
Sveriges Regering och deras medlöpare kommer inte undan verkligheten 

och sanningen! – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare 

Misstänkta fall av covid-19 ska inte anmälas enligt 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN – Hur har man kommit fram till det och 

VARFÖR? – SVERIGE GRANSKAS utifrån Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

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 

 

2020-11-24 

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/


Målet var såklart att alla nationen Sveriges medborgare ska VACCINERAS, 

statsminister Stefan Löfven har delgett om att VACCIN har inköpts för 

skattebetalarnas medel, alla i nationen Sverige kan vaccineras! 

Hela världen ska vaccineras, det var allmänt känt långt innan WHO pandemin 

blev känd, Bill Gates hade uttryckt det tydligt och klart!  

Allt således planerat, dvs. PLANDEMI med VACCINERING av världsbefolkningen 

och nationen Sveriges medborgare! 

 

CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE och en del i den planerade 

PLANDEMIN med vaccinering som LÖSNINGEN, på skattebetalarnas 

bekostnad! 

 

Det är uppenbart inte att använda skattemedel på ett effektivt sätt 

för skattebetalarnas liv, hälsa och framtida livskvalitet, det är ett 

enormt bedrägeri, Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare! 

 

 

LEDAREN OCH BESKYDDAREN AV SKADAR OCH 

DÖDARVERKSAMHET 

Den sk ledaren statsminister Stefan Löfven och dennes medlöpare beskyddar den 

kriminella läkemedelsindustrin/skolmedicinen och dess skadar och dödar 

verksamhet, som inte alls har stöd i svensk lagstiftning! 

Den ska ledaren och dennes medlöpare äger bevisbördan att bevisa det 

motsatta, den starkare parten äger alltid bevisbördan!  

Ordnar mycket gärna en debatt i SVT med dr Reiner Fuellmich, 

World Doctors Alliance mot vår sk ledare statsminister Stefan 

Löfven och dennes medlöpare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och därtill såklart om 

VACCIN VANSINNET och alternativ till det, nämligen vad som är allmänt känt, 

men undanhålls av den sk ledaren och dennes medlöpare.  



Alltså som bevisligen värnar den kriminella läkemedelsindustrins enorma 

ekonomiska agenda, kontroll och makt i en globalistisk politisk agenda, 

således värnar bevisligen den sk ledaren och dennes medlöpare inte alls 

nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet! 

 

Det är bevisligen inte att använda skattemedel på ett effektivt sätt 

för skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare! 

 

Publicerat 2020-11-24 citat 

Corona pandemin existerar inte alls, därför att PCR testerna kan inte 

användas för att fastställa en pandemi - Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/24/corona-pandemin-existerar-inte-alls-darfor-

att-pcr-testerna-kan-inte-anvandas-for-att-faststalla-en-pandemi-corona-bedragerietbrott-mot-

manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/ 

Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan! 

 

Publicerat 2020-11-24, citat 

Det betyder alltså, att Folkhälsomyndigheten inte anser sig ha något 

ansvar för FOLKHÄLSAN! – SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin i 

artikel Myndigheternas flykt från ansvar 2020 11 23 – Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare i akt mening och syfte att gynna den kriminella 

läkemedelsindustrin/VACCIN VANSINNET. 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/24/det-betyder-alltsa-att-folkhalsomyndigheten-

inte-anser-sig-ha-nagot-ansvar-for-folkhalsan-svara-doktorn-sven-erik-nordin-i-artikel-

myndigheternas-flykt-fran-ansvar-2020-11-23/ 

Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan! 
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Publicerat 2020-11-24 citat 

Coronavirus-testning kan manipuleras för att göra vacciner mer 

effektiva – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare, som beskyddas av Sveriges Regering 

och dess medlöpare 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/24/coronavirus-testning-kan-manipuleras-for-att-
gora-vacciner-mer-effektiva-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-
sveriges-medborgare-som-beskyddas-av-sveriges-regering-och-dess-me/ 
 
Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan! 
 
 

 
Publicerat 2020-11-24 citat 

Nu införs globala vaccinpass.....  - Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, en del i VACCIN 

VANSINNET! 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/24/nu-infors-globala-vaccinpass-corona-

bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-en-del-i-vaccin-

vansinnet/ 

Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan! 

 
 
Publicerat 2020-11-24 citat 

Coronabedrägeriet och planen/målet total kontroll dvs. DEN STORA 

ÅTERSTÄLLNING/THE GREAT RESET - Uppenbart bevisligen 

planerad global politisk agenda! 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/24/coronabedrageriet-och-planenmalet-total-

kontroll-dvs-den-stora-aterstallningthe-great-reset-uppenbart-bevisligen-planerad-global-

politisk-agenda/ 

Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan! 
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Publicerat 2020-11-24 citat 

Misstänkta fall av covid-19 ska inte anmälas enligt 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN – Hur har man kommit fram till det och 

VARFÖR? – SVERIGE GRANSKAS utifrån Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/24/misstankta-fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-

enligt-folkhalsomyndigheten-hur-har-man-kommit-fram-till-det-och-varfor-sverige-granskas-

utifran-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-na/   

Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan! 

 

 

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 

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 
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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 

 

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 

 

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? 

 



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/ 

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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