
 

DEPOPULATIONS AGENDA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

Maktmissbrukarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR kan inte 

ta ansvar, de är missbrukare av makt! 

Brott mot mänskligheten - Syrgasen som försvann på 1 år - 

Appeal to the World Medical Association to intervene.   

 

I cannot classify this as anything other than a grossly 

criminal human rights violation. 

 

Most importantly, I want you to understand certain primary 

ethics which doctors swear to uphold, while treating 

patients as people. 

 

Vi tycks som en fårskock gå in i detta – precis som man i 

Tyskland naivt lät Hitlers hejdukar ta över den politiska 

makten. 

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 

 
 

2020-05-23 
 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, 

regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, 

folkhälsomyndigheten, SVT/SR och riksmedia,  



ÄR NI ALLA BESKYDDARE AV DEPOPULATIONS AGENDA 

MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE?  

OM DE SAMHÄLLSFARLIGA UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR   

Alltså Sveriges Regering, Sveriges Riksdag, de folkvalda politikerna i 
Sveriges alla regioner och kommuner, deras lakejer tjänstemän/kvinnor 
inom stat, regioner och kommuner, alla de verkligt samhällsfarliga UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR! 
 
Dessa sammantaget är moraliskt ansvariga för det SVERIGE 
VANSINNE ANNO 2020 som uppenbart i verkligheten existerar, du 
förstår strax mera! 
 
SKOLMEDICINEN= DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN= 
SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET=FOLKRÄTTSBROTT MOT 
NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/BEFOLKNING 
 

 

Brott mot mänskligheten - Syrgasen som försvann på 1 år - 

Appeal to the World Medical Association to intervene.   

 
SKOLMEDICINEN BEDRIVER SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET 
SOM BESKYDDAS AV DE FOLKVALDA POLITIKERNA & DERAS 
LAKEJER 
 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

 

Nationen Sveriges medborgare är uppenbart utsatta för ett 

mycket allvarligt brott, särskilt de svaga, sjuka och äldre, 

ett lagbrott som sker systematiskt och generellt, som 

enligt brottsbalken ska straffas mycket hårt! 

 

Du läser mera om detta SVERIGE VANSINNE i dagens massutskick och 
också via detta publicerat 
 
MYCKET VIKTIG OM DET SOM PÅGÅR I SVERIGE, LÄS MERA OCH 
SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-appeal-to-the-world-
medical-association-to-intervene/  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-appeal-to-the-world-medical-association-to-intervene/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-appeal-to-the-world-medical-association-to-intervene/


  
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-lag-2014406-om-straff-for-
folkmord-brott-mot-manskligheten-och-krigsforbrytelser/  

 
 
 
 
Dr.Whistleblower Jon Tallinger 2020-05-22, se denna video, citat 

Syrgasen som försvann på 1 år 

Jämförelse hur syrgasen plockades bort inför Covid-19 

Slut citat. 
 

Se denna video och sprid vidare i alla dina nätverk om 

SVERIGE VANSINNET som uppenbart är ett generellt och 

systematiskt FOLKRÄTTSBROTT/BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN 

https://www.youtube.com/watch?v=w12aLbT2BkI 
 
 
 
 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 

 

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, 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot-manskligheten-och-krigsforbrytelser/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/05/23/2020-05-23-lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot-manskligheten-och-krigsforbrytelser/
https://www.youtube.com/channel/UCPi09ewi9RSkDwT2fsSsxKg
https://www.youtube.com/watch?v=w12aLbT2BkI
https://lagen.nu/2014:406#P2S1


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. 

 
https://lagen.nu/2014:406 

 
 
Dr.Whistleblower Jon Tallinger, Face Book, 2020-05-21, citat 

Appeal to the World Medical Association 

to intervene. 

 

I cannot classify this as anything other than a grossly 

criminal human rights violation. 

 

https://lagen.nu/2014:406


I, Dr Jon Tallinger of Sweden, appeal to the World Medical 
Association to intervene, and make an independent investigation 
into what's happening in Sweden. 
 

On the 9th of April, Prime Minister Stefan Löfven said: 

“Sweden has not succeeded in protecting it’s elderly” in 

an interview with Svenska Dagbladet. 

 

Mr Löfven also said we had to prepare for possibly up to 

thousands of deaths. 

 

 

As a doctor, thinking about what he has said saddens me. 

I do my best to protect my patients, regardless of age. 

 
 

But confronted with official directives for the elderly, I 

cannot possibly condone this. Not only as a doctor, but also as a 
parent, and the child to my parents whom I value and respect. 
 
 
 

I want to inform fellow Swedes and people abroad about 

these official directives {1}, which includes one sent out 

by the region of Gävleborg titled "Oxygen Therapy in 

COVID-19 Palliative Care", dated 17th of April. 

 
 
 

They should be viewed alongside other official directives 

for elderly people in all regions of Sweden, and what is 

happening generally here concerning Covid-19 patients. 

 
Official statistics are affected by many factors, especially directives and 
their implications which the public are not expected to know. 

 

 



Most importantly, I want you to understand certain primary 

ethics which doctors swear to uphold, while treating 

patients as people. 

 

Slut citat 
 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM 

SVERIGE VANSINNET SOM UPPENBART ÄR Brott mot 

mänskligheten , läs återigen Lag (2014:406) om straff för 

folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 

https://www.facebook.com/jon.tallinger.9/posts/2607814726147920  

 

 

 

 

SVARA DOKTORN DELGER SINA LÄSAR 2020-05-22, citat 

Sverige slår världsrekord! 

Enligt tillgänglig och aktuell statistik verkar det som att 

Sverige nu tagit ledningen och har flest dödsoffer av 

Covid-19 i hela världen (per capita)! 

 

Även om statistiken säkert har sina brister (också i Sverige), så är 
detta anmärkningsvärt! Kanske ännu mer anmärkningsvärt är, att 
både statsepidemiologen Anders Tegnell och flera andra 
företrädare för ”vetenskapen” fortfarande hävdar, att vi är på rätt 
väg och fortsätter att framgångsrikt bekämpa pandemin enligt 
nuvarande strategi! 

 

Det betyder antagligen då att vi skall fortsätta att utsätta 

människor på äldreboenden för en plågsam död genom 

kvävning – och tvinga dem att dö utan kontakt med sina 

anhöriga! En absolut omänsklig död! Ordinerad av läkare! 

 

https://www.facebook.com/jon.tallinger.9/posts/2607814726147920


Det betyder kanske också att våra myndigheter skall 

fortsätta att till varje pris tysta dem som sprider 

information om detta.  

Sjuksköterskan Latifa Löfvenberg i Gävle, som inte längre stod ut 
med att se gamla människor förtvivlat kämpa efter luft och slutligen 
dö efter ibland många timmars fruktansvärd ångest avskedades 
snabbt, sedan hon gått ut offentligt med detta.  

 

Och läkaren Mikael Nordfors, som också gått ut offentligt med 

vetenskaplig information om denna maximalt plågsamma form av 
”ättestupa” - han riskerar tydligen nu att bli av med sin 
läkarlegitimation. 

 

Välkände svenske läkaren Yngve Gustafsson, som länge 

påtalat den katastrofala övermedicineringen och näringsbristen hos 
äldre, har nu också förklarat vad detta handlar om. Därför kan man 
förmoda, att också denne modige hedersman kommer att tystas – 
och/eller karaktärsmördas i media av totalt okunniga journalister. 

 

Alla som säger sanningen om det som nu pågår riskerar 

arbete och anseende – och om man är professionell inom det 

medicinska området riskerar man att fråntas sin legitimation, vilket 
innebär att man inte kan försörja sig på det område där man har sin 
kompetens (och behövs!). 

 

Att några maktgalna psykopater som Tony Fauci, Bill 

Gates och några fler på kort tid skulle kunna åstadkomma något 

som med viss marginal förmodligen kommer att överträffa Hitlers 
verksamhet under Tysklands nazistiska tid (drygt 50 miljoner döda) 
är svårt att föreställa sig. Men nu håller det på att hända! Och vi 
tycks med öppna ögon tillåta det! 

 



Det är oerhört plågsamt konstatera, att våra myndigheter, 

större delen av läkarkåren och nästan alla media aktivt 

bidrar till det hela.  

Vi tycks som en fårskock gå in i detta – precis som man i 

Tyskland naivt lät Hitlers hejdukar ta över den politiska 

makten. Även då höjdes röster för att stoppa katastrofen, men de 

tystades effektivt (precis som nu). 

 

Snart kommer världen förmodligen att utsättas för det 

optimala folkrättsbrottet, då en stor del av mänskligheten 

tvångsvaccineras med ett Coronavirus-vaccin.  

 

Detta vaccin kommer inte att vara kontrollerat med 

avseende på säkerhet – vilket inte heller något av nuvarande 

vacciner är.  

 

Men precis som tidigare kommer säkert vaccintillverkarna 

att vara friskrivna från ansvar – så även om samtliga 

vaccinerade avlider, så kommer man inte juridiskt att kunna göra 
något. Det blir i så fall bara att med ett beklagande konstatera 
dödsfallen. 

Bäst på att vara sämst: 

https://www.facebook.com/rebecka.fallenkvist/videos/10220880347135982/UzpfSTEwM

DQ1OTY1ODE3MTI0NzoxNzMzODI3OTc1NDU1OTk/  

 

Källa till ovan citerat 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6913558/posting/sverige-sl%C3%A5r-

v%C3%A4rldsrekord 

 

 

https://www.facebook.com/rebecka.fallenkvist/videos/10220880347135982/UzpfSTEwMDQ1OTY1ODE3MTI0NzoxNzMzODI3OTc1NDU1OTk/
https://www.facebook.com/rebecka.fallenkvist/videos/10220880347135982/UzpfSTEwMDQ1OTY1ODE3MTI0NzoxNzMzODI3OTc1NDU1OTk/
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6913558/posting/sverige-sl%C3%A5r-v%C3%A4rldsrekord
http://www.svaradoktorn.se/427029039/6913558/posting/sverige-sl%C3%A5r-v%C3%A4rldsrekord


PROF FERRADA de NOLI, 2020-05-21 citat 

STRONG appeal by Dr Jon Talllinger in 

@The_Indicter 

 Magazine calling medical associations & international 

media to investigate ongoing policies in #Sweden’s nursey 

homes, & hold accountable those responsible for 

"outregous #humanrights violations" 

 

LÄS MERA 
https://twitter.com/ProfessorsBlogg/status/1263917613660409856 

 

https://twitter.com/ProfessorsBlogg 

 

 

MÅSTE SES OM VAD SOM HÄNDER I USA 

MED FAUCI BREAKING NEWS 

David Zublick Channel 2020-05-21, citat 

Fauci Indicted 

The United States Justice has finalized a sealed 

indictment against Dr. Anthony Fauci for crimes including 

treason, conspiring with the enemy and fraud. David 

Zublick unseals the truth in this breaking story. 

Slut citat 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DIN NÄTVERK 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7AlQ7iSG51g&feature=emb_log
o 

 

 
Se ännu mera om VACCIN VANSINNET 

The Truth About Vaccines 

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

 

https://twitter.com/ProfessorsBlogg/status/1263917613660409856
https://twitter.com/ProfessorsBlogg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7AlQ7iSG51g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7AlQ7iSG51g&feature=emb_logo
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 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen  

VÄLKOMMEN TILL DET 

SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

Syltryggarnas paradis     

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/user/thetruthaboutcancer/videos


  

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, 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 

 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

