
Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten 

och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare 

Dr Reiner Fuellmich has filed a COMPLAINT in court Landgericht Berlin 

2020 11 23  

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN DELGER OM Misstänkta fall av covid-19 ska 

inte anmälas.  

MÅSTE SPRIDAS VIDARE VERKLIGHETEN OM FACE BOOK 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, 

Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION 

VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA 

VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, 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 

 

2020-11-23 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, 

socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i 

Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, 

SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att 

tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 

Sveriges Regering med flera har bedrägligt vilselett nationen Sveriges 

medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och 

nationen Sveriges medborgar 

Detta innebär ett medansvar i Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, tills motsatsen är 

bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel. 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/17/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-verkligheten-och-sanningen-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/


CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 
SVERIGES MEDBORGARE 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk om VÅRLSDNYHET, vänligen men 

bestämt uppge källan! 

Wolfgang PCR-Klage, final draft 

Final draft complaint Wolfgang Wodarg PCR 

Om detta får du förmodligen inte veta via Sveriges Regering, riksdagen, 
Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla regioner(fd landsting), SVT/SR/TV4 och 
riksmedia, återstår att se om internet/alternativ media delger sina läsare, sprid vidare 
om VÄRLSDNYHETEN, kom via email direkt från dr Reiner Fuellmich till Ulf Bittner 
denna dag, som delges om härmed, citat 

 

Dr Reiner Fuellmich has filed a COMPLAINT in court Landgericht 

Berlin 2020 11 23  

– WORLD NEWS SPREAD FURTHER IN ALL YOUR NETWORKS – 

CORONA FRAUD / CRIME AGAINST HUMANITY AND THE NATION OF 

THE NATION OF SWEDEN – Spread the word in all your networks 

Vänligen men bestämt uppge alltid källan när du sprider vidare 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/dr-reiner-fuellmich-has-filed-a-complaint-in-
court-landgericht-berlin-2020-11-23-world-news-spread-further-in-all-your-networks-corona-
fraud-crime-against-humanity-and-the-nation-of-the-nat/ 

 

Kom särskilt ihåg, gäller såklart även i Sverige och Sveriges 

Regering, socialministern med flera medlöpare; 

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.  
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/dr-reiner-fuellmich-has-filed-a-complaint-in-court-landgericht-berlin-2020-11-23-world-news-spread-further-in-all-your-networks-corona-fraud-crime-against-humanity-and-the-nation-of-the-nat/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/dr-reiner-fuellmich-has-filed-a-complaint-in-court-landgericht-berlin-2020-11-23-world-news-spread-further-in-all-your-networks-corona-fraud-crime-against-humanity-and-the-nation-of-the-nat/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/dr-reiner-fuellmich-has-filed-a-complaint-in-court-landgericht-berlin-2020-11-23-world-news-spread-further-in-all-your-networks-corona-fraud-crime-against-humanity-and-the-nation-of-the-nat/


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 k roppens 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). 
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-
grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/ 
 
 

 

Se återigen Dr Reiner Fuellmich i videon som setts av 

förmodligen miljoners människor över hela världen(undrar om 

Sveriges regering, socialminister Lena Hallengren, riksdagen, alla Sveriges 
Regioner, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4 och 
riksmedia kanske snart börjar förstå allvaret i Corona bedrägeriet/Brott mot 
mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?) 
 

”German Lawyer Sues The World Over Coronavirus” Must see 

interview whit dr Reiner Fuellmich about CORONA FRAUD and 

CRIME AGAINST HUMANITY 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-

coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-

against-humanity/ 

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

Hur många av nationen Sveriges medborgare är informerade och upplysta om 
sanningen och verkligheten i pågående propaganda mot nationen Sveriges 
medborgare utifrån Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgare? 

Alltså informerade och upplysta om det, som du/ni får del av i dagens 

massutskick, och som delgetts i tidigare massutskick, som uppenbart är av mycket 
stort allmänintresse, av medansvariga Folkhälsomyndigheten, regeringen, riksdagen, 
Socialstyrelsen, alla Sveriges regioner(fd landsting), SVT/SR/TV4 och riksmedia med 
flera medlöpare. 

https://www.youtube.com/watch?v=gvB0vuM5bek
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/


Citat 

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.  

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27120045HSLF  

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen  

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) 
om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall;  

beslutade den 24 september 2020. 

 Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 5 § 3 smittskyddsförordningen 
(2004:255) att 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om 
anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall ska ha följande lydelse.  

4 § Misstänkta fall av covid-19 ska inte anmälas.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020.  

Folkhälsomyndigheten  

JOHAN CARLSON    Bitte Bråstad  

HSLF-FS 2020:23 HSLF-FS 2020:45  

Utkom från trycket den 30 september  

1
 Senaste lydelse HSLF-FS 2020:23 

Slut citat. Källa till ovan citerat 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6250183ea135423f8ed6f20c86ef2d04/hslf-
fs-45-2020.pdf  

 

Ringde upp chefsjuristen Bitte Bråstad denna dag, förmiddagen, för att få 
dennes uttalande om betydelsen/innebörden av ovan citerat, och den anställde 
via skattemedel chefsjuristen Bitte Bråstad slängde på luren! 

Fullständiga kontakt uppgifter till den anställde via skattemedel chefsjuristen 
Bitte Bråstad 

Telefon 010-205 22 42  

e-post bitte.brastad@folkhälsomyndigheten  info@folkhalsomyndigheten.se 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6250183ea135423f8ed6f20c86ef2d04/hslf-fs-45-2020.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6250183ea135423f8ed6f20c86ef2d04/hslf-fs-45-2020.pdf
mailto:bitte.brastad@folkhälsomyndigheten
mailto:info@folkhalsomyndigheten.se


Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten känner till om Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, dessa får också massutskicken! 

 

Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman ringdes upp denna förmiddag 

SVERIGE GRANSKAS Socialstyrelsen Pär Ödman fråga Om 

MISSTÄNKTA FALL AV COVID 19 SKA INTE ANMÄLAS 2020 11 23 

Läs undertexten och lyssna på det inspelade samtalet 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/socialstyrelsen-par-odman-fraga-om-misstankta-fall-av-
covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23 

 

Gd staben Folkhälsomyndigheten och där Pär Vikström ringdes upp efter 
samtalet med chefsjuristen Pär Ödman, Socialstyrelsen 

SVERIGE GRANSKAS Folkhälsomyndigheter Pär Vikström fråga om 

MISSTÄNKTA FALL AV COVID 19 SKA INTE ANMÄLAS 2020 11 23 

Läs undertexten och lyssna på det inspelade samtalet 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheter-par-vikstrom-fraga-om-misstankta-
fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23 

 

MÅSTE SPRIDAS VIDARE VERKLIGHETEN OM FACE BOOK 

Publicerat 2020-11-22, sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Alledged Fact Checker exposes how Facebook is censoring by using 

3rd parties. – FORWARD THIS TO EVERYONE – CORONA 

BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE – Corona fraud / Crime against humanity 

and the nation of Sweden’s citizens 

Forward this to everyone!  Corona fraud / Crime against humanity and the nation of 
Sweden’s citizens 

 Quote 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/socialstyrelsen-par-odman-fraga-om-misstankta-fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23
https://soundcloud.com/ulf-bittner/socialstyrelsen-par-odman-fraga-om-misstankta-fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheter-par-vikstrom-fraga-om-misstankta-fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23
https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheter-par-vikstrom-fraga-om-misstankta-fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23


Alledged Fact Checker exposes how Facebook is censoring by using 

3rd parties. 

By Staff Reporter 

I can’t say this on facebook, but I feel it’s important to say. I was a facebook Fact 
Checker and your conspiracy theories about facebook, are more true than you 
realize. 

I work for a company named Appen. We are a 3rd party freelance contract company. 
A few years ago facebook approached us with an offer. He couldn’t legally censor 
people on his platform because he plead to congress that he was an open forum. So, 
he uses several 3rd party companies to “Fact Check”, and otherwise censor, 
information. 

Justin Trudeau has been taking action in Canada, China, and America, to prepare us 
for the Great Reset, and by us, I refer to civilians. Part of this process is to work with 
Zuckerburg and Dorsey to restrict the flow of information, and to push the statutes of 
the Reset into people’s minds, repetition is the key here. 

We coordinate our efforts with a company in India, from our base in Canada, to 
provide our censorship services to Facebook. A lot of this information, you probably 
already guessed. But here’s what you might not have known 

We have specific directives on what to fact check and how to fact check. I’m going to 
list off a couple of these directives: 

 
1) First off, primarily conservative and right leaning posts on twitter and facebook 
make it to our service. 

2) Left leaning posts are to be ignored and never manually flagged, it doesn’t matter 
if it violates ToS or even federal law. If facebook gets in trouble they blame us, and 
they can’t do anything because we’re not based in America, so we give the 
government the run around and nothing can be done. It’s worked so far. 

3) Zuckerburg created a program that feeds posts automatically into our service, it 
analyzes content in posts, searching for common images and lines of text, and if it 
matches any of our guidelines it gets automatically flagged and entered into our 
system to be “Fact Checked”. So we don’t just go looking for conservative posts, 
Zuckerburg sends 
them to us with his automatic program. 

4) If there are multiple ideas in a conservative post, only 1 of them needs to be 
potentially disputable. We are to flag an entire article as 
disputed/false/discredited/untrue/etc even if there’s only 1 idea that’s not completely 
confirmed. 

5) Even ideas that are confirmed, don’t matter unless its a left leaning idea. What this 
translates to is as long as we all push the same idea, what we say becomes truth. 



That’s standard psychology, and American’s are the easiest to manipulate with this. 
The only thing making it difficult is their Freedoms that are not common in most 
countries around the world, which forces us to deal with America in a different way. 

6)When we write articles for politico, nyt, etc we are allowed to mark a title or article 
as true as long as at least 3 of the core ideas in the article or post are potentially true. 
Keyword here is potentially, it can be completely false, but as long as we can cite a 
source that argues in our favor, we can confirm it 100% true. The inverse is also true, 
if we can find even 1 source that dictates something to be potentially false, we can 
mark the entire article/post. 

7) We write articles, and then cite our own articles as evidence. Check the fine print 
of each article, we always cite ourselves, but what you might not know, is that only a 
handful of companies are actually writing the articles for dozens of websites, news 
media, and mass media. This isn’t unique to America, we’ve done this in countries 
around the world for a very long time. 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

Vänligen men bestämt uppge alltid källan när du sprider vidare 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/alledged-fact-checker-exposes-how-
facebook-is-censoring-by-using-3rd-parties-forward-this-to-everyone-corona-bedragerietbrott-
mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-fra/ 

 

Publicerat 2020-11-23, citat 

Statistikexpert om coronakrisen: Vad driver Regeringens 

överdrifter? 

STATISTISK ANALYS & DEBATT. ”Dödligheten i år avviker inte nämnvärt från 
tidigare års influensasäsonger”, ”fundera över vad som ligger bakom hetsen kring 
årets influensavåg” och ”de stora medierna deltar i detta spel, i ett spel med 
obegripliga siffror.  

Public Service inte undantaget”.  

Det säger en pensionerad matematisk statistiker som skarpt varnar för att 
inkompetens styr Regeringen. 

Slut citat. Läs mera 

https://newsvoice.se/2020/11/statistikexpert-coronakrisen/ 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/alledged-fact-checker-exposes-how-facebook-is-censoring-by-using-3rd-parties-forward-this-to-everyone-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-fra/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/alledged-fact-checker-exposes-how-facebook-is-censoring-by-using-3rd-parties-forward-this-to-everyone-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-fra/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/23/alledged-fact-checker-exposes-how-facebook-is-censoring-by-using-3rd-parties-forward-this-to-everyone-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-fra/
https://newsvoice.se/2020/11/statistikexpert-coronakrisen/


ÄGER STATEN & SVERIGES REGERING OCH SÅ KALLADE SAKKUNNIGA I DEN 

SAMHÄLLSFARLIGATE KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR DITT 

IMMUNFÖRSVAR 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare 

 

SVARA DOKTORN delger om sanningen och verkligheten i artikel av 2020-11-22, 

måste läsas och spridas vidare i alla dina nätverk om PROPAGANDAN i Sverige mot 

nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, citat; 

 

Farlig professor? 

Det bjuder mig egentligen emot att raljera om enskilda personer, men de som är 
”offentliga” sådana och hela tiden söker uppmärksamhet och sticker ut hakan med 
sina tvärsäkra påståenden får faktiskt tåla en del. 

Om man dessutom gör det med auktoriteten hos sin 

läkarlegitimation och med stöd av en professorstjänst, så blir 

frestelsen att påpeka vissa märkligheter i deras agerande alltför 

stor. 

För att ingen skall bli oskyldigt misstänkt vill jag redan nu berätta, att det är professor 
Agnes Wold jag tänker på. Hon disputerade vid Göteborgs Universitet 1989 och sägs 
vara specialiserad på ”tarmens normala bakterieflora och dess interaktion med 
immunsystemet”. 

Kanske litet märkligt uttryckt, eftersom tarmens bakterieflora enligt min uppfattning 
bokstavligen ÄR en del av immunsystemet! 

Hon har kanske mest gjort sig känd som ”kvinnosakskvinna” och bl.a. påvisat hur 
kvinnor systematiskt diskrimineras i den akademiska världen – och där är hon 
förvisso rätt ute, och förtjänar all respekt. 

En del av det hon sagt om det onödiga städandet och den obefogade skräcken för 
bakterier kan jag också tycka innehåller sakligt korrekta uppgifter.  

 

Det tråkiga är ju också att de flesta – även läkare - tycks vara 

okunniga om, att vi människor helt enkelt är vandrande kolonier av kroppsegna 

celler, bakterier, virus, svamp och andra mikrober – och att dessa symbiotiska delar 
måste fungera tillsammans, om vi alls skall överleva.  

Att generellt vara rädda för just bakterier förefaller därmed inte särskilt 
genomtänkt. 

 



Men nu till det märkliga (enligt min uppfattning). Agnes Wold och 

hennes forskargrupp sägs 2014 ha utvecklat ett ”generellt vaccin 

mot allergi” - i form av ett protein som skall STIMULERA 

IMMUNFÖRSVARET! 

I dag hör man Agnes Wold nästan dagligen i olika media gå ut och tala om, att vi 
INTE KAN PÅVERKA VÅRT IMMUNFÖRSVAR! 

 

Enligt Expressen frågade deras medarbetare henne just om man kunde 
påverka sitt immunförsvar. Svaret blev då – med hennes erkänt goda 
formuleringsförmåga och eleganta språkbruk: ”Inte ett skit”. 

 

Nu har jag inte hört eller sett Agnes Wold agera mot tanken på ett 

kommande vaccin mot det aktuella coronaviruset.  

Eftersom också detta vaccin i någon mening är avsett att påverka vårt immunförsvar, 
så att det kan ta hand om coronaviruset – alltså att det i någon mening skall 
PÅVERKA VÅRT IMMUNFÖRSVAR – så borde professor Wold med all kraft 
förhindra detta slöseri med tid och pengar.  

Hon påstår ju offentligt varje dag att vårt immunförsvar INTE GÅR 

ATT PÅVERKA! 

Men kanske har jag i min enfald allvarligt missförstått något? Jag vill i så fall att 
någon informerar mig om vad detta missförstånd består i! 

Slut citat 

Källa till ovan citerat 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6976990/posting/farlig-professor 

 

 

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 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6976990/posting/farlig-professor


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 

 

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 

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? 

 



 

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/ 

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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