
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 

 

 
2020-07-15 

 
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!  
 

 

"Hydroxychloroquine deniers “are guilty of mass murder.” 

~ Dr. Vladimir Zelenko." - Varför döljer och undanhåller 

SVT/SR, riksmedia och de folkvalda politikerna UTAN 

PERSONLIGT ANVAR detta för nationen Sveriges 

medborgare och skattebetalare? 

 

 

Dr Vladimir Zelenko delger WORLD WIDE, citat 

 

"Hydroxychloroquine deniers “are guilty of mass murder.” 
 
 
 

Dr Vladimir Zelenko delger World Wide, citerar lösryckt del ur video 

intervjun, citat  
 
“committed crimes against humanity and are guilty of mass murder”. 
 
 

 



I dagens dr Mercolas massutskick av datum 2020-07-15 kan du se 

videointervjun, som görs av Del Bigtree, THE HIGHWIRE, som delger det ovan 
citerade. 
 
 

Det finns, bevisligen, mycket säker behandling för COVID-19 

drabbade, som används över stora delar av världen, som bevisligen är mycket 

effektiv behandling, och alla som inte vill förstå och tillämpa denna mycket effektiva 
behandling är enligt dr Vladimir Zelenko involverade i “committed crimes against 
humanity and are guilty of mass murder”( begått brott mot mänskligheten och är 
skyldiga till massmord). 
 
 

Denna behandling är känd sedan lång tid men uppenbart undanhålls 

nationen Sveriges medborgare och skattebetalare, denna mycket säkra 

och effektiva behandling, ställ dig frågan varför? 

 

 

Hjälp till att sprida dagens dr Mercola massutskick i alla dina 

nätverk för om detta får du förmodligen inte alls veta via SVT/SR, riksmedia och 

våra folkvalda politiker och deras lakejer/medlöpare de anställda 
tjänstemännen/kvinnorna inom stat, region och kommuner. 
 
 

How a False Hydroxychloroquine Narrative Was Created 

Läs hela artikeln och se videos och sprid vidare 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/hydroxychloroquine-for-
coronavirus.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200715Z2&
mid=DM593348&rid=916511672 
 
 
 

Notera särskilt att våra folkvalda politiker och deras 

undersåtar/medlöpare tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och 

kommuner alla är av tidigare regering/riksdag säkerställda UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR!  
 
Dessa beskyddar uppenbart den kriminella läkemedelsindustrin/skolmedicinen och 
de skolmedicinska läkarnas skadar och dödarverksamhet. 
 
 

En skadar och dödarverksamhet som uppenbart, även i Sverige, är 

brott mot mänskligheten/FOLKRÄTTS BROTT mot nationen Sveriges befolkning. 
 
 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/hydroxychloroquine-for-coronavirus.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200715Z2&mid=DM593348&rid=916511672
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/hydroxychloroquine-for-coronavirus.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200715Z2&mid=DM593348&rid=916511672
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/hydroxychloroquine-for-coronavirus.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200715Z2&mid=DM593348&rid=916511672


Vad säkerställer istället den politiska eliten och deras 

medlöpare/lakejer, som uppenbart är mycket SAMHÄLLSFARLIGA UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR? 
 

SVERIGE VANSINNET 

 

Massdöden vid Äldreboenden – Anmälan mot Statsminister 

Stefan Löfven för indirekt vållande till massdöd av äldre 

på äldreboenden 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk om de mycket 
SAMHÄLLSFARLIGA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 
https://bakomkulisserna.biz/2020/07/11/massdoden-vid-aldreboenden-anmalan-mot-
statsminister-stefan-lofven-for-indirekt-vallande-till-massdod-av-aldre-pa-aldreboenden/ 

 
 
 
Dr.Whistleblower Jon Tallinger, citat 

Statens hämnd mot Läkare som talar fritt. 

Slut citat 
Se om SVERIGE VANSINNET/ SKOLMEDICIN VANSINNET och sprid vidare. 
Det är dags för att alla svenska skolmedicinska läkare massprotesterar mot detta 
vansinne i Sverige 
https://www.youtube.com/watch?v=hxDMOmsJDSI 

 
 

Mikael Nordfors och Jon Tallinger om socialstyrelsens 

dödande riktlinjer om syrgas & klorokin. 

https://www.youtube.com/watch?v=p2vcQm0cQ5U 

 
 
 

SKOLMEDICIN VANSINNET/ VACCIN VANSINNET 

 

Vad är allmänt känt WORLD WIDE? 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE! VARFÖR DELGER SVT/SR OCH 
RIKSMEDIA INTE OM DENNA VÄRLDS SKANDAL MOT MÄNSKLIGHETEN? 

THE HCQ SCANDAL 

#Hydroxychloroquine studies conducted by Oxford and the WHO produced an 
astounding mortality rate 34 times that of other recent studies.  As a result the 
FDA revoked emergency use of the drug in the U.S.  
 
Now, data shows potentially lethal doses of HCQ were used on trial 
participants. Dr. Jim Meehan details this developing scandal. 
 
SE VIDEON, CA 25 MINUTER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVER 
https://www.youtube.com/watch?v=FBI_pobBfck 
 

https://bakomkulisserna.biz/2020/07/11/massdoden-vid-aldreboenden-anmalan-mot-statsminister-stefan-lofven-for-indirekt-vallande-till-massdod-av-aldre-pa-aldreboenden/
https://bakomkulisserna.biz/2020/07/11/massdoden-vid-aldreboenden-anmalan-mot-statsminister-stefan-lofven-for-indirekt-vallande-till-massdod-av-aldre-pa-aldreboenden/
https://www.youtube.com/watch?v=hxDMOmsJDSI
https://www.youtube.com/watch?v=p2vcQm0cQ5U
https://www.youtube.com/watch?v=FBI_pobBfck


Citat 

It’s the perfect crime:  

Manufacture vaccines that suppress the immune system right in the 

middle of a pandemic, causing more infections and deaths, leading 

to more calls for mandatory vaccines.  

The drug companies will cash in to the tune of hundreds of billions of dollars 
while innocent children and adults all across America needlessly suffer and 
die. 

As usual, it’s all about the money, and the vaccine / drug cartels are 
murderous, criminal regimes that twisted science (Dr. Fauci?) to maximize 
profits at any cost. 

Slut citat 
 
LÄS HELA ARTIKELN 
https://www.naturalnews.com/2020-07-12-covid-19-infection-rate-higher-children-flu-
shots.html# 

 

 
“The CDC is not an independent agency. 

It is a vaccine company. The CDC owns over 20 vaccine patents. 

It sells about $4.6 billion dollars of vaccines every year.” 

RFK JR 

 

Rekommenderar alla att se denna videointervju med Robert F. Kennedy, Jr, citat 

Charlene Bollinger interviews Robert F. Kennedy, Jr 

 
In this eye-opening interview, Charlene interviews Robert F. Kennedy, Jr about 
censorship and health freedom. 

 
Slut citat 

 
Rekommenderar alla att se denna videointervju med Robert F. Kennedy, Jr, sprid 
vidare i dina nätverk 
https://www.brighteon.com/f454a7fb-550d-40a8-bcd3-e5c3e69b91c6 
 
 
 
 

Dr. Stoian Alexov called the World Health Organization (WHO) a 

“criminal medical organization” for creating worldwide fear and 

chaos without providing objectively verifiable proof of a pandemic. 

 

https://www.naturalnews.com/2020-07-12-covid-19-infection-rate-higher-children-flu-shots.html
https://www.naturalnews.com/2020-07-12-covid-19-infection-rate-higher-children-flu-shots.html
https://www.brighteon.com/f454a7fb-550d-40a8-bcd3-e5c3e69b91c6


Mycket viktig artikel som alla bör läsa, citerar lösryckta delar ur artikeln, publicerad 
2020-07-03 citat 

“No One Has Died from the Coronavirus” 

Important revelations shared by Dr Stoian Alexov, President of the Bulgarian 
Pathology Association 
 

A high-profile European pathologist is reporting that he and his colleagues across 
Europe have not found any evidence of any deaths from the novel coronavirus on 
that continent. 
 
Dr. Stoian Alexov called the World Health Organization (WHO) a “criminal 
medical organization” for creating worldwide fear and chaos without providing 
objectively verifiable proof of a pandemic. 
 
Another stunning revelation from Bulgarian Pathology Association (BPA) president 
Dr. Alexov is that he believes it’s currently “impossible” to create a vaccine against 
the virus. 
 
He also revealed that European pathologists haven’t identified any antibodies that 
are specific for SARS-CoV-2. 
 
These stunning statements raise major questions, including about officials’ and 
scientists’ claims regarding the many vaccines they’re rushing into clinical trials 
around the world. 
 
They also raise doubt about the veracity of claims of discovery of anti-novel-
coronavirus antibodies (which are beginning to be used to treat patients). 
 
Novel-coronavirus-specific antibodies are supposedly the basis for the expensive 
serology test kits being used in many countries (some of which have been found to 
be unacceptably inaccurate). 
 
And they’re purportedly key to the immunity certificates coveted by Bill Gates 
that are about to go into widespread use — in the form of the COVI-PASS — in 
15 countries including the UK, US, and Canada. 
 
Dr. Alexov made his jaw-dropping observations in a video interview 
summarizing the consensus of participants in a May 8, 2020, European Society 
of Pathology (ESP) webinar on COVID-19. 
 
The May 13 video interview of Dr. Alexov was conducted by Dr. Stoycho Katsarov, 
chair of the Center for Protection of Citizens’ Rights in Sofia and a former Bulgarian 
deputy minister of health. The video is on the BPA’s website, which also highlights 
some of Dr. Alexov’s main points. 
 
We asked a native Bulgarian speaker with a science background to orally translate 
the video interview into English. We then transcribed her translation. The video is 
here and our English transcript is here. 
 



Among the major bombshells Dr. Alexov dropped is that the leaders of the May 
8 ESP webinar said no novel-coronavirus-specific antibodies have been found. 
 
Dr. Alexov also observed there is no proof from autopsies that anyone deemed 
to have been infected with the novel coronavirus died only from an 
inflammatory reaction sparked by the virus (presenting as interstitial 
pneumonia) rather than from other potentially fatal diseases. 
 
Another revelation of his is that: 
 
“We need to see exactly how the law will deal with immunization and that 
vaccine that we’re all talking about, because I’m certain it’s [currently] not 
possible to create a vaccine against COVID.  
 
I’m not sure what exactly Bill Gates is doing with his laboratories – is it really a 
vaccine he’s producing, or something else?” 
 
 
Dr. Alexov therefore asserted that: 
 
the WHO is creating worldwide chaos, with no real facts behind what they’re 
saying.” 
 
Among the myriad ways the WHO is creating that chaos is by prohibiting 
almost all autopsies of people deemed to have died from COVID-19.  
 
As a result, reported Dr. Alexov, by May 13 only three such autopsies had been 
conducted in Bulgaria. 
 
Also, the WHO is dictating that everyone said to be infected with the novel 
coronavirus who subsequently dies must have their deaths attributed to 
COVID-19. 
 
“That’s quite stressful for us, and for me in particular, because we have 
protocols and procedures which we need to use,” he told Dr. Katsarov.  
 
“…And another pathologist 100 years from now is going to say, ‘Hey, those 
pathologists didn’t know what they were doing [when they said the cause of 
death was COVID-19]!’ So we need to be really strict with our diagnoses, 
because they could be proven [or disproven], and they could be checked again 
later.” 
 
Slut citat 
LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I DINA NÄTVERK 
https://www.globalresearch.ca/no-one-has-died-coronavirus/5717668 
 

 
 
 
 

https://www.globalresearch.ca/no-one-has-died-coronavirus/5717668


Citat 

Covid-19, A Once in a Century Fiasco in the Making 

 
by Jeffrey Dach MD 
 
Back in March at the beginning of the COVID 19 outbreak, the highly respected 
Stanford Epidemiologist John Ioannidis drew heavy criticism for expressing 
his view that governments were making decisions without reliable data.  On 
March 17, 2020, Dr. John Ioannidis writes: 
 
“The current coronavirus disease, Covid-19, has been called a once-in-a-
century pandemic. But it may also be a once-in-a-century evidence fiasco.“(1) 
 
The Data Has Accumulated and Dr. John Ioannidis was RIGHT !! 
 
Infection Fatality Rate of ZERO for under 45 yrs of age !! 
 
In a recent interview June 27, 2020, Dr Ioannidis spells out the accumulated 
data which is now available.  Sadly, he was right all along.  Regarding the 
infection fatality rate,  remarkably, Dr John Ioannidis says for people younger 
than age 45, the infection fatality rate is ZERO !!!  
 
And, for people age 45 to 70, the infection fatality rate is probably about 0.05-
0.3%, historically similar to other seasonal respiratory viruses.   
 
However, fatality rate for frail nursing home patients may be as high as 25%. 
 
What is the IFR (infection fatality rate) ? Dr. Ioannidis replies: 
 
Slut citat 
Läs mera 
https://jeffreydachmd.com/2020/07/covid-19-a-once-in-a-century-fiasco-in-the-making/ 

 

 
Citat 

Bill Gates: Visionary or Villain? 

 

Does Bill Gates deserve credit for being the one person who was warning us about a 
global pandemic, or blame for helping create unnecessary hysteria about a virus no 
more serious than other recent viruses? If the latter, what is his motivation? Money? 
He has plenty. A new global citizenry? Maybe.  
 
We ask Rosemary Frei who holds a masters degree in molecular biology, has 
been a medical and investigative journalist for 25 years, and is a former board 
member of the Canadian Science Writers' Association. 

Slut citat 
 
Se videointervjun 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqsD8mlzalY 
 

https://jeffreydachmd.com/2020/07/covid-19-a-once-in-a-century-fiasco-in-the-making/
https://www.youtube.com/watch?v=ZqsD8mlzalY


 
 
Citat 

”Mobilindustrins verksamhet borde betraktas som en 

krigshandling mot allt liv på jorden” 

Slut citat 

 
Se denna video av miljöingenjör Solveig Silverin och sprid vidare 
https://www.youtube.com/watch?v=yiuO8vBpBA4 

 

 
Läs miljöingenjör Solveig Silverins artikel, citat 

Det tysta miljögiftet – 3G, 4G, 5G – Insektsdöden 

Det har aldrig funnits så lite insekter som detta år, men i takt med ökad teknisk 
mobilstrålning har insekterna minskat i samma takt.  
 
I år har de startat upp 5G som innehåller ännu mer energi.  

Teknisk strålning innehåller mycket mer energi än naturlig strålning. Ju mer 
information man skickar per tidsenhet, desto högre energi finns det i signalen.  
 
Dessutom koncentrerar man de olika strålarna till en punkt som i en laser-
stråle. Så beskriver Ericsson själv 5G-strålningen. 
 
Slut citat 
 
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 
https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2020/07/09/det-tysta-miljogiftet-3g-4g-5g/ 
 

 

 

Till kännedom: Socialdemokraterna är Folkmördare! 

 
Det kom ett massmail från, citat; 
Från: Fritjof.Persson [mailto:Fritjof.Persson@protonmail.com]  
Skickat: den 14 juli 2020 13:24 
Till: undisclosed-recipients: 
Ämne: Socialdemokraterna är Folkmördare 

 

Till kännedom: Socialdemokraterna är Folkmördare! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yiuO8vBpBA4
https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2020/07/09/det-tysta-miljogiftet-3g-4g-5g/


Fritjof Perssons personliga slutsats är att sossarna är väl förtrogna i att, på 
bekostnad av folkets väl och ve, 'reglera budgeten' alltså optimera Folkhemsprofiten 
genom att på nationell skala avrätta folk.  
 
Mördandet sker genom att reglera de yttre parametrarna för vanligt folk. Om det blir 
en skandal då får vårdpersonalen skulden. Sanningssägare som läkarna Mikael 
Nordfors, Jon Tallinger och sjuksköterskan Latifa Löfvenberg förföljs för att de 
exponerar vårdmordet. 
 
Ohyggligt tragiskt att det verkligen finns just svenska pensionärer som röstar på 
sossarna och en verklig triumf för sossepropagandamaskieriet.  
 
Idag sker en Coronaholocaust på Svenska Pensionärer samt svaga, sjuka vilka 
verkligen behöver solidaritet, men möts av en iskall folkmordspolitik. 
Sosseavskum!  

 
Rent praktiskt sker mördandet av Coronasjuka genom att förvägra livskraftiga 
människor klorokin, ozonbehandling, syrgas som botar Corona billigt, snabbt 
och effektivt för att istället ge palliativ vård medelst morfin.  

 
Morfin försämrar syresättningen av blodet alltså påskyndar Coronadöden. 
Sverige behöver Nürnbergrättegångar! 
Mvh, 
Fritjof 
 
Sjuksköterskan Latifa Löfvenberg: Regionernas rekommendationer torterar våra 
äldre till döds! 
https://www.bitchute.com/video/kuzL2N3spgcG/ 

 
Mikael Nordfors och Jon Tallinger om socialstyrelsens dödande riktlinjer om syrgas & 
klorokin. 
https://www.bitchute.com/video/aM3wgKHVqhLq/ 

 
Nedanstående Facebookinlägg den 9 juli kl. 14:25  av Nils Gunver (orginalinlägget 
återfinns på Fritjof Perssons facebooksida: https://www.facebook.com/fritjof.persson) 
 
Nils Gunver: 
-"Det pågick regelrätt etuanasi i vårt land så sent som under slutet av 1990-talet som 
en följd av Statsminister Göran Perssons så kallade stålbad. Resultatet av hans 
stålbad blev enligt ortens läkare helt förutsägbart att alla som skulle ha dött under de 
kommande 6 åren avled under ett halvår.  
 
Man satte ut viktiga mediciner till långvårdspatienter och flertalet förlamade eller 
dementa svalt ihjäl som en följd av att han sparkade alla sjukvårdsbiträden, för att 
som han sa minska den offentliga sektorn.  
 
Dock blev statens och kommunernas besparingar enorma och plötsligt behövde man 
inte bygga ut landets sjukhem eftersom platsbehovet minskade snabbt och 
dramatiskt.  
 

https://www.bitchute.com/video/kuzL2N3spgcG/
https://www.bitchute.com/video/aM3wgKHVqhLq/
https://www.facebook.com/fritjof.persson


När detta pågick var det som jag läste en tidning i förra veckan om 
kyrkogårsjobbarna i Södertälje som plötsligt måste gräva 12-13 gravar om dagen.  
 
Så var det också i min församling under det berömda stålbadet. Vi måste stapla 
kistornas i vårt lilla annex eftersom de två prästerna inte hann jordfästa i takt med de 
som dog.  
 
Jag jobbade då som diakon, och kyrkan hade även tillgång till den så kallade 
dödsböckerna i folkbokföringen. Vi upptäckte att långt fler avled utan några farsoter 
under stålbadet änn under spanska sjukan , då den gick som värst, beräknat på 
folkmängden.  
 
Det var då jag slog larm som jag blev bannlyst på 1700-tals manér, avkragad av 
domkapitlet i Göteborg och anmäld till SÄPO som varande en risk för rikets 
säkerhet." 
 

Slut citat 
 
 
 

ALLMÄNT KÄNT SEDAN TIDIGARE MASSUTSKICK 
 

DEPOPULATIONSAGENDAN I SVERIGE BESKYDDAS AV DE 

FOLKVALDA POLITIKERNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

Och därtill beskyddas detta fullständiga vansinne även av deras lakejer inom samma 
KLAN nämligen tjänstemän/kvinnor anställda av skattemedel inom stat, regioner och 
kommuner.  
 
Alla säkerställda UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 

 

 

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? 

 



MYCKET SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR 

 

Alltså de i verklighetens SVERIGE som är mycket SAMHÄLLSFARLIGA är 
uppenbart de som UTAN PERSONLIGT ANSVAR beskyddar detta fullständiga 
vansinne! 
 

Sverige är uppenbart ingen demokrati, Sverige är uppenbart ingen 

rättsstat, de samhällsfarliga UTAN PERSONLIGT ANSVAR har säkerställt detta 

över tid! 
 

Sverige har ingen FÖRFATTNINGS DOMSTOL, vilket uppenbart är 

fullständigt vansinne! 
 
Majoriteten av nationen Sveriges medborgare äger personligt ansvar från den dagen 
de föds till sista andetaget i jordelivet! 
 

Alla nationen Sveriges medborgare med personligt ansvar vill såklart 

leva i en trygg och säker demokrati, men de samhällsfarliga UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR beskyddar uppenbart att utan personligt ansvar ska vara 
kvar, för annars hade det varit borta för länge sedan. 
 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, NÄSTA GÅNG KAN DET VARA 

DIN TUR ATT DRABBAS AV SKOLMEDICINENS SKADAR OCH DÖDAR 

VERKSAMHET 

 

 

Likhet inför lagen är en mänsklig rättighet 

En dåvarande regering och riksdag har beslutat om UTAN PERSONLIGT ANSVAR, 
som uppenbart är i strid med svensk grundlag. Alltså regeringsformen som ger vid 
handen att alla ska behandlas lika inför lag, som därtill är en grundläggande mänsklig 
rättighet, och därmed gått helt emot svensk grundlag Regeringsformen och 
grundläggande mänskliga rättigheter. 
 

 

MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA HAR IDAG DE MYCKET 

SAMHÄLLSFARLIGA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

 

Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna, 

alltså uppdragsgivarna, med fullständigt personligt ansvar, men så 

sker inte i nationen Sverige!  

 
 
 



Uppenbart har nationen Sverige en mycket oseriös och MYCKET 

SAMHÄLLSFARLIG sittande regering år 2020, citerar lösryckta delar ur 

mycket viktig artikel för nationen Sveriges medborgare med fullt personligt ansvar, 
notera särskilt att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna, citat 

 

Regeringen oseriös angående tjänstemannaansvar 

 

Vi kräver ett system som kan komma tillrätta med haverier på 

myndigheter, korruption, eller tjänstemän som följer sin egen 

agenda. Regeringens hantering av tjänstemannaansvaret duger inte, 

skriver Josefin Utas, Slöseriombudsmannen. 

 

En enig riksdag beslutade 2018, glädjande nog, att det tidigare nedmonterade 
så kallade tjänstemannaansvaret ska stärkas igen. Regeringen har däremot 
uppvisat ett synnerligen lågt engagemang i ärendet, vilket är beklagligt. 

 

Luddig formulering 

Tjänstemannaansvaret, eller ämbetsmannaansvaret, handlar om att tjänstemän 
i det allmännas tjänst, ska kunna ställa till svars för tjänstefel på ett tydligt och 
transparent sätt.  
 
Tidigare fanns skarpare reglering kring detta, men den har urholkats sedan 70-
talet. Ytterst få fall av tjänstefel som begås av offentligt anställda leder i dag till 
rättsliga konsekvenser. Prövningar sker i stället slutet, internt hos 
myndigheterna, om någonstans. 

 

Nyligen, två år efter riksdagens beslut, har regeringen tagit fram 

direktiv för utredning av frågan.  

 

I direktivet med det luddiga namnet ”Ett förstärkt straffrättsligt 

skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra 

straffrättsliga frågor” göms frågan om tjänstemannaansvar undan bland 

många andra. Dessutom formuleras direktiven så att utredningen ska se över 
om ansvaret ska utvidgas i stället för hur. 

 

 

Oseriös hantering 

Inte nog med att regeringen alltså har dragit på ärendet i över två 

år, regeringen tar inte heller fasta på riksdagens önskemål om att 

tjänstemannaansvaret faktiskt ska stärkas. 

Slut citat 

Sprid vidare i alla dina nätverk om SVERIGE VANSINNET! 



LÄS HELA ARTIKELN OM SVERIGE VANSINNET, MAKT- OCH MYNDIGEHETS 
MISSBRUKARNA UTAN PERSONLIGT ANSVAR ÄR MISSBRUKARE, 

SOM INTE GÅR ATT LITA PÅ 

https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/skattebetalarna-regeringen-oserios-angaaende-
tjanstemannaansvar 

 
 
 
 
 

DE SAMHÄLLSFARLIGA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

Citerar lösryckta delar ur artikel om SVERIGE VANSINNET UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR, ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MED 
PERSONLIGT ANSVAR, citat 
 
 

”…ett enormt hot mot vår rättssäkerhet.” 

– Sverige slår sig gärna för bröstet med att svenskar är så bra på att 

ta ansvar, utan att behöva auktoritära pekpinnar. Men jag menar tvärt 

om. Svenskar är oerhört rädda för att ta ansvar.  

 

Det är en sjuka som finns såväl inom myndighetssverige som på 

högsta politiska nivå och det utgör ett enormt hot mot vår 

rättssäkerhet. 

 

 

Det säger Richard Sannerholm, doktor i juridik, som i våras kom ut 

med boken Rättsstaten Sverige – skandaler, kriser, politik.  
 
Han menar att rättssäkerheten bit för bit håller på att urholkas i Sverige och att 
det är frånvaron av tydligt ansvarsutkrävande som till stor del ligger bakom 
den utvecklingen. 

 

Vi rasar framförallt i kategorierna ”rättsväsendets oberoende” och 

”skyddet för äganderätten”, men även när det gäller ”opartiska 

domstolar” och ”laglig verkställighet av ingångna avtal”. 

 

– Frågan om rättsstatens tillstånd i den offentliga förvaltningen 

glider gärna under radarn.  

 

Hur begränsad ska staten vara, vilket ansvar har statens 

tjänstemän, hur hårt ska de straffas om de begår tjänstefel?  

 
Dessa frågor dyker upp då och då, i samband med någon skandal, som till exempel 
då Transportsstyrelsen läckte känslig IT-information. Då ropas det efter krafttag, men 
det blåser över ganska fort, säger Richard Sannerholm.   

https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/skattebetalarna-regeringen-oserios-angaaende-tjanstemannaansvar
https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/skattebetalarna-regeringen-oserios-angaaende-tjanstemannaansvar


I fallet Transportstyrelsen så valde myndigheten att göra avsteg mot regelverket och 
valde det politiska målet. Därmed bröt de mot lagen.  
 
Politiken fick en fördel, på bekostnad av rättssäkerheten, säger Richard 
Sannerholm.   

Slut citat 

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

https://www.fplus.se/experter-darfor-kastar-regeringen-tegnell-framfor-
bussen/a/JokJab?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_camp
aign=fplus_morgonkoll 

 

 
SVERIGE VANSINNET UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

FORTSÄTTER TACK VARE SOCIALDEMOKRATERNA 

 
Du förstår strax mera om SVERIGE VANSINNET utifrån att UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR denna dag är HELT I FOKUS 
 
Citat; 

 

”För sanningen är att Socialdemokraterna har allt att förlora på det utökade 
straffansvaret vid tjänstefel som riksdagen beslutade om 2018. 
 
Risken är nämligen överhängande att pressade tjänstemän då kommer att börja 
avslöja oegentligheter i statsförvaltningen för att själva undvika straff.  
 
Och om den omfattande politiska styrningen som drivit myndighet efter myndighet till 
haveriets rand uppdagas och rättsligen prövas då riskerar den redan svårt sargade 
socialdemokratin att fullständigt falla samman. 
 
Att tjänstemän idag inte ställs till svars för de beslut de fattar är grunden för 
upprätthållandet av den potempkinkuliss det svenska samhället degenererat till att 
bli.” 
 
Slut citat. 

 
 
Ytterligare citat ur samma grund, citat 
 
”Den politiska makten vilar på att samhället fortsätter att acceptera detta 
bedrägeri. 
 
En korrumperad rättsordning där medborgarna förväntas följa lagen eller 
straffas medan tjänstemän tillåts både göra ”avsteg från lagen”, kringskära 
offentlighetsprincipen och ljuga om beredskapstillståndet utan konsekvenser 
undergräver inte bara förtroendet för de svenska myndigheterna. 
 

https://www.fplus.se/experter-darfor-kastar-regeringen-tegnell-framfor-bussen/a/JokJab?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll
https://www.fplus.se/experter-darfor-kastar-regeringen-tegnell-framfor-bussen/a/JokJab?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll
https://www.fplus.se/experter-darfor-kastar-regeringen-tegnell-framfor-bussen/a/JokJab?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll


Det riskerar att rasera det helt. 
 
Och valet mellan en raserad socialdemokrati och ett raserat rättssamhälle 
torde vara enkelt. 
 
Och gissa vad; DE ALLRA FLESTA SER DET KOMMA.” 
 
Slut citat. 
 

 
Citerat ovan är hämtat ur videon, av datum 2020-06-05 från Henrik Jönsson ” "INGEN SÅG 
DET KOMMA" - Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet” 

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR ETT FULLSTÄNDIGT VANSINNE FÖR 

NATIONEN SVERIGE MEDBORGARE SOM VÄRNA RÄTTSSÄKERHET 

FÖR NATIONENS MEDBORGARE 

 
 
MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, SÄRSKILT TILL ALLA JOURNALISTER 
INOM SVT/SR OCH RIKSMEDIA, I ALLA DINA NÄTVERK 

 
 
 
 
Henrik Jönsson delger nationen Sveriges medborgare om verklighetens vansinne i 
SVERIGE VANSINNET, citat 

"INGEN SÅG DET KOMMA" - Om myndigheters förnekelse 

och ansvarslöshet 

Från corona-beredskap till brottsbekämpning hörs samma urskuldande 
klagosång:  
 

“Ingen såg det komma!” 

Varför har svenska myndigheter så svårt att se vart saker är på väg? Varför vill 
man begränsa allmänhetens insyn – och vad blir konsekvenserna av ett 
bristande ansvarsutkrävande? Dessa frågor tar jag upp i veckans video! 

Slut citat 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK FÖR DETTA 

FULLSTÄNDIGA VANSINNE SKA SÅKLART FÅ ETT SLUT 

https://www.youtube.com/watch?v=xvwSg7d_OdU 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvwSg7d_OdU


SKOLMEDICINEN OCH DE SKOLMEDICINSKA LÄKARNA ÄR ENLIGT 

BRUCE LIPTON DEN STÖRSTA DÖDSORSAKEN, CITAT 

 

I USA som varit föregångsland för Sverige på den medicinska arenan 

har man faktiskt gjort dessa beräkningar, men där har man nu 

konstaterat att iatrogena dödsfall utgör den största dödorsaken, 

sedan ett par år tillbaka. 

 
 
 
 
Se ännu mera om VACCIN VANSINNET 

The Truth About Vaccines 

https://www.youtube.com/channel/UCnZ_o5cpwkHJuEYjPtM0j5A/videos  

 
 
 
Se om CANCER VANSINNET 

The Truth About Cancer 

https://www.youtube.com/user/thetruthaboutcancer/videos 

 

 

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 

 

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/channel/UCnZ_o5cpwkHJuEYjPtM0j5A/videos
https://www.youtube.com/user/thetruthaboutcancer/videos


ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

 

DE 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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