Sverige, en av de mest korrupta stater på Jorden
SVERIGE GRANSKAS
Åklagarmyndigheten i Sverige Informeras Om CORONA BEDRÄGERIET
2020 10 14

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
PCR TEST PANDEMIN
Money Talks Update 1 uppdaterad 14 oktober
”Den politiska adelns folkmord på våra sköraste äldsta”
Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser
”Mikael Nordfors giving a speech at Berlin Alexanderplatz 10/10 2020″

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
2020-10-15
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

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT
ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!
DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER
SKATTEMILJARDERNA
ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH
KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN
PERSONLIGT ANSVAR
SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN
PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR
DET INTE, TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN
UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018
Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt
ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen
Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET
I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom?
CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN
SVERIGES MEDBORGARE

Berlin 10102020: Better Normal, not New Normal www.ACU2020.org - World Doctors Alliance
Videon finns nu också här, se den och sprid vidare I alla dina
nätverk, måste ses!
https://www.brighteon.com/b9e1ae5c-41af-4179-a033-29a1fc6619e9

MÅSTE SES OM PCR TEST PANDEMIN
Dr. Reiner Fuellmich delger 2020-10-14, mycket viktig video om ca 4 minuter, se
den och sprid vidare i alla dina nätverk

Money Talks Update 1
https://www.youtube.com/watch?v=IKGBiP7Sn1I

Videon på tyska, ställ in undertexten på det språk du vill, t.ex. svenska

Lyssna också på Mike Adams om, citat

The FAKE SCIENCE of coronavirus "tests"
Coronavirus tests are FAKE SCIENCE because "positive" outcomes
can't be trusted, and "negative" outcomes can't be trusted either.
https://www.brighteon.com/2f2d1189-ec35-4d65-966e-59d1d5fd35f2

Se också tidigare videon, på engelska, med Dr. Reiner Fuellmich, går att få med
svensk undertext, ca 1,4 miljoner visningar, citat

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

Du kan läsa mera om Dr. Reiner Fuellmich och den rättsprocess/grupptalan
som här beskrivs
https://www.corona-schadensersatzklage.de/

CORONA BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM OCKSÅ
ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE NU ÄR INFORMERAD 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, 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).
Källa till ovan citerat
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalanav-tyska-dr-reiner-fuellmich/

CORONA BEDRÄGERIET ETT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
ATT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN INTE KAN STÄLLAS BORTOM ALLT
RIMLIGT TVIVEL KÄNNER SÅKLAR ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE TILL
Nu gör dom det med all säkerhet!
CORONA BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN SOM OCKSÅ
ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE NU ÄR INFORMERAD OM
SVERIGE GRANSKAS
Åklagarmyndigheten i Sverige Informeras Om CORONA
BEDRÄGERIET 2020 10 14
Åklagarmyndigheten i Sverige har gjort precis som
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN gjorde, nämligen att mörka i textbeskrivningen
om bl.a. Corona bedrägeriet.
Dessutom har Åklagarmyndigheten i Sverige i diarieutskrift säkerställt
SEKRETESS, allt är dokumenterat och delges om i skrivelsen, du ser den här
nedan.
Lyssna och läs undertexten, bl.a. länk till skrivelsen
Åklagarmyndigheten i Sverige av samma dag, och massor av andra
fakta om CORONA BEDRÄGERIET
https://soundcloud.com/ulf-bittner/aklagarmyndigheten-i-sverige-informeras-om-coronabedrageriet-2020-10-14

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) informeras om
CORONA BEDRÄGERIET 2020 10 14
Skrivelse tlll ovan omnämnda myndighet
Varför mörkar Åklagarmyndigheten i Sverige, se och jämför Socialdepartementet och
Folkhälsomyndighetens diarieutskrifter, jämför med Åklagarmyndigheten i Sverige,
som sekretess belägger samma information som Socialdepartementet och
Folkhälsomyndigheten i laga ordning numera registrerar utifrån att lag ska
följas
Du läser mera och sprider vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/14/aklagarmyndigheten-i-sverigehuvudkontoretinformeras-om-corona-bedrageriet-2020-10-14/

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE; CORONA BEDRÄGERIET MOT
MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE del 2
till Åklagarmyndigheten i Sverige 2020 10 14
Ytterligare mera i skrivelse till ovan omnämnda myndighet
Du läser mera och sprider vidare i alla dina nätverk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/14/aklagarmyndigheten-i-sverige-coronabedrageriet-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-del-2-tillaklagarmyndigheten-i-sverige-2020-10-14/

”Mikael Nordfors giving a speech at Berlin Alexanderplatz 10/10
2020″
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/10/14/mikael-nordfors-giving-a-speech-at-berlinalexanderplatz-1010-2020/

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE, MYCKET VIKTIGT OCH AVSLÖJANDE OM
CORONA BEDRÄGERIET OCH SKADAR/DÖDAR VERKSAMHET INOM
SKOLMEDICINEN I SVERIGE

Som beskyddas av Sveriges Regering m.fl. dvs. den samhällsfarligaste
KLANEN I SVERIGE, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Publicerat av Lars Bern 2020-10-14, citat

Den politiska adelns folkmord på våra sköraste äldsta
I tisdags publicerade författaren och journalisten Maciej Zaremba ett
skräckinjagande dokument på DNs debattsida som alla måste läsa för att förstå
vidden av det som hände våra äldsta och sköraste i våras.
Han ställer några livsviktiga frågor.
Varför har så många äldre stockholmare tillåtits dö utan läkarvård under
coronapandemin?
Hur kunde en ljusskygg order från regionen räcka för att sopa undan både
yrkesetiken och lagen?
Hans svar borde räcka för att utlösa en folklig vrede och ett ursinne utan like.
Så varför verkar den politiska adelsklassen med sina handgångna i Public
Service kunna sopa detta under mattan?
Här har ni Zarembas skrämmande svar på frågorna:
Slut citat, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk
https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/

Läs gällande lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I SVERIGE

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,
3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp
genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar
gärning,
4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att
föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna
som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i
strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant
tvångstillstånd,
6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår
i gruppen,
7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med
allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska,
rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra
enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd
eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd
under en längre tid,
1. frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att
erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller
uppehållsort,
2. sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna
information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
3. sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.
Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på
livstid.

WHO bekräftar (av misstag) att Covid inte är farligare än influensa
Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet mot
mänskligheten och nationen Sveriges medbrogare, BROTT MOT
MÄNSKLIGHETEN
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/15/who-bekraftar-av-misstag-att-covid-inte-ar-farligare-aninfluensa/

Om Corona Bedrägeriet och Bill Gates
Publicerat 2020-10-15, SE DEN, ca 20 min, och sprid vidare, citat
Bill Gates Taunts His Victims
https://banned.video/watch?id=5f8784ac284c4c12c1456da8

Publicerat 2020-10-15, SE DEN, citat
Dr. Steve Pieczenik Confirms Coronavirus is Globalist Power Grab
Dr. Steve Pieczenik joins The Alex Jones Show to break down how the covid-19
medical tyranny is a globalist power grab to lockdown society.
https://banned.video/watch?id=5f87840a284c4c12c14544d7

Publicerat 2020-10-14, citat
Johnson & Johnson Pauses COVID Vaccine Trials After ‘Unexplained
Illness’
https://childrenshealthdefense.org/news/johnson-johnson-pauses-covid-vaccine-trials/

Eli Lilly Suddenly Pauses Its COVID-19 Antibody Drug Trial
https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/10/13/eli-lilly-suddenly-pauses-itscovid19-antibody-drug-trial.aspx

Publicerat 2020-10-14, citerar lösryckta delar ur denna mycket viktiga artikel,
citat
BI G T EC H C E NS O R S HI P MS M

Silenced, Censored & Ridiculed: Mainstream Media’s Lies
(Documentary)
Over the past 6 months, we packed our bus & set off to bring to light
the CENSORSHIP that has, and is going on around us, now more
than ever.
Mainstream Media: 6 Monolithic Corporations That Control Almost Everything We
Watch, Hear And Read
There Were 88 Media Companies… Now There Are 6 — All Get Their News From
Rothschild
Läs mera, se videon och sprid vidare
https://humansarefree.com/2020/10/silenced-censored-ridiculed-mainstream-medias-liesdocumentary.html

Silenced, Censored & Ridiculed (The Media's Lies)
Se videon och sprid vidare
https://www.youtube.com/watch?v=KPTHiPAfPlo
https://www.bitchute.com/video/rGVGl9RQAouF/

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?
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?

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

