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Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten & 

Folkmord mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn 

MEDICINSKT EXPERIMENT SOM ÄR I STRID MOT NURNBERG 

KONVENTIONEN, HELSINGFORS DEKLARATIONEN OCH SVENSK GRUNDLAG 

REGERINGSFORMEN 

Det är allmänt känt och därtill väl känt av Sveriges riksdags alla ledamöter, då genom 

massutskick från undertecknad, att ett MEDICINSKT EXPERIMENT är pågåendes 

sedan längre tid inom Sverige på nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. 

Detta medicinska experiment har marknadsförts som vanligt vaccin, vilket det 

bevisligen inte är, vilket delgivits otaliga gånger om i dessa massutskick som 

Sveriges riksdags alla ledamöter erhållit över tid, därtill har de samma massutskicken 

delgivits Socialdepartementet och därmed således också ytterst ansvarige i Sveriges 

regering nämligen minister Lena Hallengren. 

Utifrån vad är delgivit Sveriges riksdags alla ledamöter, om dessa opartiskt, sakligt 

och objektivt representerat deras uppdragsgivare nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn, som svensk grundlag Regeringsformen förpliktigar 

dessa, så skulle dessa sk ”vaccinerna”/ det medicinska experimentet varit 

stoppat för länge sedan, men så har att inte skett! 

Att Staten Sverige (SS) därmed grovt uppsåtligt, bedrägligt och planerat 

deltager i en global och nationell skadar och dödar verksamhet med dessa sk 

”vacciner” är uppenbart erkänt sakförhållande och notoriskt faktum. 
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Sveriges riksdags alla ledamöter har delgivits ansvaret  

- att bevisa det motsatta men ingen i Sveriges riksdag har bevisligen kunnat 

prestera och leverera bevis för  

- att det inte är ett MEDICINSKT EXPERIMENT dessa skadar och dödar 

”vaccinerna”, som bevisligen systematiskt och generellt i skolmedicinsk 

yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn 

 

Sveriges regering har delgivits detsamma ansvaret men ingen har där heller 

presterat och levererat några bevis för   

- att det inte är ett MEDICINSKT EXPERIMENT dessa skadar och dödar 

”vaccinerna”, som bevisligen systematiskt och generellt i skolmedicinsk 

yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn. 

 

Därav erkänt sakförhållande och notoriskt faktum att de sk ”vaccinerna” är ett 

MEDICINSKT EXPERIMENT. 

Ett medicinskt experiment, som är i strid mot Nürnberg konventionen, 

Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen och svensk grundlag 

Regeringsformen. 

Ett medicinskt experiment som marknadsförts gentemot nationen Sveriges alla 

medborgare/invånare och barn som vanliga vaccin, är uppenbart det värsta 

BEDRÄGERI mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i SS(Staten 

Sveriges) historia. 

De som planerat och uppsåtligt bedrägligt lurats via propaganda att ta dessa sk 

”vaccinerna” är alla helt ovetandes om att de ”vaccinerande” är försöksråttorna i detta 

medicinska experiment, och ni i Sveriges riksdag och därtill Sveriges regering är fullt 

ut informerade och upplysta om detta i massutskicken över tid, fullt bevisbart. 

Att skattemedel inte använts på ett effektivt sätt för era uppdragsgivare 

skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn är fullt 

bevisbart. 

Att beskydda sådan verksamhet är KRIMINELLT! 

Att alls bedriva affärer med kriminella är kriminellt. 

Att den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin i samverkan med skolmedicinen 

bedriver kriminell yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med bl.a. de sk 

”vaccinerna”, dels globalt och dels nationellt inom nationen Sverige, är påvisat i 

massutskicken över tid, och ingen av er har STOPPAT DESSA ”VACCINERNA”! 

 



Det får effekten att Sveriges riksdag och Sveriges regering beskyddar global och 

nationell KRIMINELL skolmedicinsk yrkes skadar och KRIMNELL yrkes dödar 

verksamhet. 

Vilket lagstöd har Sveriges riksdags alla ledamöter för sådan KRIMINELL 

BESKYDDAR skadar och dödar yrkesverksamhet, det svaret är Sveriges riksdags 

alla enskilda ledamöter envar skyldiga nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn. 

Emotser mycket skyndsamt via e-post; svar från varje enskild riksdagsledamot 

till undertecknads e-postadress voulf56@gmail.com vilket lagstöd som åberopas 

av den enskilde riksdagsledamoten för denna kriminella beskyddarverksamhet som 

uppenbart bevisligen den enskilde riksdagsledamoten anser ingår i dennes uppdrag 

utifrån svensk grundlag Regeringsformen och därunder gällande lagar med mera.  

 

Noteras särskilt att det förpliktigas den enskilde riksdagsledamoten att vara 

opartisk, saklig och objektiv i dennes uppdrag. 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 

 

Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
SVERIGE GRANSKAS 
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas 
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
e-post voulf5610@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
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