
POLITIKERNA OCH LÄKARNA I SVERIGE STÅR FÖRENADE OCH ENADE 

BAKOM FOLKMORDET PÅ SVENSKA MEDBORGARE MED HJÄLP AV 

SKOLMEDICINSKA MEDICINER 

 

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 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, begär 
dagboksblad/dnr/diarieblad med vändande e-post 

 

2019-02-01 

VÅRD SVERIGE ÅTERIGEN I FOKUS 

Är detta VANSINNE inom VÅRD SVERIGE förenligt med att 

skattemedel används på ett effektivt sätt för SKATTEBETALARNA 

 

POLITIKERNA OCH LÄKARNA I SVERIGE STÅR FÖRENADE 

OCH ENADE BAKOM FOLKMORDET PÅ SVENSKA 

MEDBORGARE MED HJÄLP AV SKOLMEDICINSKA 

MEDICINER - 3:e största Dödsorsaken är således läkarna och 

politikerna - Politiker som vågar säga som det är om 5G ; Mads 

Palsvig (ENG): Is 5G dangerous? is there a much better alternative?    
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POLITIKERNA OCH LÄKARNA I SVERIGE STÅR FÖRENADE OCH 

ENADE BAKOM FOLKMORDET PÅ SVENSKA MEDBORGARE MED 

HJÄLP AV SKOLMEDICINSKA MEDICINER. 

Noteras särskilt; Politikerna/de folkvalda i alla regioner(tidigare 

landsting) beskyddar uppenbart LÄKARNA och det FOLKMORD som 

dessa uppenbart är delaktiga i, om detta råder inget tvivel. 

Politikernas uppdragsgivare, skattebetalarna,  har inte ”beställt” detta 

FOLKMORD, uppdragsgivarna har inte röstat fram politikerna för detta 

ändamålet som uppenbart de folkvalda står bakom och beskyddar att 

LÄKARNA är 3:e största DÖDSORSAKEN tack vare de skolmedicinska 

mediciner dessa skriver ut. 

Eftersom de folkvalda politikerna är väl informerade om detta 

VANSINNET och inte gör något åt detta vansinne blir effekten att även 

politikerna uppenbart står bakom detta vansinne, ett FOLKMORD med 

hjälp av Vård Sverige och de skolmedicinska LÄKARNA och de av dessa 

utskrivna medicinerna, som är 3:e största DÖDSORSAKEN efter 

hjärtsjukdom och cancer. 

 

3:e största DÖDSORSAKEN är således 

läkarna och politikerna 

 

Noteras särskilt ska; 

Att politikerna inom Vård Sverige; alla regioner(tidigare landsting) äger 

arbetsgivare ansvaret och ska säkerställa att LAG SKA ÅTFÖLJAS av 

de anställda. 
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EN MYCKET BEFOGAD FRÅGA TILL ALLA 

FOLKVALDA POLITIKER I VÅRD 

SVERIGES ALLA REGIONER 

VAR I SVENSK GÄLLANDE LAG OCH RÄTT OCH RÄTTIGHETER 

FINNER ARBETSGIVARNA(TILL LÄKARNA) I REGIONERNA STÖD 

FÖR DETTA FOLKMORD MED SKOLMEDICINSKA MEDICINER 

Ulf Bittner har ställt denna fråga i flera skrivelser till alla 

landsting/regioner i Sverige, men de folkvalda politikerna underlåter 

allmänheten svaret från alla regionerna, ingen region eller landsting har 

svarat på ”enkäten”. 

Alltså noteras följande; 

Beskyddarkulturen, nepotismen, förtryckarkulturen och tystnadskulturen 

gäller gentemot allmänheten, skattebetalarna/politikernas 

uppdragsgivare, och det gäller uppenbart systematiskt och generellt över 

hela Sverige inom alla idag befintliga regioner i Vård Sverige. 

I en demokrati (SVERIGE påstås vara en demokratisk och rättssäker 

stat, men är det uppenbart inte) som värnar rättssäkerhet och 

patientsäkerhet pågår detta VANSINNET. 

 

ARBETSGIVAREN STÅR BAKOM FOLKMORDET MED 

MEDICINER 

Alltså ett FOLKMORD med hjälp av skolmedicinska mediciner och 

skolmedicinska läkare, som beskyddas av de folkvalda politikerna, 

som därmed uppenbart är delaktiga fullt ut, i egenskap av att dessa 

politiker äger arbetsgivare ansvaret. 

BIG PHARMA gynnas ekonomiskt av att dessa 

skolmedicinska mediciner skrivs ut av LÄKARNA och  
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uppenbart beskyddas FOLKMORDET av de folkvalda 

politikerna, men är detta förenligt med FOLKVILJAN  

Är detta vansinne ATT ANVÄNDA SKATTEMEDEL PÅ ETT 

EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA, de folkvaldas 

uppdragsgivare 

 

KAN VI LITA PÅ POLITIKER OCH 

MASSMEDIA? 

Svaret blir ett rungande NEJ! 

Politikerna är UTAN PERSONLIGT ANSVAR och deras underlydande 

tjänstemän/kvinnor likaså, alltså i deras sammantagna makt- och 

myndighetsutövning inom stat, landsting/regioner och kommuner. 

Massmedia(MSM), kan vi lita på journalisterna? 

 

Läs denna artikel, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

BEDRÄGERI OCH VÄLJARSVEK I VÅR 

TIDS ÖDESFRÅGA 

Så har det sett ut under många år, men istället har vi fått höra att 

Sverige anpassar sina regelverk till EU:s miniminivå.  

Men alla dessa fakta rapporterar inte media om.  

Bara om att asylsökande har minskat i första instans. Nu kan man 

använda ”åtstramningsmyten”, som jag tidigare skrivit om här, till att 

öppna gränserna ännu mer. I vår tids ödesfråga ser vi nu den tredje  
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regeringen i följd som anpassar sig till ”fyraprocents-extremisterna” i 

miljöpartiet. Plus nu också de nya mp=c. 

Läs mer 

https://detgodasamhallet.com/2019/02/01/bedrageri-och-valjarsvek-i-var-tids-odesfraga/ 

 

KAN VI LITA PÅ VÅRD SVERIGE OCH DE 

SKOLMEDICINSKA LÄKARNA 

Svaret blir ett rungande NEJ! 

3:e största DÖDSORSAKEN(efter hjärtsjukdom och cancer) är 

SKOLMEDICINSKA MEDICINER utskrivna av skolmedicinska LÄKARE! 

Fakta; Alltså 3:e största DÖDSORSAKEN är de skolmedicinska 

LÄKARNA som skriver ut full lagligt dessa skolmedicinska 

mediciner. 

 

KAN VI LITA PÅ ATT POLITIKERNA, SOM ÄGER 

ARBETSGIVARE ANSVARET I ALLA SVERIGES REGIONER 

TAR ANSVAR, NÄR DESSA ÄR UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

Svaret blir såklart ett rungande stort NEJ!  

Politikerna och LÄKARNA är alla UTAN PERSONLIGT ANSVAR, och 

dessa tillsammans har säkerställt att 3:e största DÖDSORSAKEN är 

skolmedicinska mediciner utskrivna via receptblocket helt legalt. 

Dessa ovan omnämnda går i ledband till den kriminella 

läkemedelsindustrin Big Pharma. Politikerna och läkarna, alla kan inte 

vara fullständigt imbecilla, vet precis vad de gör och gjort, men vet med 

sig att dessa alla är UTAN PERSONLIGT ANSVAR sedan 1975. 

DESSA OVAN OMNÄMNDA DELTAGER UPPENBART I ETT 

FOLKMORD, och  DETTA VANSINNE kan ske UTAN PERSONLIGT  

https://detgodasamhallet.com/2019/02/01/bedrageri-och-valjarsvek-i-var-tids-odesfraga/
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ANSVAR, tack vare proffspolitikerna i Sveriges Riksdag som säkerställt i 

majoritetsbeslut UTAN PERSONLIGT ANSVAR. 

 

Är detta FOLKMORD med skolmedicinska mediciner 

förenligt med Nürnberg koden och de grundläggande mänskliga 

rättigheterna(som svenska medborgare uppenbart är rättighetsbärare 

av)? Svaret kan endast bli ett enormt stort rungande NEJ!  

 

Lars Bern delger sina läsare 2019-01-31, citerar lösryckta delar ur 

artikeln, citat 

Läkarkåren har ett ansvar för 

övermedicineringen 

Jag skrev häromdagen en krönika där jag ställde frågan om Big Pharma 

inte begick brott mot mänskligheten. Där hävdar jag att industrins makt 

över läkarkåren hotar folkhälsan p.g.a. den alldeles för omfattande 

förskrivningen av olika medicinska kemiska preparat.  

 

Jag svarade läkaren att jag förstår hur vederbörande känner, men det 

måste ju trots allt vara ganska många inom den svenska läkarkåren som 

skriver ut Big Pharams statiner till en miljon svenskar. 

  

Det gör man trots alla mycket allvarliga varningssignaler om svåra 

biverkningar och modern forskning som visar att de med högt kolesterol 

är friskast och lever längst.  
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Jag har faktiskt stött på läkare som blivit förbannade när jag vägrat 

ta statiner mot mitt höga kolesterol. Har de haft mitt eller 

industrins bästa för ögonen? 

 

Trots att läkarkåren inte kan vara okunnig längre om att 

kolesterolhypotesen är klart motbevisad och trots att man känner till den 

stora felkällan vid blodtrycksmätning så fortsätter kåren att förskriva 

statiner och blodtryckspreparat till miljontals patienter helt i onödan och 

med ofta svåra biverkningar.  

Jag stöter dagligen på problemet i min bekantskapskrets av äldre. 

Tyvärr måste jag nog fortsätta att inkludera en stor del av läkarkåren i 

min kritik.  

Ni vet mycket väl att dessa förskrivningar är till mer skada 

än nytta, men flertalet vågar inte frondera mot dagens av Big 

Pharma dominerade skolmedicin som professor Anders G Olsson 

är ett levande exempel på. 

Läs hela artikeln 

https://anthropocene.live/2019/01/31/lakarkaren-har-ett-ansvar-for-overmedicineringen/ 

 

Notera särskilt; Detta vansinne som Lars Bern delger om i 

artikeln är uppenbart inte ATT SKATTEMEDEL ANVÄNDS PÅ ETT 

EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA 

Skattebetalarna är uppenbart proffspolitikernas/politikernas och därmed 

de folkvaldas uppdragsgivare. 

 

 

 

https://anthropocene.live/2019/01/31/lakarkaren-har-ett-ansvar-for-overmedicineringen/
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ÄR FOLKMORDET MED SKOLMEDICINSKA MEDICINER VIA 

LÄKARNA INOM VÅRD SVERIGE FÖRENLIGT MED 

SVENSKA FOLKETS FOLKVILJA 

Har vi skattebetalare/allmänheten och därmed folkviljan gett i uppdrag 

detta FOLKMORD som uppenbart pågår i Sverige med skolmedicinska 

mediciner via skolmedicinska LÄKARE? 

 

Är det förenligt med FOLKVILJAN detta FOLKMORD som 

pågår tack vare politiker och skolmedicinska läkare UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR? 

SVARET KAN ENDAST BLI ETT ENORMT RUNGADE NEJ! 

Den befogade frågan till alla politiker och tjänstemän, i Sveriges 

Regering, Sveriges Riksdag, Socialdepartementet och övriga Vård 

Sverige/regionerna; 

Varför står ni alla bakom och beskyddar detta FOLKMORD 

av svenska medborgare? 

 

EN YTTERLIGARE SKOLMEDICINSK BEHANDLING SOM 

UPPENBART ÄR RENA RAMA VANSINNET/GÖKBOET 

Miljöingenjör Solveig Silverin delger sina läsare 2019-01-31, citat 

Hjärnan är ingen dator – Stoppa ECT – 

Stoppa legitimerad tvångsmisshandel av 

våra barns hjärnor! 
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LÄS HELA ARTIKELN, som bifogas som bifogade pdf filen 

Hjärnan…. 

 

ÄR SVERIGES MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVARE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR NAZISTER OCH FASCISTER? 

Är det nazister och fascister som säkerställer att detta 

skolmedicinska VANSINNE kan fortsätta, eller är detta 

vansinnet skolmedicinskt skadande och dödande med mediciner och 

behandlingsmetoder förenligt med att skattemedel används på ett 

effektivt sätt för skattebetalarna, och är detta VANSINNE förenligt med 

en fullständigt informerad FOLKVILJA? 

 

 

YTTERLIGARE MERA AV STORT ALLMÄNT INTRESSE 

Groundbreaking research indicates that 

what we think we know about viruses is a 

LIE 

https://www.naturalnews.com/2019-01-31-groundbreaking-research-indicates-that-what-we-

know-about-viruses-is-a-lie.html 

 

BOMBSHELL: Genetic editing via CRISPR 

may cause widespread cancer, study 

warns 

https://www.naturalnews.com/2019-01-31-genetic-editing-via-crispr-may-cause-widespread-

cancer.html 

https://www.naturalnews.com/2019-01-31-groundbreaking-research-indicates-that-what-we-know-about-viruses-is-a-lie.html
https://www.naturalnews.com/2019-01-31-groundbreaking-research-indicates-that-what-we-know-about-viruses-is-a-lie.html
https://www.naturalnews.com/2019-01-31-genetic-editing-via-crispr-may-cause-widespread-cancer.html
https://www.naturalnews.com/2019-01-31-genetic-editing-via-crispr-may-cause-widespread-cancer.html
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MÅSTE SES VIDEO 

SPRID VIDARE TILL ALLA FOLKVALDA POLITIKER UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR I SVERIGE OCH DERAS UNDERLYDANDE 

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

Mads Palsvig (ENG): Is 5G dangerous? is 

there a much better alternative? 

En fråga om liv eller död, så allvarligt är det! 

Ca 9 MINUTER SOM KAN RÄDDA MÄNSKLIGHETEN, SE DENNA 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=fzSvjo2O8-

M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fuYELrGjZPh8mICGkdcHefU3mPqV9oHXcMf9rSVjqoUuxRGl

U643PV8o 

 

VACCINE-INDUCED DISEASE now a top 

global health threat for 2019 and beyond 

https://www.naturalnews.com/2019-01-31-vaccine-induced-disease-now-a-top-global-health-

threat-for-2019-and-beyond.html 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR (ett fullständigt VANSINNE som åtnjutes 

inom en viss krets av svenska medborgare nämligen etablissemanget 

som utövar makt- och myndighet i Sverige, och tills motsatsen är bevisad 

är detta inte folkviljan hos svenska medborgare/svenska folket) 

Syltryggarnas paradis   

https://www.youtube.com/watch?v=fzSvjo2O8-M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fuYELrGjZPh8mICGkdcHefU3mPqV9oHXcMf9rSVjqoUuxRGlU643PV8o
https://www.youtube.com/watch?v=fzSvjo2O8-M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fuYELrGjZPh8mICGkdcHefU3mPqV9oHXcMf9rSVjqoUuxRGlU643PV8o
https://www.youtube.com/watch?v=fzSvjo2O8-M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fuYELrGjZPh8mICGkdcHefU3mPqV9oHXcMf9rSVjqoUuxRGlU643PV8o
https://www.naturalnews.com/2019-01-31-vaccine-induced-disease-now-a-top-global-health-threat-for-2019-and-beyond.html
https://www.naturalnews.com/2019-01-31-vaccine-induced-disease-now-a-top-global-health-threat-for-2019-and-beyond.html
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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 

Ulf Bittner 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

SVERIGE GRANSKAS 

https://soundcloud.com/ulf-bittner  

Sweden 

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 
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