
Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas 

med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol 

Corona2020, ett förräderi mot alla som kämpat för frihet 

Sista Chansen att säga NEJ till DIKTATUREN; Fredag 8/1 kl 08.30 på 

MYNTTORGET 

https://bakomkulisserna.biz/2021/01/03/sista-chansen-att-saga-nej-till-diktaturen-fredag-8-1-kl-08-30-pa-mynttorget/ 

”Att försöka sälja ett i princip otestat experimentellt DNA läkemedel (det är inte 

ett vaccin i klassisk mening) är enligt mig och 10 000 tals andra läkare, många 

virusprofessorer genetikexperter och nobelpristagare som t.ex Luc Montagnier 

rena vansinnet. Det är att spela rysk roulette med mänsklighetens hälsa.” 

”Det hela är ett stort bedrägeri och ett brott mot mänskligheten och flera av de 

bästa advokaterna i världen håller på med att stämma våra myndigheter bl.a. 

inför människorättstribunalen i Haag, se https://www.medicdebate.org/node/1338  ” 

Välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE 

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 

 

2021-01-04 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet 

https://bakomkulisserna.biz/2021/01/03/sista-chansen-att-saga-nej-till-diktaturen-fredag-8-1-kl-08-30-pa-mynttorget/
https://www.medicdebate.org/node/1338?fbclid=IwAR3_O4SdpGHnnRvc8Kcn9GYoykg2WYKmO6u1ZtUG5BU7jmB0YkusM6Rl4jE


Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett 

nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot 

mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare 

DET BEHÖVS INGET VACCIN - DET EXISTERAR INGEN PANDEMI - DET 

BEHÖVS INGEN PANDEMILAG - CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

FAKTA; Hur många har dött av Covid-19?  

15 % av i dagsläget 8 000 avlidna personer blir omkring 1 200 personer som har dött av 

Covid-19. Det blir 0,011 % eller att 99,99 % av Sveriges befolkning har överlevt 

pandemin som inte kan betraktas annat än som en vanlig förkylning. 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html 

 

”Det hela är ett stort bedrägeri och ett brott mot mänskligheten och flera av de bästa 

advokaterna i världen håller på med att stämma våra myndigheter bl.a. inför 

människorättstribunalen i Haag, se https://www.medicdebate.org/node/1338  ” 

 

BÖRJE PERATT DELGER NATIONEN SVERIGES GODA 

MEDMÄNNISKOR EN MYCKET VIKTIG ARTIKEL 

 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html
https://www.medicdebate.org/node/1338?fbclid=IwAR3_O4SdpGHnnRvc8Kcn9GYoykg2WYKmO6u1ZtUG5BU7jmB0YkusM6Rl4jE


Börje Peratt ska ha all heder och högaktning för denna mycket viktiga artikel av 

datum 2021-01-02, sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

Corona2020, ett förräderi mot alla som kämpat för frihet 

Människan har i årtusenden strävat efter frihet, rättvisa och medmänsklighet 

där många miljoner har dött i kampen mot diktatur och slaveri.  

Hur är det då möjligt att i ett enda slag rycka undan det människor erövrat och 

göra om demokrati till polisstat med pandemilag som är beroende av 

angiverisystem där smittspårning är det slutliga kontrollsystemet. 

TEXT: BÖRJE PERATT 

Först och främst detta coronavirus är ingen farlig smitta, det drabbar inte ens 

98% av påstått smittade.  

De få som kan få problem kan snabbt avhjälpas med mediciner som sjukvården 

vägrat använda.  

Det verkligt farliga är den orimliga rädslan som får folk att ropa på munskydd, 

social avstängning och nedstängning av samhället.  

Detta är likvärdigt med hur sekter, diktaturer och psykopater har agerat för att 

förtrycka människor. 

Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående 

forskare 

När jag hörde Agneta Sjödin uttala sig i TV4 om att ungdomar som träffats i fjällen 

och umgåtts fritt borde få på käften så insåg jag hur illa skräckpropagandan slagit.  

Bekräftelse på det illavarslande tillståndet fick jag då vänner och bekanta hyste 

motsvarande uppfattning.  Alla var rädda för vad som i praktiken var ett 

propagandajippo.  

Och att medierna deltog i detta och lyckades skrämma upp hela landet, det var ett 

slutgiltigt bevis på att medierna deltog i hjärntvätten. Det gick inte längre att föra en 

sansad dialog.  

Befolkningen har lurats att tro på ett spöke som får dem att yla av rädsla och vilja slå 

människor på käften som inte inordnar sig i vansinniga inskränkningar. 

Slut citat 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://humanismkunskap.org/2021/01/02/corona2020-ett-forraderi-mot-alla-som-kampat-for-

frihet/?fbclid=IwAR3WjnkneoQMshAVxuMkIsmKl1Wjc5PxD1YYbJa4UKawWT9f-_kz6IF9XMg 

https://humanismkunskap.org/2021/01/02/corona2020-ett-forraderi-mot-alla-som-kampat-for-frihet/?fbclid=IwAR3WjnkneoQMshAVxuMkIsmKl1Wjc5PxD1YYbJa4UKawWT9f-_kz6IF9XMg
https://humanismkunskap.org/2021/01/02/corona2020-ett-forraderi-mot-alla-som-kampat-for-frihet/?fbclid=IwAR3WjnkneoQMshAVxuMkIsmKl1Wjc5PxD1YYbJa4UKawWT9f-_kz6IF9XMg


SVERIGES REGERING & RIKSDAGEN MED FLERA MEDLÖPARE EN FARA 

FÖR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA 

LIVSKVALITET 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare 

 

Varning för starka scener i denna artikel(se videon) av Torbjörn Sassersson, min 

kommentar; om videon i artikeln, så här kan det förmodligen bli i Sveriges också om 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

tillåts fortsätta av nationen Sveriges medborgare, citat 

Länder transformeras till polisstater under en utdragen coronakris 

Vaccinerad eller ovaccinerad. Alla är misstänkta. 

https://newsvoice.se/2021/01/lander-transformeras-till-polisstater-under-en-utdragen-coronakris/ 

 

Läs och begrunda, är det annorlunda i Sverige? Sprid vidare i alla dina nätverk, 

citerar lösryckt del ur artikeln, citat 

When governments become terrorists, the people have the right to 

stop that terrorism. 

Läs mera 

https://www.naturalnews.com/2021-01-02-predictions-for-2021-stated-by-james-howard-kunstler.html 

 

Citat 

Svensk lag definierar terrorism som en straffbar gärning, till exempel 

mord, som allvarligt ska kunna skada en stat.  

Den som begår brottet ska dessutom ha haft i syfte antingen (1) att injaga 

allvarlig fruktan hos befolkningen, (2) att tvinga offentliga organ att vidta eller 

avstå från att vidta åtgärder eller (3) att destabilisera eller förstöra 

grundläggande strukturer i en stat.[4] 

Slut citat Läs mera 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism 

 

 

https://newsvoice.se/2021/01/lander-transformeras-till-polisstater-under-en-utdragen-coronakris/
https://www.naturalnews.com/2021-01-02-predictions-for-2021-stated-by-james-howard-kunstler.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism


World Freedom Alliance 

https://worldfreedomalliance.org/ 

Welcome To Medic Debate, The Database Of World Freedom 

Alliance! 

https://www.medicdebate.org/ 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, citat 

Dolores Cahill Phd Is Interviewed By Liam Galvin.  

"I Would Sue For Murder If Someone Forcibly Injected Me With The 

Vaccine!"  

MIRROR Play Video This Is A Modal Window. This Modal Can Be Closed By 

Pressing The Escape Key Or Activating The Close Button. Shar 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.medicdebate.org/node/1357 

 

Urgent WARNING! Prof Dolores Cahill on why people will start dying 

a few months after the first m-RNA VACCINATIONS!! 

https://www.brighteon.com/3a26f413-394d-4d42-8d18-922d3ba0def4 

 

Why I Don´T Intend To Take The Covid 19 Vaccine 

Submitted by Mikael Nordfors on January 1, 2021 - 11:35am 

Summary:  

This a short summary of the main reasons to not take the experimental Covid 

19 DNA medication(falsely called a vaccine) and the main reasons in the 

author's opinion to not believe what the governments and mainstream media 

tell you about Covid 19. 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk 

https://www.medicdebate.org/node/1355 

 

https://worldfreedomalliance.org/
https://www.medicdebate.org/
https://www.medicdebate.org/node/1357
https://www.brighteon.com/3a26f413-394d-4d42-8d18-922d3ba0def4
https://www.medicdebate.org/node/1355


Professor Dolores Cahill 

https://www.brighteon.com/cd92cdc3-3fdb-4617-9d7f-813a20f24b2f 

 

Måste ses video 

Dr Carrie Madej Speaks Out 

Dr Carrie speaking out on the covid crisis and related topics.  

Issues a warning. 

https://www.brighteon.com/279a34b3-d226-4b43-9a51-fe8d5f6dc9ce 

 

Publicerat 2020-12-31 

DARK WINTER Explained - Dr. Heiko Schöning 

https://brandnewtube.com/watch/dark-winter-explained-dr-heiko-

sch%C3%B6ning_pXMPhkXfoPxSvhE.html?fbclid=IwAR2nOAAufIT6OwIy44CfgmbPzAHRkuxcfuacHIVWnD9zhrbxQwK

o8QizHS0 

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas 

med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol 

 

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  

 

https://www.brighteon.com/cd92cdc3-3fdb-4617-9d7f-813a20f24b2f
https://www.brighteon.com/279a34b3-d226-4b43-9a51-fe8d5f6dc9ce
https://brandnewtube.com/watch/dark-winter-explained-dr-heiko-sch%C3%B6ning_pXMPhkXfoPxSvhE.html?fbclid=IwAR2nOAAufIT6OwIy44CfgmbPzAHRkuxcfuacHIVWnD9zhrbxQwKo8QizHS0
https://brandnewtube.com/watch/dark-winter-explained-dr-heiko-sch%C3%B6ning_pXMPhkXfoPxSvhE.html?fbclid=IwAR2nOAAufIT6OwIy44CfgmbPzAHRkuxcfuacHIVWnD9zhrbxQwKo8QizHS0
https://brandnewtube.com/watch/dark-winter-explained-dr-heiko-sch%C3%B6ning_pXMPhkXfoPxSvhE.html?fbclid=IwAR2nOAAufIT6OwIy44CfgmbPzAHRkuxcfuacHIVWnD9zhrbxQwKo8QizHS0


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 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS 

MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL 

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/BROT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 

RIKSMEDIA MED FLERA MEDLÖPARE 

 

 

 

 

 

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? 

 



 

Kom särskilt ihåg 

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten 

och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE 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/ 

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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