “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time 
RT-PCR Diagnostic Panel.” It is dated July 13, 2020. 

Buried deep in the document, on page 39, in a section titled, “Performance 
Characteristics,” we have this: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV 
are currently available, assays [diagnostic tests] designed for detection of the 2019-
nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length 
RNA…” 

The key phrase there is: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are 
currently available…” 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/09/covid-the-virus-that-isnt-there-the-root-fraud-exposed/
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/09/covid-the-virus-that-isnt-there-the-root-fraud-exposed/
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.fda.gov/media/134922/download


Every object that exists can be quantified, which is to say, measured. The use of the 
term “quantified” in that phrase means: the CDC has no measurable amount of the 
virus, because it is unavailable. THE CDC HAS NO VIRUS. 

A further tip-off is the use of the word ‘isolates.” This means NO ISOLATED VIRUS 
IS AVAILABLE. 

Another way to put it: NO ONE HAS AN ISOLATED SPECIMEN OF THE COVID-19 
VIRUS. 

NO ONE HAS ISOLATED THE COVID-19 VIRUS. 

THEREFORE, NO ONE HAS PROVED THAT IT EXISTS. 

As if this were not enough of a revelation to shock the world, the CDC goes on to say 
they are presenting a diagnostic PCR test to detect the virus-that-hasn’t-been-
isolated…and the test is looking for RNA which is PRESUMED to come from the 
virus that hasn’t been proved to exist. 

And using this test, the CDC and every other public health agency in the world are 
counting COVID cases and deaths…and governments have instituted lockdowns and 
economic devastation using those case and death numbers as justification. 

If people believe “you have the virus but it is not available,” and you have the virus 
except it is buried within other material and hasn’t been extracted and purified and 
isolated, these people believe the moon is made of green cheese. 

This is like saying. “We have the 20 trillion dollars, they are contained somewhere in 
our myriad accounts, we just don’t know where.” If you don’t know where, you don’t 
know you have the money. 

“The car keys are somewhere in the house. We just don’t where.” Really? If you don’t 
know where, you don’t know the keys are in the house. 

“The missing cruise missile is somewhere in the arsenal, we just don’t where.” No. If 
you don’t know where, you don’t know the missile is in the arsenal. 

“The COVID-19 virus is somewhere in the material we have—we just haven’t 
removed it from that material. But we know what it is and we’ve identified it and we 
know its structure.” NO YOU DON’T. YOU ASSUME THAT. 

Science is not assumptions. 

“But…but…there is a study which says a few researchers in a lab isolated the 
virus…” 

They say they did. But in July, the CDC is saying no virus is available. I guess that 
means trucks were not available to bring the virus from that lab to the CDC. The 
trucks were out of gas. It was raining. The bridge was washed out. The trucks were in 



the shop. Joe, the driver, couldn’t find his mask, and he didn’t want to leave home 
without it… 

Science is not assumptions. 

The pandemic is a fraud, down to the root of the poisonous tree. 

Slut citat, sprid vidare i alla dina nätverk om CORONA BEDRÄGERIGET 

Källa till ovan citerat 

https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-
cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-
pandemic/  

 

 
Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

Dr. Sherri Tenpenny and the Health Ranger expose the 

FAKE SCIENCE of covid-19 "cases" 

https://www.brighteon.com/f5473b21-38f7-4693-926b-a1789c66e060 
 

 
 
Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

COVID19 THE DEADLY VACCINES AND THE FAKE 

PANDEMIC EXPOSED BY DOCTOR 

https://www.brighteon.com/638096df-23b7-4b81-8a3b-4f6d87dba7ec 

 
 
Se videon och sprid vidare 

TEXAS RALLY KICKS OFF “FREEDOM REVOLUTION”? 

https://www.brighteon.com/40bba7c2-b68c-484c-bf5a-7b699f087863 

 
 
Publicerat 2020-10-09 citat 

The World Health Organization is tangled up in Big 

Pharma's web of influence, has become a drug pushing 

pimp 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.naturalnews.com/2020-10-09-who-tangled-up-in-big-pharmas-web-of-
influence.html 

 
 
 
 
 

https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-pandemic/
https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-pandemic/
https://davidicke.com/2020/10/09/the-smoking-gun-where-is-the-proof-that-the-virus-exists-the-cdc-says-it-isnt-available-this-is-the-scam-fake-virus-fake-test-fake-death-certificates-fake-pandemic/
https://www.brighteon.com/f5473b21-38f7-4693-926b-a1789c66e060
https://www.brighteon.com/638096df-23b7-4b81-8a3b-4f6d87dba7ec
https://www.brighteon.com/40bba7c2-b68c-484c-bf5a-7b699f087863
https://www.naturalnews.com/2020-10-09-who-tangled-up-in-big-pharmas-web-of-influence.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-09-who-tangled-up-in-big-pharmas-web-of-influence.html


Publicerat  2020-10-09, citat 

WHO Accidentally Confirms COVID Is No More Dangerous 

Than Flu 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/09/who-accidentally-confirms-covid-
is-no-more-dangerous-than-flu.aspx 
 

 
Publicerat  2020-10-09, citat 

Top Epidemiologists Say Pandemic Is Over and It’s Time to 

Go Back to Normal 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/09/top-epidemiologists-say-
pandemic-is-over-and-it_1920_s-time-to-go-back-to-normal.aspx 
 
 

Mycket viktig artikel om Sverige vansinnet under pågående Corona bedrägeriet 
och DEPOPULATIONS AGENDAN I SVERIGE, citat 

Jon Tallinger vann syrgaskampen mot den svenska staten 

och regionerna 

Läkaren Jon Tallinger startade syrgasupproret efter att ha insett att den svenska 
sjukvården medvetet tog livet av patienterna, något som fortfarande pågår, men tack 
vare Jon sker det nu i mindre utsträckning. Jon kan genom sitt ”uppror” ha räddat 
tusentals och kanske till och med tiotusentals liv. Jon avslöjar bland annat: 
 
Jon tillstyrker att Läkarlinjen är ett ”hjärntvättningsmaskineri”. Alla stöps i samma 
form för att inte skapa för mycket friktion i systemet när de väl kommer ut och börjar 
arbeta som läkare. Det är få läkare som kan och vågar tänka själva. Ännu färre vågar 
att gå sin egen väg. Rädslan är en synnerligen stark drivkraft, i det här fallet en 
inhibitor (begränsare). Flera ST-läkare har ringt upp Jon och sagt att de stöttar 
honom och ställer sig bakom honom, men de vågar inte säga det öppet. Det är 
rädslan för repressalier som styr läkarna. Ingen vågar att säga ifrån. Alla är rädda. 

Slut citat. Läs mera 

http://www.2000taletsvetenskap.nu/ 

Dr Jon Tallingers YouTube kanal 

Jon Tallinger har ”flytt landet Sverige” och bor numera i Danmark, han berättar 
om varför i en av videoklippen, du kan tänka dig det hat och hot som UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR KLANEN kan h effektuera mot Jon om han varit kvar i 
Sverige, han insåg detta och valde att flytta till Danmark, han delger också i ett 
videoklipp om hur han upplever att vara läkare i Danmark, som natt och dag vid 
jämförelse med Sverige diktaturen. 

https://www.youtube.com/channel/UCPi09ewi9RSkDwT2fsSsxKg/videos 

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/09/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu.aspx
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/09/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu.aspx
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/09/top-epidemiologists-say-pandemic-is-over-and-it_1920_s-time-to-go-back-to-normal.aspx
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/09/top-epidemiologists-say-pandemic-is-over-and-it_1920_s-time-to-go-back-to-normal.aspx
http://www.2000taletsvetenskap.nu/
https://www.youtube.com/channel/UCPi09ewi9RSkDwT2fsSsxKg/videos


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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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? 

 



 

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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