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Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i 
laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på 
av vice chefsåklagare/tf kammarchef Katarina Lenter utsedd handläggare av ärendet, 
därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att 
åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter 
med vändande epost till voulf56@gmail.com och därtill till r.fuellmich@fuellmich.com 
, kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de  
 
 
Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen 
mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt 
intresse internationellt. 
 
 
Noteras särskilt 
All kommunicering i anmälan ska ske med epost då anmälaren kan komma 
befinna sig på resande fot över tid. 
 
Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen 

och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och 

objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i 

denna anmälan fullt ut avgörande. 

 

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist 

sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans 

team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i 

sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, 

dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och 

virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, 

sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och 

sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv 

handläggning av anmälan. 
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Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden 

och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet 

säkerställs 

 

2021-12-31 

 

Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar 

anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 

 

Inledning 

ANMÄLAN AV SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER(SKR) för som synes 

synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt 

bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament i det gigantiska som synes 

planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och 

PCR bedrägeriet. 

 

Åklagaranmälan till vice chefsåklagare/ tf kammarchef Katarina Lenter som har 

på begäran att säkerställa fullständig rättssäker, opartisk och saklig handläggning 

och att denna åklagare anmälan mycket skyndsamt och med prioritet handlägges av 

vice chefsåklagare/ tf kammarchef Katarina Lenter utsedd handläggare. 

 

Grunderna i åklagaranmälan 

 

A 

PCR BEDRÄGERIET 

Det går med all tydlighet att läsa, allmän information som alla kan läsa, 

publicerad av SKR, således erkänt sakförhållande, bevis och notoriskt faktum som 

åklagaren har att handlägga anmälan utifrån, citat 

 

Publicerad 23 december 2021 

 

Nya överenskommelser om vaccinering och testning 

 



SKR och regeringen har slutit två nya överenskommelser för ett fortsatt effektivt 

vaccinationsarbete och fortsatt storskalig testning och smittspårning. 

 

Marie Morell & Lena Hallengren 

Staten ersätter regionerna för varje utförd vaccination och varje utfört test. 

Regionerna tillförs därutöver ytterligare närmare 200 miljoner kronor för att bland 

annat utöka vaccinationskapaciteten. 

Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 

Överenskommelsen innebär att staten avsätter närmare 200 miljoner kronor till 

regionerna för att bland annat stödja uppskalningen av vaccinationskapaciteten 

under 2022. Regionerna får även fortsatt ersättning för varje given dos.  

 

Ersättningen för dos 1 och 2 som ges till personer som är 18 år och äldre höjs med 

50 kronor till 325 kronor för att säkerställa att det viktiga uppsökande arbetet för att 

höja vaccinationstäckningen ska kunna fortsätta. Ersättningen i övrigt för varje 

genomförd vaccination är 275 kronor per dos. Regeringen avsätter även 4 miljoner 

kronor till regiongemensamma kommunikationsinsatser om vaccination genom 

1177.se. 

Vaccinationer ska utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommenderade 

dosintervall och prioritetsordning. Med beaktande av när den andra dosen hittills 

givits innebär detta att 80 procent av den vuxna befolkningen nationellt kommer att 

ha kunnat erbjudas en tredje dos under första kvartalet 2022.  

 

Nationellt ska 80 procent av personer som är 50 år och äldre ha fått en tredje dos 

vecka 3. Regionerna har olika förutsättningar för när vaccination med påfyllnadsdos 

kan genomföras utifrån befolkningens åldersstruktur och tidigare genomförda 

vaccinationer 

− Vaccinering är vårt enskilt skarpaste verktyg mot pandemin. Det är av största 

vikt att vi säkrar en hög och jämn vaccinationstäckning i hela landet och nu ger vi 

regionerna och vården stabila och goda förutsättningar för det även under 2022, 

säger socialminister Lena Hallengren. 



− Regionerna har hittills i år gett omkring 17,3 miljoner doser vaccin mot covid-19. 

Vaccinationstakten har de senaste veckorna varit hög, förra veckan vaccinerades 

närmare en halv miljon invånare. Regionerna har en hög kapacitet, både för att 

fortsätta vaccinera brett och för att arbeta uppsökande för att öka 

vaccinationstäckningen i alla grupper, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s 

sjukvårdsdelegation. 

Staten och regionerna fortsätter också sitt samarbete för att säkerställa att personer 

som har rätt att få ut ett covidbevis kan få det. Ett åtagande för regionerna som 

tillkommer i årets överenskommelse är överföring av uppgifter till E-

hälsomyndigheten om vaccination av personer som saknar person- eller 

samordningsnummer. Överföring av uppgifter direkt från vården gör det möjligt 

för myndigheten att utfärda ett vaccinationsbevis även till denna grupp. 

Överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19 

PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtestning) och smittspårning är 

viktiga verktyg för att ställa korrekta diagnoser, begränsa smittspridning och för att få 

en bra bild av smittläget i landet. Regeringen och SKR har även för 2022 tecknat 

en överenskommelse om nationell testning och smittspårning som innebär att 

staten tar kostnaderna och genom Folkhälsomyndigheten bidra till arbetet 

inom området. Regionerna utför testningen och smittspårning utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

− Den senaste tidens ökande smittspridning understryker behovet av en storskalig 

testkapacitet. Genom den här överenskommelsen säkras förutsättningarna även 

under 2022, säger socialminister Lena Hallengren. 

− En fortsatt storskalig testning kräver ett fortsatt tätt samarbete mellan staten 

och regionerna och ett nationellt stöd, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s 

sjukvårdsdelegation. 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 

kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). 

Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser 

testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel 

smittspårning för första halvåret 2022. 

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av 

överenskommelsen. Uppdraget omfattar bland annat att bistå och stödja regionerna 

med vägledning, råd och rekommendationer för ändamålsenlig och resurseffektiv 

testning och smittspårning, samt att följa upp resultaten av regionernas arbete. 

Folkhälsomyndigheten har tidigare fått i uppdrag att bidra till att det finns adekvat 

test- och analyskapacitet avseende covid-19 tillgänglig under 2022, som komplement 

till regionernas egen kapacitet. I det nu aktuella uppdraget preciseras att 

Folkhälsomyndigheten i stället från den 1 april ska tillgängliggöra 

beredskapskapacitet, vilket innebär testkapacitet till en region när regionen 

överskrider sin andel av 300 000 tester per vecka på nationell nivå. 

Slut citat 



 

Källa till ovan citerat 

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyaoverenskommelseromv

accineringochtestning.60391.html 

 

Fakta och bevis om PCR BEDRÄGERIET som synes uppenbart Sveriges regering 

och Sveriges Kommuner och Regioner, därmed också Sveriges alla 21 Regioner (fd 

landsting) är fullt ut involverade/delaktiga i, fakta och bevis som är allmänt känt 

över hela världen.  

Alltså fakta och bevis som synes avsiktligt planerat och grovt uppsåtligt utifrån 

enorma ekonomiska incitament undanhållits nationen Sveriges FOLK & BARN 

över tid, som synes grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament och 

därmed som synes grovt uppsåtligt BEDRÄGLIGT.  

Alltså som genomförs i som synes planerad och grovt uppsåtlig BEDRÄGERI 

agenda mot nationen Sveriges FOLK & BARN, då för att bedrägligt manipulera grovt 

uppsåtligt nationen Sveriges FOLK & BARN att ”vaccinera” sig med injektioner som 

är genterapi/medicinskt experiment och därtill skadar och dödar mänskligheten 

generellt och systematiskt, publicerat 2021-12-27 citat 

 

CDC säger att PCR-testet är ogiltigt. Gör ingen skillnad mellan Covid-

19 och säsongsinfluensa. Upptäcker eller identifierar inte SARS-CoV-

2 och dess varianter. Det finns ingen pandemi!  

Slut citat.  
 
Åklagaren läser mer i den bifogade pdf filen CDC… 
 
Åklagaren läser ännu mer i vad som redan i juli 2021 var känt över hela världen 

om PCR BEDRÄGERIET, som undanhållits som synes avsiktligt planerat och grovt 

uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament av Sveriges regering (en politisk 

agenda, globalt som nationellt), Sveriges Kommuner och Regioner, 

Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting) citat 

 

CDC drar tillbaka bedrägligt PCR-testprotokoll som användes för att 

förfalska covid "positiva" för att driva på plandemin 

Efter mer än ett år av vetenskapligt bedrägeri för att få fram falska "positiva" resultat 

via PCR-testning har CDC meddelat att man drar tillbaka RT-PCR Diagnostic Panel 

den 31 december i år: 

Efter den 31 december 2021 kommer CDC att dra tillbaka sin begäran till den 

amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) om Emergency Use 

Authorization (EUA) för CDC:s 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-
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PCR Diagnostic Panel, det test som först lanserades i februari 2020 för att upptäcka 

endast SARS-CoV-2. CDC ger detta förhandsbesked för att kliniska laboratorier ska 

få tillräckligt med tid för att välja och genomföra ett av de många FDA-godkända 

alternativen. 

Användningen av PCR-tester för diagnos av covid sjukdomar är ett globalt 

vetenskapligt bedrägeri, eftersom inget PCR-instrument kan ge kvantitativa resultat 

som kan indikera en specifik virusbelastning. Ändå användes detta CDC-godkända 

testprotokoll för att skapa illusionen om en "casedemi", där man låtsades att 

hundratals miljoner människor runt om i världen var smittade av covid. 

 

Det hela var utstuderad kvacksalveri, och alla som är bekanta med PCR-teknik 

(se nedan) har vetat detta från första början. 

Läs ännu mer bästa åklagare 

https://www.afinalwarning.com/538670.html 

 

B. 

Ytterligare mera fakta och bevis i fråga om PCR BEDRÄGERIET, citat 

Hela covid-”plandemin” har varit baserad på bedrägligt PCR-test, 

och nu meddelar CDC att det tar det mest använda testet, kanske i ett försök att 

ersätta testet med ännu ett bedrägligt protokoll som kan kontrolleras av 

hälsomyndigheter för att förvärra "pandemin" på begäran (eller kanske hävda att 

covid har eliminerats och förklara seger). 

Från första början har hela pandemin inte varit något annat än ett globalt 

koordinerat PCR-testbedrägeri. Som Thermo-Fischers säljare sa till mig vid 

personliga möten kan PCR-instrument inte fastställa kvantitativa resultat.  

De använder inte kvantitativa instrumentkalibreringskurvor eller kvantitativa externa 

covid-standarder.  

Detta innebär att PCR-instrument inte har någon legitim roll för att 

diagnostisera någon person med sjukdom eller covid-infektioner. Blotta 

närvaron av ett enda viralt fragment, multiplicerat biljoner gånger genom PCR-

cykling, tyder inte på något av vetenskapligt eller diagnostiskt värde. 

Från Great Game India : 

En portugisisk appellationsdomstol har slagit fast att PCR-tester är 

otillförlitliga och att det är olagligt att placera personer i karantän enbart 

baserat på ett PCR-test. 

Domstolen konstaterade att testets tillförlitlighet beror på antalet använda cykler och 

den närvarande virusmängden. Med hänvisning till Jaafar et al. 2020 drar domstolen 

slutsatsen att: 
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"om någon testas med PCR som positiv när ett tröskelvärde på 35 cykler eller 

högre används (som är regel i de flesta laboratorier i Europa och USA), är 

sannolikheten att personen är smittad mindre än 3%, och sannolikheten att 

resultatet är ett falskt positivt är 97 %." 

På samma sätt har den österrikiska domstolen slagit fast att PCR-tester inte är 

lämpliga för diagnos av covid-19 och att låsningar inte har någon juridisk eller 

vetenskaplig grund. 

Domstolen påpekade att "ett PCR-test inte är lämpligt för diagnos och därför 

inte i sig säger något om sjukdomen eller infektionen hos en person". 

PCR-analytiker och laboratorietekniker är delaktiga i det globala covid-

testbedrägeriet 

Hela covid-pandemin är en fars, och allt baserades på bedrägliga PCR-

tester. Otroligt nog vet till och med PCR-teknikerna och analytikerna om detta.  

De deltar i ett globalt system för att förstöra människoliv och krossa globala 

ekonomier, och de är fullt medvetna om att begränsningarna för deras egna 

instrument innebär att diagnoser av "positiv" covid-status baserad på PCR är 

meningslösa. 

Jag kör flera massspecifika instrument i mitt privata labb, inklusive QQQ- och ICP-

MS-instrument. Jag är medutvecklare av två kvantitativa metoder som var noggrant 

utvecklade för att kvantifiera glyfosatmolekyler i mat och för 

cannabinoidkoncentrationer i hampaxtrakt.  

Jag är väl förtrogen med instrumentkalibrering, externa standarder, 

kurvanpassningsekvationer och kvantitativ analys. PCR-instrument är inte kapabla till 

något av detta. De är värdelösa för att diagnostisera infektionssjukdomar, 

eftersom de inte kan ge resultat av virusbelastning från ett givet prov. 

Om du vill veta hur mycket av något som finns i ett givet prov, måste du 

använda mycket mer komplexa instrument som mass spec triple quad-

instrument (vilket är vad jag använder för att testa livsmedel för 

glyfosatkontamination, bland annat). 

Som Zero Hedge rapporterar medger till och med Dr. Fauci att PCR-tester i 

grunden är ett bedrägeri när det gäller att diagnostisera covid-sjukdom: 

 

Dr. Fauci, mitten av november 2020 : 

 "Det som nu liksom utvecklas till lite av en standard ... om du får en cykeltröskel på 

35 eller mer ... är chansen att det blir replikeringssäker liten ... Det är väldigt 

frustrerande för patienterna såväl som för läkarna, någon kommer in och de upprepar 

sin PCR, och det är som [en] tröskel på 37 cykler, men man kan nästan aldrig odla 

virus från en 37-tröskelcykel. …Så, jag tror att om någon kommer in med 37, 38, till 

och med 36, så måste du säga, du vet, det är bara döda nukleotider, punkt. 

https://www.zerohedge.com/covid-19/why-cdc-quietly-abandoning-pcr-test-covid


Precis som läkare, sjuksköterskor och farmaceuter deltar i den globala 

brottsliga covid-konflikten, deltar PCR-laboratoriets tekniker och ägare glatt i 

samma bedrägeri, troligen för att de tjänar enorma vinster på att köra bedrägliga 

PCR-tester som aldrig skulle klara granskningen av någon legitimt vetenskapligt test 

för noggrannhet eller precision. 

Faktum är att PCR-tester varken är korrekta eller exakta. Begreppet "precision" - 

som är av yttersta vikt vid kvantitativ laboratorieanalys som involverar 

bekämpningsmedel, tungmetaller och så vidare - finns inte i PCR-utrustning.  

Det finns inget sådant som precision när du multiplicerar genetiskt material i själva 

provet. Denna process förstör per definition all meningsfull kunskap om massan eller 

koncentrationen i det ursprungliga provet. 

Om samma tillvägagångssätt användes i alkomätningar för eventuella rattfyllerister, 

skulle varje levande person arresteras för en DUI, eftersom det finns minst en 

alkoholmolekyl som cirkulerar i blodet hos alla. 

CDC drar tillbaka denna PCR-metod troligen eftersom de vet att testet inte tål rimlig 

vetenskaplig granskning. De försöker dölja sina spår och minneshål det bedrägliga 

testet som användes för att driva den falska covid-plandemin i första hand.  

Men vi vet redan att CDC är en kriminell front för vaccinindustrin, och att CDC 

inte har någon som helst vetenskaplig trovärdighet eller auktoritet när det 

kommer till legitima tester av infektionssjukdomar. 

CDC, precis som PCR-testet, är ett fullständigt bedrägeri. 

Slut citat, källa till ovan citerat 

Hela covid-”plandemin” har varit baserad på bedrägligt PCR-test , och nu 

meddelar CDC att det tar det mest använda testet, kanske i ett försök att ersätta 

testet med ännu ett bedrägligt protokoll som kan kontrolleras av hälsomyndigheter för 

att förvärra "pandemin" på begäran (eller kanske hävda att covid har eliminerats och 

förklara seger). 

Från första början har hela pandemin inte varit något annat än ett 

globalt koordinerat PCR-testbedrägeri.  

Som Thermo-Fischers säljare sa till mig vid personliga möten kan PCR-instrument 

inte fastställa kvantitativa resultat. De använder inte kvantitativa 

instrumentkalibreringskurvor eller kvantitativa externa covid-standarder. Detta 

innebär att PCR-instrument inte har någon legitim roll för att diagnostisera någon 

person med sjukdom eller covid-infektioner. Blotta närvaron av ett enda viralt 

fragment, multiplicerat biljoner gånger genom PCR-cykling, tyder inte på något av 

vetenskapligt eller diagnostiskt värde. 

Från Great Game India : 

En portugisisk appellationsdomstol har slagit fast att PCR-tester är otillförlitliga och 

att det är olagligt att placera personer i karantän enbart baserat på ett PCR-test. 

https://greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/
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Domstolen konstaterade att testets tillförlitlighet beror på antalet använda cykler och 

den närvarande virusmängden. Med hänvisning till Jaafar et al. 2020 drar domstolen 

slutsatsen att: 

"om någon testas med PCR som positiv när ett tröskelvärde på 35 cykler eller högre 

används (som är regel i de flesta laboratorier i Europa och USA), är sannolikheten att 

personen är smittad mindre än 3%, och sannolikheten att resultatet är ett falskt 

positivt är 97 %." 

På samma sätt har den österrikiska domstolen slagit fast att PCR-tester inte är 

lämpliga för diagnos av covid-19 och att låsningar inte har någon juridisk eller 

vetenskaplig grund. 

Domstolen påpekade att "ett PCR-test inte är lämpligt för diagnos och därför inte i sig 

säger något om sjukdomen eller infektionen hos en person". 

PCR-analytiker och laboratorietekniker är delaktiga i det globala covid-

testbedrägeriet 

Hela covid-pandemin är en fars, och allt baserades på bedrägliga PCR-

tester. Otroligt nog vet till och med PCR-teknikerna och analytikerna detta . De 

deltar i ett globalt system för att förstöra människoliv och krossa globala ekonomier, 

och de är fullt medvetna om att begränsningarna för deras egna instrument innebär 

att diagnoser av "positiv" covid-status baserad på PCR är meningslösa. 

Jag kör flera massspecifika instrument i mitt privata labb, inklusive QQQ- och ICP-

MS-instrument. Jag är medutvecklare av två kvantitativa metoder som var noggrant 

utvecklade för att kvantifiera glyfosatmolekyler i mat och för 

cannabinoidkoncentrationer i hampaxtrakt. Jag är väl förtrogen med 

instrumentkalibrering, externa standarder, kurvanpassningsekvationer och kvantitativ 

analys. PCR-instrument är inte kapabla till något av detta . De är värdelösa för att 

diagnostisera infektionssjukdomar, eftersom de inte kan ge resultat av 

virusbelastning från ett givet prov. 

Om du vill veta hur mycket av något som finns i ett givet prov, måste du använda 

mycket mer komplexa instrument som mass spec triple quad-instrument (vilket är vad 

jag använder för att testa livsmedel för glyfosatkontamination, bland annat). 

Som Zero Hedge rapporterar medger till och med Dr. Fauci att PCR-tester i grunden 

är ett bedrägeri när det gäller att diagnostisera covid-sjukdom: 

Dr. Fauci, mitten av november 2020 : "Det som nu liksom utvecklas till lite av en 

standard ... om du får en cykeltröskel på 35 eller mer ... är chansen att det blir 

replikeringssäker liten ... Det är väldigt frustrerande för patienterna såväl som för 

läkarna, någon kommer in och de upprepar sin PCR, och det är som [en] tröskel på 

37 cykler, men man kan nästan aldrig odla virus från en 37-tröskelcykel. …Så, jag 

tror att om någon kommer in med 37, 38, till och med 36, så måste du säga, du vet, 

det är bara döda nukleotider, punkt. 

Precis som läkare, sjuksköterskor och farmaceuter deltar i den globala brottsliga 

covid-konflikten, deltar PCR-laboratoriets tekniker och ägare glatt i samma bedrägeri, 

https://www.zerohedge.com/covid-19/why-cdc-quietly-abandoning-pcr-test-covid


troligen för att de tjänar enorma vinster på att köra bedrägliga PCR-tester som aldrig 

skulle klara granskningen av någon legitimt vetenskapligt test för noggrannhet eller 

precision. 

Faktum är att PCR-tester varken är korrekta eller exakta . Begreppet "precision" - 

som är av yttersta vikt vid kvantitativ laboratorieanalys som involverar 

bekämpningsmedel, tungmetaller och så vidare - finns inte i PCR-utrustning. Det 

finns inget sådant som precision när du multiplicerar genetiskt material i själva 

provet. Denna process förstör per definition all meningsfull kunskap om massan eller 

koncentrationen i det ursprungliga provet. 

Om samma tillvägagångssätt användes i alkomätningar för eventuella rattfyllerister, 

skulle varje levande person arresteras för en DUI, eftersom det finns minst en 

alkoholmolekyl som cirkulerar i blodet hos alla. 

CDC drar tillbaka denna PCR-metod troligen eftersom de vet att testet inte tål rimlig 

vetenskaplig granskning. De försöker dölja sina spår och minneshål det bedrägliga 

testet som användes för att driva den falska covid-plandemin i första hand. Men vi vet 

redan att CDC är en kriminell front för vaccinindustrin, och att CDC inte har någon 

som helst vetenskaplig trovärdighet eller auktoritet när det kommer till legitima tester 

av infektionssjukdomar. 

CDC, precis som PCR-testet, är ett fullständigt bedrägeri. 

https://www.afinalwarning.com/538670.html 

 

C. 

RÄTTSSÄKER OPARTISK, SAKLIG OCH OBJEKTIV HANDLÄGGNING 

Utgår från att åklagaren ska säkerställa fullständig rättssäker handläggning 

som är fullständigt opartisk, saklig och objektiv, och utifrån detta konstateras att 

åklagaren har att i den delen inhämta spetsspecialist sakkunnigas vittnesmål från 

världsexperter med HÖGSTA TROVÄRDIGHET.  

Alltså särskilt utifrån att VÅRD SVERIGE och som synes ingen inom staten 

Sverige kan säkerställas vara trovärdiga, opartiska, sakliga och objektiva, vilket 

säkert åklagaren har full förståelse för efter denna åklagaranmälan. 

 

Därför begäres att åklagaren säkerställer fullständigt rättssäkert 

den delen utifrån följande begäran: 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen 

och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och 

objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i 

denna anmälan fullt ut avgörande. 

 

https://www.afinalwarning.com/538670.html


Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist 

sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans 

team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i 

sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, 

dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och 

virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, 

sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och 

sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv 

handläggning av anmälan. 

 

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden 

och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet 

säkerställs 

 

D. 

MEDICINSKT EXPERIMENT / LÄKEMEDLS EXPERIMENT 

MARKNADSFÖRS SOM VANLIGA VACCIN 

Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med Sveriges alla 21 Regioner 

(fd landsting), Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering marknadsfört ett 

gigantiskt BEDRÄGERI & MEDICINSKT EXPERIMENT med genterapiinjektioner 

som vanliga vaccin mot nationen Sveriges FOLK & BARN. 

Uppenbart finns bevis för att de sk ”vaccinerna” som marknadsförts som synes 

planera grovt uppsåtligt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament vanliga 

vaccin, vilket dessa bevisligen inte är. 

Här finner åklagaren bevis för att vad som är styrkt bevis om MEDICINSKT 

EXPERIMENT / LÄKEMEDELS EXPERIMENT citat 

 

 

 

https://corona-ausschuss.de/en/


 

För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av 

godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten 

för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien 

C4591001. December 2023 

Slut citat 

Källa till ovan citerat, se sidan 19, se bifogade pdf filen Comirnaty….. 

 

E. 

Sammanfattning i denna grunddelgivning om synnerligen mycket 

allvarliga brottsmisstankar anmälda mot Sveriges Kommuner och 

Regioner 

Att undanhålla planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament, att 

både PCR testerna och de sk ”vaccinerna” är uppenbart skattefinansierade, för 

nationen Sveriges FOLK & BARN, dvs att PCR testerna, är bevisligen ovetenskapliga 

och icke tillförlitliga, fast ställt i 2 1fastställande domar i bl.a. Portugal, är som synes 

ett gigantiskt bedrägeri mot nationen Sveriges FOLK & BARN. 

Att undanhålla planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament att de 

sk ”vaccinerna” är ett pågående LÄKEMEDELS EXPERIMENT / MEDICINSKT 

EXPERIMENT och marknadsföra det som vanligt vaccin är uppenbart som synes att 

utsätta hela nationen Sveriges FOLK & BARN för ett gigantiskt BEDRÄGERI. 

Alltså som därtill därmed utsätter nationen Sveriges FOLK & BARN för att deras liv, 

hälsa och framtida livskvalitet satts och sätts på äventyras för all framtid.  

Alltså eftersom det också undanhållits av alla ovan omnämnda i denna anmälan som 

synes utifrån densamma agendan  

- att mänskligheten i yrkesverksam skolmedicinsk verksamhet generellt 

och systematiskt 2skadas och 3dödas av detta MEDICINSKA 

LÄKEMEDELS EXPERIMENTET, som i Sverige marknadsförts som 

vanliga vaccin, det delger åklagaren en hel del om Sveriges Kommuner 

och Regioner och deras medlöpare. 

 

 

 
1 https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/  
2 https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397  
3 https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-
of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205 
 

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/
https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205


F. 

32 649 dödsfall 3 003 296 skador efter COVID-”vaccinerna” i 

europeisk databas över biverkningar - unga, tidigare friska 

människor fortsätter att drabbas 

Noteras särskilt; allmänt känt är att under 1 % inrapporteras av skador och 

dödsfall av de sk ”vaccinerna” av de partiska inom skolmedicinen 

 

Citerar redovisade fakta och bevis som undanhålls och undanhållits nationen 

Sveriges FOLK & BARN, och fortfarande undanhålls av de ovan omnämnda i 

akt, mening och syfte att avsiktligt planerat grovt uppsåtligt MANIPULERA 

BEDRÄGLIGT hela nationen Sverige FOLK & BARN att ”vaccinera” sig med vad som 

alla ovanstående omnämnda bevisligen marknadsfört och propagerat för som vanliga 

vaccin, men som bevisligen är ett gigantiskt Läkemedels experiment med 

genterapiinjektioner som generellt och systematiskt dödar mänskligheten, citat 

32,649 Deaths 3,003,296 Injuries Following COVID Shots in 

European Database of Adverse Reactions as Young, Previously 

Healthy People Continue to Suffer 

By Brian Shilhavy 
Global Research, December 22, 2021 
Vaccine Impact 

Region: Europe 
Theme: Science and Medicine 

 
 

 

The European (EEA and non-EEA countries) database of suspected drug reaction reports 

is EudraVigilance, verified by European Medicines Agency (EMA), and they are now reporting 

32,649 fatalities, and 3,003,296 injuries, following COVID-19 injections. 

This database maintained at EudraVigilance is only for countries in Europe who are part of the 

European Union (EU), which comprises 27 countries. 

 

The total number of countries in Europe is much higher, almost twice as many, numbering 

around 50. (There are some differences of opinion as to which countries are technically 

part of Europe.) 

So as high as these numbers are, they do NOT reflect all of Europe. The actual number in 

Europe who are reported dead or injured following COVID-19 shots would be much higher 

than what we are reporting here. 

The EudraVigilance database (EEA and non-EEA countries) reports that through 

December 4, 2021 there are 32,649 deaths and 3,003,296 injuries reported following 

injections of four experimental COVID-19 shots: 

https://www.globalresearch.ca/author/brian-shilhavy
https://vaccineimpact.com/2021/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die/
https://www.globalresearch.ca/region/europe
https://www.globalresearch.ca/theme/science-and-medicine
http://www.adrreports.eu/en/index.html


▪ COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) 

▪ COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH 

▪ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 

▪ COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S) 

 

From the total of injuries recorded, almost half of them (1,409,643) are serious injuries. 
“Seriousness provides information on the suspected undesirable effect; it can be classified as 
‘serious’ if it corresponds to a medical occurrence that results in death, is life-threatening, 
requires inpatient hospitalisation, results in another medically important condition, or 
prolongation of existing hospitalisation, results in persistent or significant disability or 
incapacity, or is a congenital anomaly/birth defect.” 

A Health Impact News subscriber in Europe ran the reports for each of the four COVID-19 

shots we are including here. It is a lot of work to tabulate each reaction with injuries and 

fatalities, since there is no place on the EudraVigilance system we have found that 

tabulates all the results. 

 

 

Since we have started publishing this, others from Europe have also calculated the 

numbers and confirmed the totals.* 

Here is the summary data through December 4, 2021. 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
http://www.adrreports.eu/en/background.html


Total reactions for the mRNA vaccine Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) 

from BioNTech/ Pfizer: 15,061 deaths and 1,399,513 injuries to 04/12/2021 

▪ 38,170   Blood and lymphatic system disorders incl. 217 deaths 

▪ 43,454   Cardiac disorders incl. 2,204 deaths 

▪ 404        Congenital, familial and genetic disorders incl. 38 deaths 

▪ 18,886   Ear and labyrinth disorders incl. 10 deaths 

▪ 1,330     Endocrine disorders incl. 5 deaths 

▪ 21,574   Eye disorders incl. 35 deaths 

▪ 115,450 Gastrointestinal disorders incl. 602 deaths 

▪ 354,635 General disorders and administration site conditions incl. 4,251 

deaths 

▪ 1,589     Hepatobiliary disorders incl. 78 deaths 

▪ 15,371   Immune system disorders incl. 77 deaths 

▪ 57,255   Infections and infestations incl. 1,605 deaths 

▪ 22,928   Injury, poisoning and procedural complications incl. 261 deaths 

▪ 34,691   Investigations incl. 464 deaths 

▪ 9,568     Metabolism and nutrition disorders incl. 256 deaths 

▪ 172,420 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 187 deaths 

▪ 1,254     Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and 

polyps) incl. 122 deaths 

▪ 236,435 Nervous system disorders incl. 1,609 deaths 

▪ 2,000     Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 60 deaths 

▪ 215        Product issues incl. 3 deaths 

▪ 25,493   Psychiatric disorders incl. 182 deaths 

▪ 4,981     Renal and urinary disorders incl. 236 deaths 

▪ 49,076   Reproductive system and breast disorders incl. 5 deaths 

▪ 60,177   Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 1,664 deaths 

▪ 65,710   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 128 deaths 

▪ 3,007     Social circumstances incl. 19 deaths 

▪ 7,280     Surgical and medical procedures incl. 90 deaths 

▪ 36,160   Vascular disorders incl. 653 deaths 

 

Total reactions for the mRNA vaccine mRNA-1273(CX-024414) from Moderna: 9,084 

deaths and 409,189 injuriesto 04/12/2021 

 

▪ 8,678     Blood and lymphatic system disorders incl. 102 deaths 

▪ 13,650   Cardiac disorders incl. 953 deaths 

▪ 166        Congenital, familial and genetic disorders incl. 7 deaths 

▪ 4,940     Ear and labyrinth disorders incl. 4 deaths 

▪ 373        Endocrine disorders incl. 4 deaths 

▪ 5,992     Eye disorders incl. 31 deaths 

▪ 33,407   Gastrointestinal disorders incl. 339 deaths 

▪ 109,178 General disorders and administration site conditions incl. 3,117 

deaths 

▪ 673        Hepatobiliary disorders incl. 44 deaths 

▪ 4,054     Immune system disorders incl. 16 deaths 



▪ 15,636   Infections and infestations incl. 849 deaths 

▪ 8,535     Injury, poisoning and procedural complications incl. 172 deaths 

▪ 8,001     Investigations incl. 211 deaths 

▪ 3,893     Metabolism and nutrition disorders incl. 220 deaths 

▪ 49,233   Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 184 deaths 

▪ 568        Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and 

polyps) incl. 74 deaths 

▪ 68,948   Nervous system disorders incl. 870 deaths 

▪ 754        Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 6 deaths 

▪ 82           Product issues incl. 2 deaths 

▪ 7,472     Psychiatric disorders incl. 149 deaths 

▪ 2,398     Renal and urinary disorders incl. 174 deaths 

▪ 8,859     Reproductive system and breast disorders incl. 7 deaths 

▪ 18,183   Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 975 deaths 

▪ 21,946   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 82 deaths 

▪ 1,872     Social circumstances incl. 39 deaths 

▪ 1,642     Surgical and medical procedures incl. 115 deaths 

▪ 10,056   Vascular disorders incl. 338 deaths 

 

Total reactions for the vaccine AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-

19) from Oxford/ AstraZeneca: 6,515 deaths and 1,088,775 injuries to 04/12/2021 

 

▪ 13,292   Blood and lymphatic system disorders incl. 254 deaths 

▪ 19,523   Cardiac disorders incl. 720 deaths 

▪ 203        Congenital familial and genetic disorders incl. 7 deaths 

▪ 12,845   Ear and labyrinth disorders incl. 4 deaths 

▪ 619        Endocrine disorders incl. 4 deaths 

▪ 19,170   Eye disorders incl. 29 deaths 

▪ 103,368 Gastrointestinal disorders incl. 340 deaths 

▪ 286,356 General disorders and administration site conditions incl. 1,544 

deaths 

▪ 971        Hepatobiliary disorders incl. 62 deaths 

▪ 499       Immune system disorders incl. 30 deaths 

▪ 33,416   Infections and infestations incl. 441 deaths 

▪ 12,583   Injury poisoning and procedural complications incl. 180 deaths 

▪ 23,958   Investigations incl. 159 deaths 

▪ 12,472   Metabolism and nutrition disorders incl. 96 deaths 

▪ 161,308 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 114 deaths 

▪ 650        Neoplasms benign malignant and unspecified (incl cysts and 

polyps) incl. 25 deaths 

▪ 223,680 Nervous system disorders incl. 1,007 deaths 

▪ 533        Pregnancy puerperium and perinatal conditions incl. 14 deaths 

▪ 191        Product issues incl. 1 death 

▪ 20,150   Psychiatric disorders incl. 60 deaths 

▪ 4,093     Renal and urinary disorders incl. 63 deaths 

▪ 15,594   Reproductive system and breast disorders incl. 2 deaths 



▪ 38,722   Respiratory thoracic and mediastinal disorders incl. 817 deaths 

▪ 49,877   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 53 deaths 

▪ 1,533     Social circumstances incl. 6 deaths 

▪ 1,499     Surgical and medical procedures incl. 26 deaths 

▪ 27,179   Vascular disorders incl. 457 deaths 

 

Total reactions for the COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & 

Johnson: 1,989 deaths and 105,819 injuries to 04/12/2021 

▪ 1,029     Blood and lymphatic system disorders incl. 41 deaths 

▪ 1,952     Cardiac disorders incl. 169 deaths 

▪ 36           Congenital, familial and genetic disorders 

▪ 1,080     Ear and labyrinth disorders incl. 2 deaths 

▪ 72           Endocrine disorders incl. 1 death 

▪ 1,415     Eye disorders incl. 7 deaths 

▪ 8,743     Gastrointestinal disorders incl. 80 deaths 

▪ 27,925   General disorders and administration site conditions incl. 533 

deaths 

▪ 130        Hepatobiliary disorders incl. 11 deaths 

▪ 473        Immune system disorders incl. 9 deaths 

▪ 4,676     Infections and infestations incl. 157 deaths 

▪ 974        Injury, poisoning and procedural complications incl. 20 deaths 

▪ 4,927     Investigations incl. 111 deaths 

▪ 664        Metabolism and nutrition disorders incl. 50 deaths 

▪ 15,331   Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 45 deaths 

▪ 59           Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and 

polyps) incl. 4 deaths 

▪ 20,725   Nervous system disorders incl. 219 deaths 

▪ 43           Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 1 death 

▪ 32           Product issues 

▪ 1,479     Psychiatric disorders incl. 17 deaths 

▪ 443        Renal and urinary disorders incl. 26 deaths 

▪ 2,249     Reproductive system and breast disorders incl. 6 deaths 

▪ 3,799     Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 259 deaths 

▪ 3,241     Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 8 deaths 

▪ 337        Social circumstances incl. 4 deaths 

▪ 718        Surgical and medical procedures incl. 58 deaths 

▪ 3,267     Vascular disorders incl. 151 deaths 

▪  



 

*These totals are estimates based on reports submitted to EudraVigilance. Totals may be 

much higher based on percentage of adverse reactions that are reported. Some of these 

reports may also be reported to the individual country’s adverse reaction databases, such 

as the U.S. VAERS database and the UK Yellow Card system. The fatalities are grouped 

by symptoms, and some fatalities may have resulted from multiple symptoms. 

The original source of this article is Vaccine Impact 

Copyright © Brian Shilhavy, Vaccine Impact, 2021 

Slut citat 

https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-

shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-

healthy-people-continue-to-suffer/5765205 

 

G. 

NOTERAS SÄRSKILT AV ÅKLAGAREN 

Sveriges Kommuner och Regioner, som är en arbetsgivareorganisation för 

Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting), marknadsför och propagerar för, med 

de övriga omnämna i denna anmälan grovt uppsåtligt bedrägligt utifrån enorma 

ekonomiska incitament, 

-  att dessa toxiska DÖDLIGA genterapiinjektionerna är SÄKRA och 

tillförlitliga och kallas också för vanliga vaccin, vilket dessa injektioner 

bevisligen inte är, och att alla ska vaccinera sig! 

 

Därtill, vilket uppenbart är av synnerligen mycket stor vikt så att åklagaren mer 

eller mindre tvingas att inleda förundersökning, så är uppenbart nationen Sveriges 

FOLK & BARN utsatta för en politisk agenda där ministern Lena Hallengren som 

synes är ”vaccinförsäljare” och som synes via nationen Sveriges media grovt 

bedrägligt manipulerar nationen Sveriges FOLK & BARN, se denna video så förstår 

åklagaren mer i den delen. Publicerad 2021-12-29 citat 

Öystein Rönne # 232 - Sverige, det nya Nazityskland! 

https://rumble.com/vrkvmx-ystein-rnne-232-sverige-det-nya-nazityskland.html 

http://www.adrreports.eu/en/background.html
https://vaccineimpact.com/2021/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die/
https://www.globalresearch.ca/author/brian-shilhavy
https://vaccineimpact.com/2021/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die/
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205
https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205
https://rumble.com/vrkvmx-ystein-rnne-232-sverige-det-nya-nazityskland.html


 

H. 

Ytterligare mera av vikt i anmälan 

Brottsmisstankar 
Grovt uppsåtligt planerat och överlagt Bedrägeri utifrån och med ekonomiska 

incitament, grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot liv och hälsa utifrån och 

med ekonomiska incitament m.m. se Brottsbalken https://lagen.nu/1962%3A700 

PCR test bedrägeriet planerat grovt uppsåtligt gigantiskt bedrägeri med enorma 

ekonomiska incitament bl.a. då. för att grunda och borga väg för de sk ”vaccinerna”.   

Alltså ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen systematiskt och generellt skadar 

och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.  

 

Det grovt uppsåtliga planerade utifrån enorma ekonomiska incitament 

”¨VACCINERNA”/ BIOVAPEN bedrägeriet. 

De sk ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin, dessa sk 

”vaccinerna”/biovapnen är injektioner som är toxisk genterapi och ett gigantiskt 

globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till 2023. 

 

- Alltså där de manipulerade, barn och vuxna, grovt bedrägligt och 

uppsåtligt utifrån ekonomiska incitament har blivit manipulerade och 

bedragna, alltså där de bedragna och manipulerade ”vaccinerade” är 

försöksråttorna i detta gigantiska medicinska läkemedelsexperiment.  

 

 

- Alltså där de ”vaccinerade” har undanhållits opartisk, saklig och objektiv 

(se svensk grundlag Regeringsformen bl.a. RF 1:9) information, upplysning 

och vägledning om riskerna i detta MEDICINSKA EXPERIMENT, se i den 

delen bl.a. Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, 

Barnkonventionen (svensk lag) och Patientlag 3 och 4 kap om informerat 

samtycke. 

 

Dvs. undanhållit om  

- att de ”vaccinerade” i detta gigantiska globala och nationella medicinska 

experiment kan skadas allvarligt och till och med dö i detta gigantiska 

medicinska globala och nationella livsfarliga MEDICINSKA EXPERIMENT 

med dessa sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin.  

 

- Och där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta gigantiska 

medicinska experiment, som avslutas tidigast år 2023, vilket undanhållits 

https://lagen.nu/1962%3A700


avsiktligt och grovt uppsåtligt planerat av Sveriges alla 21 Regioner och 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

 

 

De sk ”vaccinerna”/ biovapnen som bevisligen systematiskt och generellt 

skadar och dödar i skolmedicinsk global och nationell yrkesverksamhet, 

”vaccinerna”/biovapnen som marknadsförts och lurats på vuxna och barn. 

- Alltså vuxna och barn som förmodligen aldrig emottagit dessa sk 

”vaccinerna”/biovapnen om dessa säkerställts vad bl.a. svensk lag ger vid 

handen och ska åtföljas av alla Sveriges 21 Regioner, men så inte gjorts.  

 

 

Sveriges regering har som synes tecknat avtal med Sveriges Kommuner och 

Regioner om enorma ekonomiska incitament som erhålles av Sveriges alla 21 

Regioner om dessa uppfyller de mål i avtalet uppsatta uppfylles.  

- Alltså om målen uppfylles utgår enorma ekonomiska incitament till Sveriges 

alla 21 Regioner i detta värsta och största bedrägerit/MEDICINSKA 

EXPERIMENT i svensk historia, som de sk ”vaccinerna”/biovapnen i detta 

bedrägliga gigantiska medicinska experiment som de sk ”vaccinerna” 

uppenbart är.  

 

- Alltså eftersom de sk ”vaccinerna” marknadsförts och erbjudits som vanliga 

vaccin till nationen Sveriges FOLK & BARN. 

 

- Alltså att snabbt och effektivt manipuleras bedrägligt och grovt 

uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament nationen Sveriges 

FOLK & BARN (befolkningen), vuxna som barn,  

 

- att ”vaccinerna” sig med dessa ”vaccinerna”/ biovapnen, som bevisligen 

generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar 

mänskligheten. 

 

Att det är ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT, globalt som nationellt, på 

vuxna och barn har planerats avsiktligt grovt uppsåtligt utifrån ekonomiska 

incitament och avsiktligt/uppsåtligt undanhållits av den självstyrande Regionen, och 

som av den självstyrande Regionen har marknadsförts till befolkningen, vuxna som 

barn, som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen inte 

är. 

 



Ytterligare flera synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån 

Brottsbalken i Sveriges lag, vilket uppenbart åklagaren mycket väl ska känna, 

finnes och i dessa delar gälla uppenbart ex officio principen. 

 

Därtill som synes grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot mänskligheten 

med/utifrån ekonomiska incitament se  

https://lagen.nu/2014:406  https://lagen.nu/prop/2013/14:146  

 

NOTERAS SÄRSKILT 

Folkhälsomyndigheten är uppenbart involverad i detsamma som Sveriges alla 21 

Regioner säkerställt nämligen som synes KRIMINELL VERKSAMHET. 

Alltså där det planerat och uppsåtligt grovt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska 

incitament manipulerat BEDRÄGLIGT nationen Sveriges FOLK & BARN till  

- att ta de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin. 

 

Alltså som om nationen Sveriges FOLK & BARN erhållit korrekt opartisk, saklig 

och objektiv information och upplysning, vilket som synes bevisligen undanhållits 

avsiktligt och planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament, om  

- att dessa sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, vilket det 

bevisligen är, därmed inte vanliga vaccin, bevisligen är det så, tills motsatsen 

är bevisat och ställt bortom allt rimligt tvivel av anmälda 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN. Alltså  

 

- att de sk ”vaccinerna” är inte vanliga vaccin, och  

 

- att de som emottager dessa sk ”vaccinerna”, alltså de ”vaccinerade” är 

försöksråttorna i ett gigantiskt internationellt och nationellt MEDICINSKT 

EXPERIMENT, som utifrån  

 

- att detta undanhållits mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN 

generellt och systematiskt av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och därtill 

uppenbart är ett planerat grovt uppsåtligt livsfarligt MEDICINSKT 

EXPERIMENT utifrån enorma ekonomiska incitament därtill är ett gigantiskt 

planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament livsfarligt 

gigantiskt BEDRÄGERI mot nationen Sveriges FOLK & BARN. 

 

Detta strider uppenbart som synes mot Nürnberg konventionen, Helsingfors 

deklarationen, Barnkonventionen, EKMR, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget 

(som är en EU-rättsakt/svensk lag och därmed överstående all svensk lag, se i den 

https://lagen.nu/2014:406
https://lagen.nu/prop/2013/14:146


delen Regeringsformen 11:14 och 12:10) och svensk grundlag Regeringsformen och 

därtill uppenbart mot bl.a. Patientlag och däri bl.a. 3 och 4 kap. 

 

Ytterligare mera information och upplysning  

Se den inlaga som 6 december 2021 ingetts till ICC i Haag, alltså International 

Criminal Court / Internationella brottmålsdomstolen, som bifogas denna 

åklagaranmälan mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, se bifogade pdf filen ICC 

complaint 6 dec 2021 

Du kan också läsa den via denna länk 

https://www.medicdebate.org/files/icc-complaint-7%20%281%29_0.pdf 

 

Eller ladda ner den via denna länk 

https://www.jottacloud.com/s/2715fb79db63149495e8c4329445d4d3ed1 

 

YTTERLIGA MERA FAKTA OCH BEVIS ÅBEROPAS I DENNA 

ÅKLAGARANMÅLAN MOT SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER  

Se i delen åklagar anmälan mot Region Västernorrland och därtill den anmälan alla 

bilagorna, se AM-183597-21 

Se i delen åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten och därtill den anmälan alla 

bilagorna, se AM-186284-21 

 

I. 

De anmälda inom Sveriges Kommuner och Regioner 

Att ingen av de inom SKR anställda skulle vara involverade i detta pågående 

fullständiga vansinne torde inte vara möjligt, åklagarens uppdrag innefattar att 

nagelfara vilka inom organisationen SKR som kan vara oskyldiga. 

 

J. 

Delgiver åklagaren vad som sen tidigare är kommunicerat till 

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) 

 

 

 

https://www.medicdebate.org/files/icc-complaint-7%20%281%29_0.pdf
https://www.jottacloud.com/s/2715fb79db63149495e8c4329445d4d3ed1


Citat 

Från: voulf56@gmail.com <voulf56@gmail.com>  

Skickat: den 12 september 2021 16:46 

Till: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne:  

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) 

regionstockholm@sll.se  region.uppsala@regionuppsala.se registratur@regionsormland.se  

region@regionostergotland.se regionen@rjl.se region@kronoberg.se region@regionkalmar.se 

regiongotland@gotland.se region@regionblekinge.se region@skane.se regionen@regionhalland.se 

region@vgregion.se info@regionvarmland.se regionen@regionorebrolan.se 

region@regionvastmanland.se  region.dalarna@regiondalarna.se rg@regiongavleborg.se 

region.vasternorrland@rvn.se  region@regionjh.se regionen@regionvasterbotten.se 

regionnorrbotten@norrbotten.se  

staffan.isling@skr.se info@skr.se emma.spak@skr.se  

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator i alla Sveriges 

Regioner, och hos Åklagarmyndigheten i Sverige, därtill hos registratorerna 

registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se 

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se  

s.registrator@regeringskansliet.se registrator@riksrevisionen.se begär med 

vändande epost diarietutskrift/dagboksblad till voulf56@gmail.com 

 

Därtill registreras i laga ordning av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och bl.a. 

där då den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape info@skr.se  

Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet. 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna skrivelse är av synnerligen mycket 

stor allmänt intresse och dessutom avgörande för nationen Sveriges medborgare och 

invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet 

 

Kopia för kännedom och åtgärd 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige. 

petra.lundh@aklagare.se registrator@aklagare.se  

Sveriges riksdags alla ledamöter genom talmannen/talmännen 

registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se  talmannen@riksdagen.se 

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se   s.registrator@regeringskansliet.se  

registrator@riksrevisionen.se    lars.hedengran@regeringskansliet.se  

 

TT-redaktionen redaktionen@tt.se  
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SWEBB TV redaktionen info@swebbtv.se  

Ansvarig utgivare Mikael Willgert mikael.willgert@swebbtv.se  

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén 

r.fuellmich@fuellmich.com  corvin_rabenstein@gmx.de  

 

2021-09-12  

 

Till regionfullmäktiges ordf., regionstyrelsens ordf., hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordf. i Sveriges alla Regioner och till Sveriges Kommuners 

och Regioners Vd Staffan Isling staffan.isling@skr.se och den politiska styrelsens 

alla ledamöter genom ordf. Anders Knape info@skr.se  

 

DU LÄSER MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN Till Sveriges alla Regioner och 

Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12 och de bifogade filerna 

Bilageförteckning 

1 Skrivelsen och delgivningen Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner 

och Regioner 2021 09 11, bifogas som PDF fil 

2.Inspelat samtal med Emma Spak av 2021 09 12, bifogas som mp 3 fil 

3.DELGIVNING till Sveriges riksdags alla folkvalda och talmannen/talmännen 2021 

09 02, bifogas som PDF fil 

4.cominaty…… bifogas som PDF fil 

5.SOCIALDEPARTEMENTET……, bifogas som PDF fil 

6.MASSUTSKICK…. av 2021 09 11, bifogas som Word fil 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER & SVERIGES 

REGIONER OCH KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,  

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som 

uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till 

Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och 

systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare. 
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VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING 

NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE  

- ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT 
KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH 
DÖDAR MÄNSKLIGHETEN? 

 

Sveriges alla Regioner delgives delgivning om meddelat ansvar utifrån bl.a. 

den mycket allvarliga Brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare/invånare, medicinska experiment och därmed 

läkemedelsexperiment, som generellt och systematiskt utförs med 

injektioner/”vaccinerna” i lönndom mot nationen Sveriges medborgare/invånare, med 

biovapen som skadar och dödar, nämligen ”vaccinerna”, vaccinerna som skadar och 

dödar mänskligheten generellt och systematiskt över hela världen, bl.a. då Europa, 

USA, Storbritannien och ytterligare fler länder. 

 

Du kan lyssna på Region Västra Götalands regionfullmäktiges ordförande och 

dennes uppfattning om ”vaccinerna” här nedan 

REGION VÄSTRA GÖTALAND 

inspelat telefonmöte med Annika Tännström, regionfullmäktiges ordförande 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/ 

 

Du kan lyssna på Region Västra Götalands regionfullmäktiges ordförande och 

dennes uppfattning om ”vaccinerna” här nedan 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 

Inspelat telefonmöte med Mikael Ferm, Regionstabschef 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/ 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Du kan lyssna på SKR anställde  sektionschefen Emma Spak och dennes 

uppfattning om ”vaccinerna”, ett mediciniskt experiment, men inte i Sveriges 

Kommuner och Regioners värld, där är skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen 

vanliga vaccin, men i verkligheten är det ett läkemedels experiment/medicinskt 

experiment som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och 

nationen Sveriges medborgare/invånare, denna skadar och dödar verksamhet inom 

skolmedicinen beskyddas uppenbart av Sveriges Kommuner och Regioner, som har 

öppen svängdörr in till Sveriges Regering, som uppenbart också beskyddar 

skolmedicinens skadar och dödar verksamhet. Om så inte vore skulle 

”vaccinerna”/biovapnen och det medicinska experimentet varit STOPPAT FÖR 

LÄNGE SEDAN! 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/
https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/


 

Medicinska experiment/läkemedels experiment utan INFORMERAT SAMTYCKE 

bedrivs gentemot nationen Sveriges medborgare/invånare, bevisbördan att 

bevisa det motsatta ägs av Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och 

Regioner, dessa bör då såklart läsa in sig på de lagar som dessa ska åtfölja och 

verka under nämligen svensk grundlag Regeringsformen, bl.a. Patientlag 3 och 4 

kap., Brottsbalken. Och där då särskilt om Brott Mot Mänskligheten, dessutom 

fördjupade studier om Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.   

Därtill läsa in sig på om ex officio principen och mycket skyndsamt tillämpa 

denna mycket viktiga ex officio principen 

Du minns säkert att nazisterna bedrev via deras läkare medicinska experiment i 

koncentrationslägren, det som nu uppenbart Sveriges medborgare/invånare är 

utsatta för, alltså medicinska experiment/läkemedels experiment med 

”vaccinerna” utan INFORMERAT SAMTYCKE, rättsstaten Sverige, Sveriges alla 

Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner tar uppenbart rygg på väl 

beprövade metoder som redan användes under andra världskriget av nazisternas 

läkare. 

Dessa metoder som idag används, medicinska experiment med ”vaccinerna”, som 

inte är vanliga vaccin, men marknadsförts av Sveriges alla Regioner som vanligt 

vaccin, är ett medicinskt experiment/läkemedelsexperiment som avslutas först år 

2023. Men detta har undanhållits av Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner 

och Regioner, så nationen Sveriges medborgare/invånare, oavsett ålder, är utan 

deras medgivande försöksråttorna i detta medicinska experiment, det då i strid med 

att Sveriges alla Regioner ska åtfölja lagarna, Helsingfors deklarationen och 

Nürnberg konventionen 

 

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef 

Emma Spak, emma.spak@skr.se , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i 

inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment 

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Emma 

Spak är numera Sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR. 

 

Emma Spak 

mailto:emma.spak@skr.se


https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbete

iallaregioner.55520.html 

 

Inspelat telefonmöte med Emma Spak, Sverige Kommuner och Regioner, SKR, 

2021-09-10 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/ 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas-2/ 

 

Sveriges Kommuner och Regioner delgives delgivning om meddelat ansvar i bl.a. 

den mycket allvarliga Brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare/invånare, bl.a. dessa är mottagare av denna delgivning 

Citat 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Ledamöter, styrelsen 

Klicka på bilden för en större version. 

 

Ordförande 

Anders Knape (M) 

Karlstads kommun 

Ladda ner foto 

 

1:e vice ordförande 

Carola Gunnarsson (C) 

Sala kommun 

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html
https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html
https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/
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https://skr.se/skr/tjanster/press/fotonladdaner.2701.html
https://skr.se/images/18.32563d7d1784aa279ec3365f/1617110308381/Anders_Knape_35.jpg
https://skr.se/images/18.32563d7d1784aa279ec336be/1617110405041/carola_gunnarsson_2.jpg


 

2:e vice ordförande 

Anders Henriksson (S) 

Region Kalmar 

Slut citat 

Källa till ovan citerat 

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html 

 

Citat 

VD och ledningsgrupp 

SKR leds av vd Staffan Isling som ansvarar för förbundets löpande förvaltning. I 

ledningsgruppen ingår Staffan Isling, avdelningschefer, chefsekonom, Chief Digital 

Officer och vd för SKR Företag. 

 

VD Staffan Isling 

Förbundets kansli leds av vd, som är utsedd av SKR:s styrelse. VD beslutar kansliets 

organisation, anställer personal samt sköter den löpande förvaltningen av förbundets 

angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD håller styrelsen 

uppdaterad om förbundets verksamhet. 

staffan.isling@skr.se 

 

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
mailto:staffan.isling@skr.se
https://skr.se/images/18.32563d7d1784aa279ec336e0/1617110450044/Anders_Henriksson_201.jpg


Fredrik Lennartsson 

Chef för avdelningen för vård och omsorg 

Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig 

socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, 

funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och 

kvalitetsfrågor. 

Slut citat 

Källa till ovan citerat 

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/kansliorganisation/vdochledningsgrupp.607.html 

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 

Slut citat 

 

K. 

Följande undanhålls också nationen Sveriges FOLK & BARN av de anmälda 

och deras medlöpare, åklagare bör förstå varför nationen Sveriges FOLK & BARN 

Covid-vaccin "den farligaste lanseringen av biologiska läkemedel i 

mänsklighetens historia", säger dr Peter McCullough. 

Den världskände spetsspecialist sakkunnige och synnerligen högst trovärdige 

och över hela världen respekterade dr Peter McCullough delger världen om 

verkligheten och sanningen, som uppenbart åklagaren har att motbevisa om denne 

har för avsikt att lägga ner anmälan alt. inte inleda förundersökning, utifrån att 

åklagaren ska uppenbart vara opartisk, saklig och objektivt i denne ämbete. 

https://skr.se/skr/tjanster/omskr/kansliorganisation/vdochledningsgrupp.607.html
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
mailto:voulf5610@gmail.com


Följande undanhålls också nationen Sveriges FOLK & BARN av de anmälda 

och deras medlöpare, åklagare bör förstå varför nationen Sveriges FOLK & BARN 

utsätts för som synes det största och värsta gigantiska BEDRÄGERIET i Sveriges 

historia. 

Citat 

Covid vaccines “most dangerous biological medicinal product rollout 

in human history,” says Dr. Peter McCullough 

By Ethan Huff 
Global Research, December 28, 2021 
naturalnews.com 

Theme: Science and Medicine 
 
 

 

Covid vaccines “most dangerous biological medicinal product rollout in human history,” 

says Dr. Peter McCullough 

By Ethan Huff 

Global Research, December 28, 2021 

naturalnews.com 

Theme: Science and Medicine 

 

 

At a recent online symposium on covid science that was organized by Doctors for 

COVID Ethics, the most detailed evidence yet against Wuhan coronavirus (Covid-19) 

“vaccination” was presented for the world’s consideration. 

 

This international group, which has long opposed the mass rollout of Fauci Flu shots, 

argued that the human immune system, provoked by the injections, could end up 

attacking its own tissues (autoimmune disease) when it detects the presence of 

synthetic spike proteins. 

 

Untold thousands of deaths have already occurred from this, though most of them 

never make it into the government databases. Numerous presenters, including Dr. 

Peter McCullough, who has also long stood against the injections, revealed scientific 

evidence to support these and other claims. 

 

McCullough, by the way, has actually come out to say that covid “vaccines” are the 

“most dangerous biological medicinal product rollout in human history.” He remains 

one of the most vocal opponents to the current agenda. 

 

German pathologist and professor Dr. Arne Burkhardt, who has more than 40 years 

of experience in the field, also presented at the symposium. He conducted his own 

research on the tissues and organs from 15 different patients where a post-mortem 

had been performed. 
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Eight of the bodies were women and seven were men, all between the ages of 28 and 

95. Each of these individuals died between seven days and six months post-injection. 

What Burkhardt found is that in nearly every case, the jabs caused the individuals’ 

bodies to self-destruct. A specific type of immune cell called a lymphocyte was found 

to have invaded various parts of the body, eventually causing early death. 

 

Burkhardt presented slides showing that lymphocytes had infiltrated the heart muscle 

in particular, causing systemic inflammation. The resulting lesions were small and 

probably overlooked, “but the destruction of just a few muscle cells may have a 

devastating effect,” he warned. 

 

“If the inflammatory infiltration is found where the impulse for the contraction of the 

heart is given, this may lead to heart failure,” he further said. 

It was also discovered that a lymphocyte invasion occurred in other vital organs such 

as the liver, kidneys, uterus, brain, thyroid and skin, all of which showed signs of 

autoimmune damage. 

 

How much mRNA poison can the body handle before it goes kaput? 

Canadian microbiologist and professor Dr. Michael Palmer summed up Burkhardt’s 

presentation by explaining that anyone with honest medical training will clearly see 

“just how devastating the effect of these vaccines can be, at least in those who die 

after the vaccination.” 

 

“We also now know why the authorities were very hesitant to have autopsies performed 

on such victims,” Palmer added. 

 

As to why some people are not suffering such an extreme fate post-injection, Palmer 

warned that the total lifetime dose of messenger RNA toxins is limited, suggesting that 

it varies from person to person. 

 

Due to a lack of experimental data, it is unknown what these thresholds are. And 

according to Palmer, this is “one of the great scandals of these vaccines, that no proper 

toxicity studies have been carried out.” 

 

We do know from animal studies that the contents of the jabs do not remain at the site 

of injection. They circulate throughout the entire body, combining with receptors and 

lining blood vessels, which in many people causes clotting and excessive bleeding. 

 

The long-term risks of this are what will really be telling once the contents of the jabs 

really make their way throughout people’s bodies over the long haul. Widespread death 

from seemingly no specific cause is likely to occur in the coming months and years. 

More related news about Fauci Flu shots can be found at Genocide.news. 
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COVID-19 Vaccines are Killing “Huge Numbers” of People: Government Scrubs Stats on 

Vaccine-Related Deaths 
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Vid ett nyligen genomfört onlinesymposium om covid-vetenskap som organiserades 

av Doctors for COVID Ethics, presenterades de mest detaljerade bevisen hittills mot 

Wuhan coronavirus (Covid-19) "vaccination" för världens övervägande. 

 

Denna internationella grupp, som länge har motsatt sig massutbyggnaden av Fauci 

Flu-injektioner, hävdade att det mänskliga immunförsvaret, provocerat av 

injektionerna, kan sluta attackera sina egna vävnader (autoimmun sjukdom) när det 

upptäcker närvaron av syntetiska spikproteiner. 

Otal tusentals dödsfall har redan inträffat från detta, även om de flesta av dem 

aldrig kommer in i regeringens databaser. Många presentatörer, inklusive Dr. Peter 

McCullough , som också länge har stått emot injektionerna , avslöjade 

vetenskapliga bevis för att stödja dessa och andra påståenden. 

 

McCullough, förresten, har faktiskt kommit ut för att säga att covid-"vacciner" är 

den "farligaste biologiska läkemedelsutvecklingen i mänsklighetens 

historia." Han är fortfarande en av de mest högljudda motståndarna till den nuvarande 

agendan. 

Den tyska patologen och professorn Dr. Arne Burkhardt , som har mer än 40 års 

erfarenhet inom området, presenterade också vid symposiet. Han gjorde egen 

forskning om vävnader och organ från 15 olika patienter där en obduktion hade gjorts. 

Åtta av kropparna var kvinnor och sju var män, alla mellan 28 och 95 år. Var och en 

av dessa individer dog mellan sju dagar och sex månader efter injektionen. 
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Vad Burkhardt fann är att i nästan alla fall orsakade ”vaccinerna” individernas kroppar 

att självförstöra. En specifik typ av immuncell som kallas en lymfocyt visade sig ha 

invaderat olika delar av kroppen och så småningom orsakat tidig död. 

Burkhardt presenterade bilder som visade att lymfocyter hade infiltrerat i 

synnerhet hjärtmuskeln och orsakat systemisk inflammation. De resulterande 

lesionerna var små och förmodligen förbises, "men förstörelsen av bara några 

få muskelceller kan ha en förödande effekt", varnade han. 

"Om den inflammatoriska infiltrationen hittas där impulsen för hjärtats 

sammandragning ges, kan detta leda till hjärtsvikt", sa han vidare. 

Det upptäcktes också att en lymfocytinvasion inträffade i andra vitala organ såsom 

levern, njurarna, livmodern, hjärnan, sköldkörteln och huden, som alla visade tecken 

på autoimmun skada. 

Hur mycket mRNA-gift kan kroppen hantera innan den går kaput? 

Den kanadensiske mikrobiologen och professorn Dr. Michael Palmer sammanfattade 

Burkhardts presentation genom att förklara att alla med ärlig medicinsk utbildning 

tydligt kommer att se "hur förödande effekten av dessa vacciner kan vara, åtminstone 

hos dem som dör efter vaccinationen." 

"Vi vet också nu varför myndigheterna var mycket tveksamma till att obducera sådana 

offer," tillade Palmer. 

När det gäller varför vissa människor inte drabbas av ett så extremt öde efter injektion, 

varnade Palmer för att den totala livstidsdosen av budbärar-RNA-toxiner är 

begränsad, vilket tyder på att det varierar från person till person. 

På grund av brist på experimentella data är det okänt vilka dessa trösklar är. Och enligt 

Palmer är detta "en av de stora skandalerna med dessa vacciner, att inga ordentliga 

toxicitetsstudier har utförts." 

Vi vet från djurstudier att innehållet i stickorna inte finns kvar på injektionsstället. De 

cirkulerar i hela kroppen och kombineras med receptorer och fodrar blodkärlen, vilket 

hos många människor orsakar koagulering och överdriven blödning. 

De långsiktiga riskerna med detta är vad som verkligen kommer att vara talande när 

innehållet i ”vaccinerna” verkligen tar sig igenom människors kroppar på lång 

sikt. Utbredd död av till synes ingen specifik orsak kommer sannolikt att inträffa under 

de kommande månaderna och åren. 

Fler relaterade nyheter om Fauci Flu sprutor finns på Genocide.news . 
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