
CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

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

krigsförbrytelser(läs denna lag, du finner den via nätet) 

 

Varför beskyddar Folkhälsomyndigheten och Sveriges Regering, 

SVT, SR, TV4 och riksmedia Corona bedrägeriet? 

 

“THE SMOKING GUNS OF A MANUFACTURED PANDEMIC” 

 
Kommer Folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4 och riksmedia hänga på WHO och 
delge nationen Sveriges medborgare om sanningen och verkligheten om Corona 
Bedrägeriet? 

“WHO Accidentally Confirms COVID Is No More Dangerous 

Than Flu” 

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 

  

2020-10-12 

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 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/10/varfor-beskyddar-folkhalsomyndigheten-och-sveriges-regering-svt-sr-tv4-och-riksmedia-corona-bedrageriet/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/10/varfor-beskyddar-folkhalsomyndigheten-och-sveriges-regering-svt-sr-tv4-och-riksmedia-corona-bedrageriet/


CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE 

Publicerat 2020-10-10, varför beskyddas CORONA BEDRÄGERIET, en 

globalistisk agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, 

citat 

Varför beskyddar Folkhälsomyndigheten och Sveriges Regering, 

SVT, SR, TV4 och riksmedia Corona bedrägeriet? 

Slut citat 

Vi nationen Sveriges medborgare har nu bollen, hjälp till att sprida 

vidare! 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/10/varfor-beskyddar-folkhalsomyndigheten-och-
sveriges-regering-svt-sr-tv4-och-riksmedia-corona-bedrageriet/ 

 

 

Sveriges Regering känner till om Corona Bedrägeriet, se/läs bifogade 

pdf filen Regeringskansliets och Socialdepartementets Registrator 

Kommer Sveriges Regering, Folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4 och 
riksmedia hänga på WHO och delge nationen Sveriges medborgare om 
sanningen och verkligheten om Corona Bedrägeriet? 
 
 
Läs mycket viktig artikel, publicerad av dr Mercola World Wide 2020-10-09, citat 

WHO Accidentally Confirms COVID Is No More Dangerous 

Than Flu 

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/09/who-accidentally-confirms-covid-
is-no-more-dangerous-than-flu.aspx 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2020-10-11 följande mycket viktiga 

och allmänbildande artikel, hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk om CORONA 
BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat 

Om den globala Corona-skandalen 

"I dagarna förbereds en juridisk grupptalan mot ansvariga för det som har 
betecknats som världshistoriens största och mest dödliga ”brott mot 
mänskligheten” - ”CORONA-SKANDALEN”.  

På följande länkar finns avslöjande samtal mellan Ulf Bittner och representanter för 
”etablissemanget”.  

Här framgår att varken Folkhälsomyndigheten eller SVT kan påstå 

att ”de inget visste”. 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/10/varfor-beskyddar-folkhalsomyndigheten-och-sveriges-regering-svt-sr-tv4-och-riksmedia-corona-bedrageriet/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/10/varfor-beskyddar-folkhalsomyndigheten-och-sveriges-regering-svt-sr-tv4-och-riksmedia-corona-bedrageriet/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/10/varfor-beskyddar-folkhalsomyndigheten-och-sveriges-regering-svt-sr-tv4-och-riksmedia-corona-bedrageriet/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/10/varfor-beskyddar-folkhalsomyndigheten-och-sveriges-regering-svt-sr-tv4-och-riksmedia-corona-bedrageriet/
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


Därtill intervju/samtal med Ingemar Ljungqvist om att FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 
Känner Till Corona Bedrägeriet 

  

SVERIGE GRANSKAS serien om Corona Bedrägeriet 

 SVT NYHETER Tipsas Om Corona Bedrägeriet 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-nyheter-tipsas-om-corona-bedrageriet-2020-10-06 

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Informeras om Corona Bedrägeriet 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-informeras-om-corona-bedrageriet-
2020-10-07 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Känner Till Corona-Bedrägeriet 

Intervju/samtal med Ingemar Ljungqvist om Corona Bedrägeriet 

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

 

Slut citat. Källa till ovan citerat, sprid vidare i alla dina nätverk 
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6962374/posting/om-den-globala-corona-skandalen 
 
 

 

Light On Sweden delger 2020-10-11 sina läsare om CORONA BEDRÄGERIET, 

citat 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Känner Till Corona 

Bedrägeriet 

Slut citat. Källa till ovan citerat, sprid vidare i alla dina nätverk 
https://www.facebook.com/Light-On-Sweden-100459658171247/ 

 
 

Varför värnar inte Sveriges Regering, riksdagen, alla politiker i 

Sverige, alla UTAN PERSONLIGT ANSVAR, nationen Sveriges 

medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet? 

 
Nu i FOKUS CORONA BEDRÄGERIET som sprider sig som en ”pandemi” över 
Sverige! 
 
Folkhälsomyndigheten, SVT, SR, TV4 och riksmedia har alla fått information 
om CORONA BEDRÄGERIET, men tystnad råder, varför?  
 
Politikerna är informerade, Sveriges Regering, via Socialdepartementet, som 
får och fått del av massutskicken, de politiska partierna, som också får och fått 
del av massutskicken, Åklagarmyndigheten i Sverige, som får och fått del av 
massutskicken, Sveriges alla Regioner(fd landsting) som får och fått del av 
massutskicken, med många flera makt- och myndighetsutövar i Sverige, dvs. 
sk myndigheter i Sverige.  

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-nyheter-tipsas-om-corona-bedrageriet-2020-10-06
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-informeras-om-corona-bedrageriet-2020-10-07
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-informeras-om-corona-bedrageriet-2020-10-07
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
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6962374/posting/om-den-globala-corona-skandalen
https://www.facebook.com/Light-On-Sweden-100459658171247/
https://www.facebook.com/Light-On-Sweden-100459658171247/


Är det så att alla värnar den kriminella läkemedelsindustrins/skolmedicinens 
enorma ekonomiska intressen i bl.a. VACCIN VANSINNET och är delaktiga i 
CORONA BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges 
medborgare? 
 
Finns det några patrioter alls kvar i dessa kretsar ovan omnämnda, som värnar 
nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet? 
 

 

MEDICAL TYRANNY/FOLKRÄTTS BROTT/ Crimes against 

Humanity; 

Ingår alla dessa ovan omnämnda i Corona bedrägeriet mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare? 

 

Corona bedrägeriets/MEDICAL TYRRANNY ansvariga i Sverige ska 

rannsakas 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  

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Ett tal, som kan inspirera, en känsla som kan kännas, se och lyssna på detta, 
citat 

Admiral McRaven Leaves the Audience SPEECHLESS | One 

of the Best Motivational Speeches 

https://www.youtube.com/watch?v=TBuIGBCF9jc 

 
 
Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, sprid vidare, citat 

CORONAVIRUS: HYDROXYCHLOROQUINE – A CURE TO BE 

SUPPRESSED 

“In my opinion, tens of thousands are dying unnecessarily. Our current 
approach of waiting for these high-risk patients to become ill and then 
hospitalizing them is failing.  
 
The answer is early diagnosis of the high-risk individuals, and then treating 
them as outpatients with the HCQ cocktail to prevent hospitalization.” – George 
C Fareed, MD [1] 
Slut citat 
Läs hela artikeln 
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2020/10/11/coronavirus-hydroxychloroquine-a-
cure-to-be-suppressed/ 

 
 
Mycket allmänbildande, se videon, ca 10 minuter, går att få svensk textad, sprid 
vidare, om CORONA BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sverige 
medborgare 

"They Can't Hide It Anymore" 

https://www.youtube.com/watch?v=M3caauq7Dyw 

 
Ca 10 minuter video, citat 

"Only a Few Will Understand This" - Listen Closely! 

https://www.youtube.com/watch?v=DNTb8idYHPY 
 

Mycket allmänbildande, ca 7 minuter, se videon och sprid vidare, citat 

"It was all ORGANIZED" 

https://www.youtube.com/watch?v=GVz5Wh0x8GE 
 

Ca 10 minuter video, sprid vidare, se den, citat 

This is happening worldwide 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw08rBeTnYg 
 
Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

The Most VICIOUS HONEST 10 Minutes Of Your Life  

https://www.youtube.com/watch?v=8EKuqqX6qKA 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TBuIGBCF9jc
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2020/10/11/coronavirus-hydroxychloroquine-a-cure-to-be-suppressed/
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2020/10/11/coronavirus-hydroxychloroquine-a-cure-to-be-suppressed/
https://www.youtube.com/watch?v=M3caauq7Dyw
https://www.youtube.com/watch?v=DNTb8idYHPY
https://www.youtube.com/watch?v=GVz5Wh0x8GE
https://www.youtube.com/watch?v=Bw08rBeTnYg
https://www.youtube.com/watch?v=8EKuqqX6qKA


Publicerat 2020-10-11, mycket viktig artikel, läs hela och lyssna på intervju, och 
sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

The “Smoking Guns” of a Manufactured Pandemic 

 

Economics professor Michel Chossudovsky describes the “smoking 

guns” indicating that the Covid-19 pandemic is a fraud and details the 

devastation that already has occurred as well as what is to come with the so-
called “second wave,” which he says is also based on fake statistics and 
testing.  
  
“Closing down the Global Economy as a means to combating the Killer Virus.  
 

That’s what they want us to believe. If the public had been informed 

that Covid-19 is “similar to Influenza”, the fear campaign would have 

fallen flat…” 

 

Confirmed by prominent scientists as well as by official public health bodies 
including the World Health Organization (WHO) and the US Center for Disease 
Control and Prevention (CDC).  
 

Covid-19 is a public health concern but it is NOT a dangerous virus. 

Slut citat 
Sprid vidare 
Läs hela artikeln, lyssna på intervjun 
https://counterinformation.wordpress.com/2020/10/10/the-smoking-guns-of-a-manufactured-
pandemic/ 

 

MÅSTES SES 

Ca 15 minuter video som alla bör, sprid vidare i alla dina nätverk, se, citat 

What They Don't Want You to Know | Dr. Bruce Lipton 

(MUST SEE!!!) 

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU 

 
 
 
Publicerat 2020-10-09, lyssna, mycket allmänbildande om CORONA 
BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat 

The Whistleblower Newsroom - THE SMOKING GUNS OF A 

MANUFACTURED PANDEMIC 

THE SMOKING GUNS OF A MANUFACTURED PANDEMIC:  

Author, Director/Founder of the Centre for Research on Globalization and 
economics professor Michel Chossudovsky describes the “smoking guns” 
indicating that the Covid-19 pandemic is a fraud and details the devastation 
that already has occurred as well as what is to come with the so-called 

“second wave,” which he says is also based on fake statistics and testing.  

https://counterinformation.wordpress.com/2020/10/10/the-smoking-guns-of-a-manufactured-pandemic/
https://counterinformation.wordpress.com/2020/10/10/the-smoking-guns-of-a-manufactured-pandemic/
https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU


Slut citat 
Lyssna och sprid vidare  
https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-the-smoking-
guns-of-a-manufactured-pandemic/ 

 

 

Publicerat 2020-10-10, se denna, och lyssna mycket noga om vad som 
framförs, mycket viktig information, fakta baserad, ca 3 minuter, går att få med 
svensk text, sprid vidare om CORONA BEDRÄGERIET, citat 

Demo in Berlin Heiko Schöning 10 Oktober 2020 

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

Publicerat 2020-10-09, ca 19 minuter, fakta om Corona bedrägeriet, se videon 
och sprid vidare, citat 

Neither COVID Test Measures Quantity — Talk of “Cases” 

is Meaningless 

https://banned.video/watch?id=5f80a4f0a89c491070f7c955 

 

 

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 
 

 

Mycket allmänbildande om Corona bedrägeriet, citat 

We Are Being Lied To! Here Is How… 

Slut citat 
Ca 27 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk 
https://www.youtube.com/watch?v=Ljxah4NrYKU&feature=youtu.be 

 

 

Publicerat 2020-10-05, se denna video, c 23 minuter, mycket viktiga FAKTA om 
Corona bedrägeriet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, 
citat 

Pandemin som inte var! 

Slut citat 
Sprid vidare i alla dina nätverk 
https://www.youtube.com/watch?v=2dHQ84Ltuvo&feature=youtu.be 

 
 
 
 
 

https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-the-smoking-guns-of-a-manufactured-pandemic/
https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-the-smoking-guns-of-a-manufactured-pandemic/
https://www.youtube.com/watch?v=Exe_kyNWItI
https://banned.video/watch?id=5f80a4f0a89c491070f7c955
https://www.brighteon.com/f5473b21-38f7-4693-926b-a1789c66e060
https://www.youtube.com/watch?v=Ljxah4NrYKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2dHQ84Ltuvo&feature=youtu.be


Civilkurage, mod och sanningen om DEPOPULATIONS AGENDAN och 
SVERIGE VANSINNET/VACCIN VANSINNET och verkligheten om ”En Vård i 
Världsklass”/Den humanitära stormakten Sverige, citat 

Mynttorget 4 oktober Marianne Sjuksköterska 

Slut citat, se denna korta videon, 3 minuter och 28 sekunder, sprid vidare i alla 
dina vidare i alla dina nätverk 
https://www.youtube.com/watch?v=qH6WBC2gsfk 

 
 
Mycket viktigt besked, artikel av 2020-10-07, citat 

EU-domstolen säger nej till statlig övervakning av 

medborgare 

Läs hela artikeln och sprid vidare 
https://www.sweclockers.com/nyhet/30548-eu-domstolen-sager-nej-till-statlig-overvakning-av-
medborgare 

 
 
 
Kan vara av mycket stort allmänt intresse, läs HELA ARTIKELN och sprid 
vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikel publicerad 2020-10-10 
citat 

Sveriges Radio sprider falska uppgifter om Q och QAnon 

på bästa sändningstid 

I USA är man stolt över sitt land och kallar sig patrioter, och som patriot är man också 
ofta en QAnon-anhängare. I Sverige är man nationalist, men då är media snabbt där 
och stämplar en som nazist, facist, högerextrem, främlingsfientlig, brunråttor och 
annat. Känns det igen? 
 
Att ni inte hittat något på era media är självklart, då måste man gå till de alternativa. 
Om ni är intresserad av pålitliga oberoende källor hittar ni dem här 

Faktum är, att jag tittade på detta som hände i Berlin och London, 

och jag fick även mejl därifrån från anhängare. 

 
Det var 4 miljoner i Berlin och 30 000 i London! Inte 30-tal som ni påstår… 
 
Jag följde det hela dagen från Russia Today, men ni nämnde inte någonting om 
att Robert Kennedy Jr. höll tal för folk som samlats för frihet, fred, 
uttrycksfrihet, respekt…  och som en protest mot Covid-19 restriktionerna.  
 
Detsamma gällde London med talare som Sacha Stone, David Icke och Mikael 
Nordström från Sverige. I nästa helg ska en liknande demonstration hållas igen 
i Berlin, om jag är rätt informerad.  
 
Här är bilder från Berlin, är det ett 30-tal eller fler?  
 

Ljug inte så förbannat för man kan ju lätt kolla idag med internets 

hjälp! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH6WBC2gsfk
https://www.sweclockers.com/nyhet/30548-eu-domstolen-sager-nej-till-statlig-overvakning-av-medborgare
https://www.sweclockers.com/nyhet/30548-eu-domstolen-sager-nej-till-statlig-overvakning-av-medborgare
https://bakomkulisserna.biz/2020/06/03/var-hittar-jag-alternativ-info/
https://www.youtube.com/watch?v=7_pj3RWaFBY
https://www.bitchute.com/video/6oZ7A8YoSao4/
https://www.vaken.se/mikael-nordfors-tal-fran-den-historiska-demonstrationen-mot-coronarestriktioner-i-london/
https://www.vaken.se/mikael-nordfors-tal-fran-den-historiska-demonstrationen-mot-coronarestriktioner-i-london/


Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare 
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/10/sveriges-radio-sprider-falska-uppgifter-om-q-och-
qanon-pa-basta-sandningstid/ 

 
 

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 OCH CORONA 
BEDRÄGERIET 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 
 

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://bakomkulisserna.biz/2020/10/10/sveriges-radio-sprider-falska-uppgifter-om-q-och-qanon-pa-basta-sandningstid/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/10/sveriges-radio-sprider-falska-uppgifter-om-q-och-qanon-pa-basta-sandningstid/


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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