
FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE, ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV 
REGION VÄSTERNORRLAND, SOM SJÄLVSTYRANDE REGION 
VÄSTERNORRLAND INTE I LAGA ORDNING BESTRIDIT 

 

- Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå 

covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. 

- Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död 

eller skador som ger men för livet kan inträffa. 

- Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om 

risker för försökspersonens hälsa föreligger 

 
 

 
 

 
 
BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 
MEDICINSKT EXPERIMENT, VACCIN & ”VACCINERNA” ERKÄNDA 
SAKFÖRHÅLLANDE SOM REGION VÄSTERNORRLAND (OCH ALLA SVERIGES 
REGIONER) HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL 
 
Noteras särskilt; Skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och 
bl.a. de sk ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt globalt och 
nationellt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 
 



1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst 
former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet. 
 

Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge; 1) Immunitet emot 
viruset, 2) Skydda mottagaren från att få viruset. 3) Reducera dödsfall, 
infektioner samt minska smittspridning av viruset. Vi ser nu mer och mer att 
injektionerna misslyckas på alla 3 punkter.  
 
Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 
injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, 
myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen. 
 

Om människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass begränsas i 
sina normala liv, tvingas de att delta i experimentet. 
 

 
2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat 
Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan 
uppnås med andra metoder. 
 

Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom 
b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C 
vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som 
visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva 
verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen.  
Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin förlöjligas 
som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19. 
 

 
3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på 
etablerad medicinsk kunskap. 
 

Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur! 
 

 
4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och 
mentala plågor och skador. 
 

Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tusentals döda på grund av covid 
19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I 
Sverige och i EUDRAVIGILANCE finns det också rapporterat om hundratals 
misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga 
biverkningar.  
 

 
5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador 
som ger men för livet kan inträffa. 
 

Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många 
fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd 
som har ADE (Antibody dependent enhancement). Många framstående forskare och 
läkare har larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall hos dem 
som vaccinerat sig. 



 

 
6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten 
 

Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 - 99%, och är inte mer dödlig än 
en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, 
nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste 
vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia. 
 

 
7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika 
risker. 
 

Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för 
deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem. 
 

 
8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade 
personer. 
 

Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, 
kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa 
injektioner. 
 

 
9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta 
experimentet. 
 

Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här 
experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas. 
 

 
10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för 
försökspersonens hälsa föreligger 
 

Kommentar: Trotts att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större 
antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter 
experimentet i oförminskad takt. 
 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA 

avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska 

incitament, får effekten  
 

- att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen 
skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla 
Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 
 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser 

https://lagen.nu/2014:406 
 

https://lagen.nu/2014:406


 
 
 
 
 

 
 
 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner 
delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & 
DÖDAR YRKESVERKSAMHET? 
VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES 
KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & 
UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN 
SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA 
EXPERIMENTET 
 
ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT 
EXPERIMENT -- SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH 
SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT 
EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT 
MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 
 
 
 
 


