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Definition af juridiske begreber:

✓ Offentlig orden:

En droit administratif français, l'ordre public est l'état social idéal caractérisé par «le bon ordre, la
sécurité la salubrité et la tranquillité publiques », la moralité publique et la dignité de la1 2

personne humaine . 3

Le Conseil Constitutionnel, qui veille à la conformité des lois avec le bloc constitutionnel, donne
une définition de l'ordre public très proche de celle utilisée en droit administratif français depuis
plus de deux siècles: l’ordre public recouvre «le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la
t illité bli



tranquillité publique».

Le Conseil constitutionnel fonde la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre
toute forme d'asservissement et de dégradation » sur le premier alinéa du préambule de la
Constitution de 1946 (CC 94-343/344 DC ): 4

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté
d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits
inaliénables et sacrés. »

Arrêt CE, 28 mars 1919 Regnault-Desroziers en matière de sécurité publique sur la mise en jeu de la1

responsabilité de l’Etat pour risque.

Arrêt CE, 1959, Les Films Lutetia2

Arrêt CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait donc partie du bloc
constitutionnel (i.e. ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois, cet
ensemble prime sur les Traités, les Conventions et le Droit européen dans la hiérarchie des
normes).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


Concrètement, le principe de dignité exige, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel, de
sauvegarder la personne humaine « contre toute forme d’asservissement ou de dégradation ».

La dignité implique que la personne reste maître de son corps et d’elle-même, ce qui suppose
qu’elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même.

✓ Le droit pénal, définition et doctrine politique :

Désigne la branche du droit qui réprime les comportements antisociaux et prévoit la réaction de
la société envers ces comportements.

Derudover “blev den oprindelige politiske doktrin, som straffeloven blev grundlagt, formuleret under
Konstituerende. Det er baseret på den uadskillelige natur af dimensionerne af frihed og sikkerhed, som
garanterer det fælles gode og er garanteret af et sæt rettigheder og pligter, der adresserer
til herskere og herskere. I denne forstand erklæres menneskerettighedserklæringen og
Borger og forfatningen på den ene side, straffeloven på den anden skal betragtes som begge dele
supplerende aspekter af institutionaliseringen af   den offentlige orden. Den første udfører det "i
fuld ”ved erklæringen om de grundlæggende interesser og værdier, som staten skal garantere, den anden

V.DAR Side videre5 66

Side 6

det faktum "i hul" ved definitionen af   de angreb, der kræver en social sanktion og
former for det. "5



Denne iagttagelse illustrerer behovet for strafferet at straffe adfærd rettet mod
forstyrr på nogen måde den gode orden, sikkerhed, salubitet, ro, moral
offentlig såvel som den menneskelige værdighed.

✓ Nationens grundlæggende interesser:

Denne forestilling svarer til alle de elementer, der udgør nationen, dens integritet
territorium og dets sikkerhed og beskytte dets befolkning, naturlige, økonomiske og
kulturel.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Kategorisering af den offentlige orden: reformen af   den franske straffelov fra 1992. I: Genèses, 27,5

1997. s. 5-29. doi: 10.3406 / gener.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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Side 7

JEG. HANDLINGER TERRORISME OG FORBRYDELSE MOD Mennesket:

1.1. FRIVILLIG OVERTRÆDELSE AF PERSONERNES LIV OG INTEGRITET:

• Principper, der er gældende i strafferetten, når man begår handlinger fra

terrorisme:

Straffelovens artikel 421-1 (Forbrydelser og forseelser mod nationen, staten og offentlig fred)

Udgør terrorhandlinger, når de med vilje er relateret til
en individuel eller kollektiv virksomhed med det formål at forstyrre den offentlige orden alvorligt
ved intimidering eller terror følgende lovovertrædelser:

1 ° Forsætlige angreb på livet, forsætlige angreb på personens integritet [Bemærk
af forfatteren: psykisk, fysisk og moralsk integritet] , kidnapning og kidnapning også
at kapring af fly, skibe eller ethvert andet transportmiddel defineret af
bog II i denne kode;
(…) »

• Principper, der er gældende i strafferetten i forbindelse med forbrydelser mod

menneskelighed:

Straffelovens artikel 211-1 (forbrydelser mod menneskeheden - folkedrab):

"Konstituerer et folkedrab, under udførelse af en samordnet plan, der har tendens til ødelæggelsen
helt eller delvis af en national, etnisk, race eller religiøs gruppe eller af en gruppe
bestemmes på grundlag af ethvert andet vilkårligt kriterium, at begå eller lade sig begå, at
mod medlemmer af denne gruppe, en af   følgende handlinger: 
- forsætlig skade på livet 
- alvorlig skade på fysisk eller mental integritet 
- underkastelse af eksistensbetingelser, der kan forårsage total ødelæggelse eller
del af gruppen 
(…) 
- tvangsoverførsel af børn. 
Folkedrab straffes med livsvarigt fængsel. 
De første to afsnit i artikel 132-23 vedrørende sikkerhedsperioden finder anvendelse på
kriminalitet, der er omhandlet i denne artikel ”.

Straffelovens artikel 212-1 (forbrydelser mod menneskeheden - folkedrab):

"Udgør også en forbrydelse mod menneskeheden og kan straffes med kriminel fængsel.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


Udgør også en forbrydelse mod menneskeheden og kan straffes med kriminel fængsel.
evighed en af   følgende handlinger begået i udførelsen af   en samordnet plan mod en

civilbefolkningsgruppe i forbindelse med et udbredt eller systematisk angreb:

1 ° Frivilligt angreb på livet ;
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(…)
4 ° udvisning eller tvangsoverførsel af befolkningen
5 ° Fængsel eller enhver anden form for alvorlig fratagelse af fysisk frihed
overtrædelse af grundlæggende bestemmelser i folkeretten
6 ° tortur;
(…)
11 ° Andre umenneskelige handlinger af samme karakter, der med vilje forårsager store
lidelse eller alvorlig skade på fysisk eller mental integritet. 

• Anvendelse på fakta:

✓ Beslutninger, der strider mod nationens og borgernes grundlæggende interesser:

• Magtadskillelse:

Siden offentliggørelsen af   lov nr. 2020-290 af 23. marts 2020 om nødsituation
under covid-19-epidemien var ordinanser, dekreter, udvidelseslove
anvendt uden magt har været i stand til at sætte spørgsmålstegn ved karakteren
forfatningsstridig for disse foranstaltninger.

Vi kan især se dette ved at læse Rådets beslutning
Forfatningsnr. 2020-808 DC af 13. november 2020, der vedrører lov om bemyndigelse af
udvidelse af den nødstilfælde , hvor forfatningsrådet nægter6

at censurere den nævnte lov, mens:

- regeringen brugte proceduren for blokerede stemmer (artikel 44, al. 3 i
Forfatning), hvilket forhindrer vedtagelsen af   en ændring, der reducerer
indespærring (ændringsforslag vedtaget under første afstemning)
- den udøvende myndighed har kontinuerligt krænket den forfatningsmæssige blok siden krisens start.

- Beslutninger taget af den udøvende i forsvarsrådet bag lukkede døre i stedet for at blive taget ind
Ministerråd, mens den nuværende krise ikke kræver indgriben fra
Forsvarsråd.

Som en påmindelse definerer National Defense and Security Council (CDSN) "
retningslinjer med hensyn til militær planlægning, afskrækkelse, gennemførelse af
ekstern operation, planlægning af reaktioner på større kriser
intelligens, økonomisk sikkerhed og energisikkerhed, programmering af sikkerhed



interiør, der bidrager til national sikkerhed og kampen mod terrorisme ”(dekret nr.
2009-1657 af 24. december 2009 vedrørende forsvaret og det nationale sikkerhedsråd
og Generalsekretariatet for forsvar og national sikkerhed).

- Beslutninger godkendt af Parlamentet takket være det lydige præsidentflertal af
gennem accelererede procedurer og gennem systemet med blokerede stemmer og dermed knebler
folkets stemme, som normalt bæres af Parlamentet. Nogle oppositions-parlamentsmedlemmer
beskrev denne type handling som et "latent kup".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Oprettelse af en videnskabelig komité og en analyse-, forsknings- og ekspertkomité
(OMSORG):

Nogle medlemmer har forbindelser af interesse med medicinalindustrien og derfor 7

kan ikke være objektiv, når det kommer til beslutninger om sundhed
borgere ( bilag 1 ). Denne ikke-valgte videnskabelige komité har for meget magt
i betragtning af at han indirekte beslutter nationens fremtid.

- Frankrigs underskrivelse af en aftale om den europæiske genopretningsplan , som
åbner døren til europæisk integration ved at oprette et europæisk budget uden nogen
der er ikke ført politisk debat i Frankrig. Borgerne bør nu forvente, at
oprettelse af en europæisk skat.

Den åbenlyse manglende magtseparation er katastrofal for nationen.

• Generel afgørelse om indeslutning, uforholdsmæssig foranstaltning:

- Baseret på råd fra den videnskabelige komité,
- Baseret på unøjagtigt modelleringsarbejde (inklusive professor Neil8

Ferguson , britisk epidemiolog ved indflydelsesrige Imperial College London,9

som har ført mange lande til indeslutning),

Hele den franske befolkning var begrænset for første gang i løbet af
periode fra 17. marts til 11. maj 2020 . 10

Endnu andre lande, såsom Sverige, havde de samme dødstal
uden indeslutningsforanstaltninger.

Ingen undersøgelser viser, at indespærring sandsynligvis vil bremse a
epidemi.

Tværtimod har nye undersøgelser tendens til at vise denne indespærring

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


Tværtimod har nye undersøgelser tendens til at vise denne indespærring
fører ikke til en reduktion i transmissionshastighederne for Covid-19 eller en reduktion i

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

covid-de-gør-ikke

Vincent Pavan. Fordømmelse af falsk epidemiologisk videnskab: anklage mod artiklen8

byrde af SARS-CoV-2 i Frankrig ”: 17 forskere fra 10 institutter forstår ikke sandsynlighederne eller de
matematik og opfinde "den generelle ligning af sandhed", som de løser "dobbeltblind" før
udgør ynkeligt præsentationen og begår selvmord på R0-teorien. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Fortrykt indsendt 15. maj 2020

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Neil Ferguson har allerede plaget H1N1 (svineinfluenza) krise med alarmistiske påstande om, at10

har ført staten til at træffe helt uforholdsmæssige foranstaltninger (milliarder af euro til køb af vacciner)
til fordel for laboratorier. Der er en parlamentarisk rapport om dette emne, hvoraf ingen af   henstillingerne findes
nævnt på det tidspunkt ikke blev implementeret.
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antal dødsfald . Det deltager endda, som i Australien, i stigningen11 12

bekymre sig om selvmord - . »13

Derudover skal det bemærkes, at den samlede tilfælde af dødelighed på SARS-COV2 er ca.
0,07% alle aldre tilsammen.

Medianalderen for dødsfald i Covid-19 i de fleste vestlige lande er højere
i en alder af 80 - dvs. 84 i Sverige og Frankrig (hvilket svarer til medianalderen på
generel død) og kun ca. 4% af de døde havde ingen
ingen alvorlige forudsætninger . 14

De faktorer, der skal tages i betragtning for at målrette mod potentielle "patienter" er
kendt af alle læger. Disse er især individer, der præsenterer faktorer for
komorbiditet og i meget avanceret alder (antaget gennemsnitlig dødsalder i Frankrig
covid-19: 82 år gammel). Der er imidlertid ikke skelnet mellem borgere i fare og
andre borgere for at tilpasse foranstaltningerne.

Til dato er antallet af "formodede" dødsfald, der er direkte knyttet til covid-19, ca.
46.000.

Vi husker, at følgende dødsårsager aldrig har udløst en sådan plan
uforholdsmæssig (ingen indespærring, ingen maske):

- I Frankrig påvirker sæsoninfluenza 2 til 8 millioner mennesker.
- På verdensplan forårsager sæsoninfluenza 290.000 til 650.000 dødsfald ved
år.

I F k i å i k t i t t iti id i 300 000 k i kl i

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- I Frankrig påvirker rotavirus gastroenteritisepidemien 300.000 mennesker inklusive
160.000 alvorlige tilfælde.

- På verdensplan påvirker gastroenteritisepidemien 700 millioner mennesker og
forårsager cirka 800.000 dødsfald om året, inklusive 500.000 børn under 5 år.
- I Frankrig er 30.000 dødsfald hvert år knyttet til husulykker.
- I Frankrig er hvert år 80.000 dødsfald knyttet til luftforurening.

SARS-CoV og Mers-CoV har også dukket op på fransk territorium
med dødsfald i sager meget højere end SARS-CoV2, sådanne foranstaltninger
indtil videre er liberticider aldrig blevet gennemført.

På trods af denne bemærkning gentog den udøvende direktør i oktober 2020 ved at træffe foranstaltninger til dækning
brand og indeslutning, ignorerer kollektiv intelligens og evnen til
dømmekraft hos et stort flertal af borgerne.

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

for-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus / dokumenter / bulletin-national / covid-19-punkt-epidemiologique-du-7-maj-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

ugentlige rapporter-covid-19/2020 / covid-19-ugentlige-rapport-uge-33-final.pdf
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Det vises imidlertid, at antallet af sager klart faldt inden den faktiske dato
fra starten af   den anden indespærring. Faktisk overvåger Marseilles brandmænd satsen
af coronavirus i kloakkerne. Sammenlignet med antallet af forureninger
covid-19, er resultaterne i overensstemmelse med resultaterne fra spildevand i Paris:
faldet i virussirkulation begynder længe før indeslutning. Indeslutning
er tværtimod oprindeligt ansvarlig for en yderligere stigning i
SARS-CoV2 cirkulationshastighed . 15

 
Konsekvenserne af disse lockdowns er katastrofale for sundhed,16 17

borgernes liv og landets økonomi og derved krænker folks rettigheder:

- Krænkelse af individuel frihed og af princippet om at beskytte værdigheden af
menneskelig person mod alle former for trældom og nedbrydning.

- Krænkelse af den frie bevægelighed / at komme og gå : i denne forstand er staten skyldig i
vilkårlig tilbageholdelse af borgere i fredstid. Borgere, der
overtræder en indeslutningsforanstaltning bøder.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf


Ved en midlertidig bekendtgørelse, udstedt den 23. oktober 2020 (nr. 445430), vedtog statsrådet
afviser appeller mod udgangsforbud . 18

- Villighed til at isolere borgere "positive" til prøven og ikke syge
der svarer til sekvestreringstiltag . 19

- Overtrædelse af det generelle princip om retten til at føre et normalt familielivved 20

forbuddet mod at besøge en elsket i EPHAD for at begrænse muligheden for
at deltage i begravelser og forbyde enhver mulighed for familiesammenføring.

- Krænkelse af virksomhedsfrihed og ulige behandling : SMV'er er det
handlende, selvstændige, hele kultursektoren, catering,
beklædningssektor, den æstetiske sektor, turistsektoren,
begivenheder mv Kort sagt, alle ikke-embedsmænd (undtagen mad,
apotek, aviser og tobak) lider under disse drastiske og dødbringende foranstaltninger. Af
der forventes adskillige retslige likvidationsprocedurer, men foranstaltningerne
løftes ikke på trods af folks appel.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

GISTI-CFDT-CGT afgørelser truffet af statsrådet af 8. december 1978 nr. 10097, 10677, 10679, offentliggjort i20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Ved en midlertidig bekendtgørelse, udstedt den 16. oktober 2020
(445102-445186-445224-445225), nægter statsrådet at suspendere lukningen
sportsvirksomheder . 21

Ved en foreløbig bekendtgørelse, udstedt den 13. november 2020
(nr. 445883-445886-445899), nægter statsrådet at suspendere lukningen af
boghandlere . 22

Ved en foreløbig kendelse, udstedt den 8. december 2020 (nr. 446715), har Rådet
Staten nægter at suspendere lukningen af   barer og restauranter.23

- Krænkelse af retten til at demonstrere og samle: vold mod
demonstranter eller direkte forbud

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


demonstranter eller direkte forbud.

- Violation du droit à l’éducation durant le premier confinement et durant le second
confinement, sachant que les universités devraient rester fermées jusqu’au 20 janvier
2021. Contraints à un enseignement à distance, les étudiants sont en décrochage
massif. 24

Par une ordonnance en référé, rendue le 10 décembre 2020 (n°447015), le Conseil
d’Etat refuse de suspendre la fermeture des établissements d’enseignement supérieur.

- Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de messes dans les Eglises de
France alors que les croyants ont besoin d’apaisement.
Par une ordonnance en référé, rendue le 29 novembre 2020
(n°446930-446941-446968-446975), le Conseil d’Etat ordonne au Gouvernement de
suspendre en urgence la limite de 30 personnes pour les rassemblements dans les
établissements de culte. 25

• Décision de rendre le port du masque obligatoire en toutes circonstances pour les
enfants (octobre 2020) et les adultes (dès l’été 2020):

Masque obligatoire, que les individus soient malades ou non malades. Or, aucune étude
scientifique ne démontre l’utilité du masque en cas d’épidémie.

Le Comité scientifique n’a pas cru bon d’analyser des masques usagers afin de vérifier si
la mesure n’était pas au contraire nocive pour les citoyens.

Les membres de l’exécutif n’ont présenté aucune étude scientifique permettant de
démontrer que l’utilisation du masque était utile et sans danger.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21

salles-de-sport.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

librairies.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

sacrifies-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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Nous rappelons, que certaines femmes ont dû accoucher en France en portant un
masque contre leur gré, ce qui est qualifiable d’acte de torture. (Le cas des enfants et des
adolescents fait l’objet du point III).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Nous relevons que, des études scientifiques rappellent l’absence de bénéfices ou bien la

nocivité du port du masque, même pour les professionnels:

- Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major
surgery (Journal Neurocirurgia, 19 avril 2008 - PMID 18500410) : « Le rapport 26

préliminaire sur les masques chirurgicaux induit une désoxygénation durant les
opérations majeures. Notre étude révèle une baisse de la saturation en oxygène
des pulsations artérielles (Sp02). »

- Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among
health care workers in Japan: a randomized controlled trial (American Journal
of Infection Control, 12 février 2009 - PMID 19216002) : «  L’utilisation du 27

masque facial chez les professionnels de la santé n’a pas été démontrée comme
fournissant des bénéfices en matière de rhume ou de transmission de rhumes. »

- A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in
healthcare workers (British Medical Journal, 22 avril 2015 PMID: 25903751) : 28

« Les virus confirmés par laboratoire étaient significativement supérieurs dans le
groupe porteur de masques. La pénétration des masques par des particules était
proche de 97%. L’étude met en garde contre l’utilisation des masques. La
rétention d’humidité, la réutilisation des masques et la piètre filtration peut
conduire à des risques d’infection. »

- Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A
Controlled Comparison in 4 Patients (Annales de Médecine Interne, 6 avril
2020) : ”  Både kirurgiske masker og bomuldsmasker ser ud29

være ineffektiv til at forhindre spredning af SARS-CoV2 i hoste
patienter med COVID-19 i miljøet og på den ydre overflade af
masker.  "

- Universal Masking in Hospitals in the Covid-19 Era (The New England Journal of
Medicin, 1. april 2020, PMID: 32237672) : "  Vi ved, at iført en30

maske uden for sundhedsfaciliteter tilbyder ringe eller ingen beskyttelse
mod infektioner. "

- Hvad man skal vide om respiratorisk acidose (Medical News Today, 3. december)
2018, artikel 313110)- : "  Respiratorisk acidose udvikles, når luften31

indåndet og udåndet fra lungerne udskiftes ikke ordentligt mellem dioxid
kulstof i kroppen og ilt i luften  ”.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2006372
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/313110


Side 14

- Hovedpine forbundet med personligt beskyttelsesudstyr - et tværsnit
Undersøgelse blandt Frontline Healthcare Workers under COVID-19 (Journal
Hovedpine, 12. april 2020, PMID: 32232837) : “  De fleste professionelle i32

mennesker udvikler hovedpine forbundet med masker af N95-typen, eller
forværring af allerede eksisterende hovedpineforstyrrelser  ”.

- Ansigtsovertræk, aerosoldispersion og afbødning af risikoen for transmission af virus
(University of Edinburgh, 2020) : ”Omvendt kirurgiske masker og fakta-33

hånd genererer betydelige lækstråler, der har potentiale til at sprede sig
væsker og partikler fyldt med vira over flere meter. (...) De viser alle
intense feedbackstråler under tunge vejrtrækninger eller hoste. det er vigtigt
at være opmærksom på disse jetfly, undgå en falsk følelse af sikkerhed
ved at stå ved siden af   eller bag en person, der bærer denne type maske. "

- Brug af masker og åndedrætsværn for at forhindre overførsel af influenza: a
systematisk gennemgang af videnskabelige beviser (Journal of Influenza & other
respiratoriske vira, 21. december 2011, PMID: 22188875) : “  Ingen af   undersøgelserne34

har ikke etableret et afgørende forhold mellem brugen af   masken og beskyttelsen
mod influenzainfektioner. "

- Medical Masks (Journal of the American Medical Association, 4. marts 2020 ) : 35

"  Ansigtsmasker bør ikke bæres af raske personer
beskytte mod luftvejsinfektion, da der ikke er noget, der tyder på det
ansigtsmasker, der bæres af raske individer, er effektive til forebyggelse
folk bliver syge. "

- Effektiviteten ved at tilføje en maskeanbefaling til anden folkesundhed
Foranstaltninger til forebyggelse af SARS-CoV-2-infektion hos danske maskebærere, A
Randomized Controlled Trial (18. november 2020) : generel ineffektivitet af36

maske til bekæmpelse af covid-19 sygdom .

Der er derfor videnskabeligt bevis for farerne ved at bære en maske og
specialister har mindet os mange gange i fora . 37

Dr. Margareta Griesz-Brisson, læge i medicin, neurolog og neurofysiolog,
advarer om de alvorlige konsekvenser og faren ved at bære en maske til børn og
hos voksne mere generelt : 38

Oxygenmangel forårsager irreversibel neurologisk skade. 

"Genindåndingen af   den luft, vi indånder, vil utvivlsomt generere et underskud i
ilt- og kuldioxidmætning. Vi ved, at hjernen

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38

ilt-forårsager-irreversibel-neurologisk-skade /
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mennesker er meget følsomme over for iltmangel . Der er nerveceller, for
eksempel i hippocampus, som ikke kan blive mere end 3 minutter uden
ilt - de kan ikke overleve.

De akutte advarselssymptomer er hovedpine, døsighed, svimmelhed,
koncentrationsproblemer, langsommere reaktionstid - hvilket er
reaktioner i det kognitive system.

Men når du har kronisk iltmangel, alle disse
symptomer forsvinder, når du vænner dig til dem. Men din operation
forbliver svækket, og din hjernes iltmangel fortsætter med at
at gøre fremskridt.

Vi ved, at neurodegenerative sygdomme tager år, endda
årtier, at udvikle sig. Hvis du i dag glemmer dit telefonnummer,
dette indikerer, at nedbrydningsprocessen i din hjerne startede 20 eller
30 år.

Du tror måske, du er vant til at bære en maske og indånde luft
at du lige er udløbet, men faktum er, at degenerative processer
i din hjerne forstærkes, når din iltmangel fortsætter.

Det andet problem er, at nervecellerne i din hjerne ikke er i stand til
at opdele normalt. Så hvis vores regeringer er nok
generøs for at tillade os at tage maskerne af og trække vejret frit igen
ilt om et par måneder, vil de tabte nerveceller ikke længere være
regenereret. Det, der er tabt, er tabt.

Jeg har ikke en maske, jeg har brug for min hjerne til at tænke. Jeg vil have den
klare ideer, når jeg passer på mine patienter og ikke bedøves ved
carbondioxid.

Der er ingen ubegrundet medicinsk undtagelse for ansigtsmasker, som den
iltmangel er farligt for enhver hjerne . Hvert menneske skal
være i stand til frit at beslutte, om han vil bære en maske, der er absolut ineffektiv for
beskytte mod en virus.

For børn og unge er masker absolut forbudt. Børn og
unge har ekstremt aktivt og adaptivt immunsystem, og det har de
har brug for konstant interaktion med Jordens mikrobiom. Deres hjerne er
også utrolig aktiv, fordi han har meget at lære. Barnets hjerne,
eller ung, tørstig efter ilt. Jo mere metabolisk aktivt organ, jo mere
har brug for ilt. Hos børn og unge er hvert organ det
metabolisk aktiv.

Fratage eller begrænse et barns eller unges hjerne for ilt
på nogen måde er det ikke kun farligt for hans helbred, men også

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


på nogen måde er det ikke kun farligt for hans helbred, men også
absolut kriminelt. Mangel på ilt hæmmer hjernens udvikling og

den deraf følgende skade KAN IKKE repareres.

Barnet har brug for hjernen for at lære, og hjernen har brug for ilt til
fungere. Vi har ikke brug for et klinisk studie for at finde ud af det. Det er en kendsgerning
enkel og ubestridelig fysiologisk. Mangel på ilt forårsaget
bevidst og bevidst er en absolut fare for helbredet og en mod-
absolut medicinsk indikation.
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I medicin betyder en absolut medicinsk kontraindikation, at dette lægemiddel,
denne terapi, metode eller foranstaltning bør ikke anvendes og er ikke tilladt
at blive brugt. At tvinge en hel befolkning til at bruge en
absolut medicinsk kontraindikation, skal der være specifikke og alvorlige grunde
til dette, og disse grunde skal præsenteres for tværfaglige organer og
uafhængige kompetente personer, der skal verificeres og godkendes.

Når demens over ti år øges eksponentielt og
yngre generationer vil ikke være i stand til at nå deres medfødte potentiale, det hjælper ikke
at sige, at "vi havde ikke brug for maskerne".

Hvordan fungerer en dyrlæge, en softwareforhandler, en forretningsmand, en
elbilproducenten og en fysiker bestemmer spørgsmålene
med hensyn til helheden for en hel befolkning? Venligst, kære kolleger, vi
vi er alle nødt til at vågne op.

Jeg ved, hvor skadelig iltmangel er for hjernen,
kardiologer ved, hvor skadelig det er for hjertet, pulmonologer
ved, hvor skadelig det er for lungerne. Oxygenmangel
beskadiger alle organer.

Hvor er vores sundhedsydelser, vores sundhedsforsikring, vores medicinske foreninger? han
ville have været deres pligt til kraftigt at modsætte sig indeslutningen og sætte den
slut - fra starten. "

Vi husker, at maskerne var på højden af   epidemiens højdepunkt (dvs. i april 2020)
forbudt til salg på apoteker. I dag er en borger, der ikke bærer en maske
betaler en bøde på € 135, en bøde på € 1.500 i tilfælde af en gentagen lovovertrædelse og risikerer a
6 måneders fængsel og en bøde på € 3.750 i tilfælde af en fjerde verbalisering.

Måske er det stadig nyttigt at huske, at:

- Maskeproducenter anbringer beskyttelsesmasker på kasser
individuelt åndedrætssystem, følgende udsagn eller tilsvarende:

”Dette er ikke et medicinsk udstyr



Dette er ikke et medicinsk udstyr.
Dette produkt beskytter ikke mod viral eller infektiøs kontaminering ”.

Hvilket betyder, at masken ikke beskytter mod SARS-COV2 (COVID-19 sygdom)
heller ikke nogen influenza generelt.

- Ministeren for solidaritet og sundhed, som en del af en intervention inden
Senatet dateret 24. september 2020 passede på at indikere, at masken er
ubrugelig mod influenza . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Han angiver også, at : 40

"Indtil bevis for det modsatte er der ingen aerosolpassage af coronavirus: det er dette
som forskere fra hele verden fortalte os. Iført en maske i befolkningen
generel praksis var derfor ikke nødvendig og blev ikke engang nødvendigvis anbefalet i henhold til
den høje myndighed for sundhed ”.

Det er derfor en fuldstændig uforholdsmæssig foranstaltning, der ikke tager højde for
balance fordele / risici i tilstanden af   den ovennævnte videnskabelige viden, og hvilke
skader derfor borgernes liv og integritet alvorligt.
Dette farlige skridt blev taget og vedligeholdt på et perfekt bevidst grundlag.

=> Voldeligt angreb på den offentlige orden og nationens grundlæggende interesser.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Manipulation af den offentlige mening for at herske terror og forstyrre den offentlige orden:

• Kommunikation fra ledere, der spreder frygt:

Vi har været vidne til hver dag siden januar 2020, etableringen af   frygt, terror og
skyld i befolkningen, især gennem gentagne taler
medlemmer af ledelsen og interventioner fra Generaldirektoratet for Sundhed, videresendt
af de vigtigste medier.

Disse gentagne indgreb og de ængstelsesfremmende reklamer, sandsynligvis beregnet til at skabe
traumer og kollektiv hypnose . 41

Direktøren opfordrer tjenesterne fra et kommunikationsbureau, kaldet BVA Group
(BVA Nudge Unit).

BVA Group er et fransk forsknings- og konsulentfirma, ekspert inden for videnskab
adfærdsmæssig, rangeret blandt de top 20 i verden, og hvis kapital ejes af
Naxicap Partner (datterselskab af Natixis bankkoncernen ). 42

- Præsidentens tale der hamrer på at vi er i krig når det ikke er tilfældet han

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Præsidentens tale, der hamrer på, at vi er i krig, når det ikke er tilfældet. han
Dette er en epidemi, som kunne have været bragt under kontrol fra starten.

- Præsident- eller ministertale, der præsenterer ublu og ubegrundede tal.

- Præsidentens tale den 24. november 2020 truende: "  Jeg ønsker, at
regering og parlament fastlægger betingelserne for at sikre isolering af
inficerede mennesker, herunder på en mere restriktiv måde . " og regning
samtidig med stedfortræder Olivier Becht, der sigter mod at "isolere" de positive sager "med magt".

- Indsatser fra premierministeren under anvendelse af upassende, aggressive og infantiliserende udtryk
med hensyn til borgere:

”Indtil nu er beslutninger tilpasset lokalt ved at stole på borgmesteren -
præfekt, men her tror jeg, at vi skal slå hårdere, fordi mening ikke følger ...
blødningsforanstaltninger er nødvendige for, at franskmændene kan åbne deres
luge ”(intervention på RMC 07.10.2020).

- Under hensyntagen til de testede "positive" og ikke "syge" for at præsentere
vigtige tal, der skaber terror og svækker befolkningen.

- Løgne om patienter på hospitaler: syge og afdøde tælles
covid-19 når død eller sygdom er en konsekvens af en anden patologi
ellers mere alvorlig eller en ulykke . 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

adfærd-og-mental-sundhed-under-epidemien

Intervention af Dr. Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Hemmelighed omkring afdøde patienter: fravær af obduktion og blyholdige kister.

- Manipulation af forekomsten eller epidemitrykket (svarer til antallet af
inficerede personer pr. 100.000 indbyggere over en periode på syv dage): tærsklen
épidémique pour chaque épidémie à virus respiratoire (syndromes grippaux) depuis 1985
et jusqu’à 2018 (dernière année pour laquelle le réseau Sentinelles a publié un bilan
annuel ) a constamment été fixé entre 150 et 200 cas pour 100.000 habitants. Jamais un44

seuil épidémique n’a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, comme c’est le cas depuis
mai 2020.

- Là encore, ce changement de seuil permet de manipuler l’opinion publique en faisant
croire que la situation est grave , ce qui permet aux Agences régionales de santé (A.R.S.),45

aux préfets et à l’exécutif de prendre des mesures liberticides.

- Manipulation des taux d’occupation des lits de réanimation: le gouvernement a décidé

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


at sænke årvågenhedstærsklen fra 60% til 40% af covid-19 patienter i intensiv pleje og

alarmtærskel på 80 til 60%.Ifølge Dr. Martine Wonner, parlamentsmedlem og psykiater, er der dog mange patienter
kræver 2 til 3 liter ilt og kræver ikke genoplivningsleje. Det handler ikke om
desuden ikke strengt taget om "genoplivning".

- Håndtering relateret til screeningstest for SARS-CoV2: positive tests er falske og ikke
kan ikke rigtig afgøre, om patienten har covid-19 sygdom
ægte. Disse tests gør det muligt at producere et stort antal "positive" og tage
liberticide foranstaltninger til at skabe terror inden for befolkningen, hvilket er skadeligt
til menneskelig værdighed og forstyrrer den offentlige orden.

Le Panic Paper:

”  En klassificeret, men afsløret tysk rapport fremhævede brugen af
multiplikation af falske positive tests for at sprede frygt i Tyskland.
Naturligvis er de teknikker, der bruges til at tro på pandemien, dem
pålagt af WHO i overensstemmelse med de aftaler, der blev underskrevet af 194 lande i 2017 i tilfælde af
pandemi (som WHO selv erklærer at eksistere ved at ændre kriterierne
tidligere) .

Falske positive fremmer frygt i befolkningen og øges
betydeligt antallet af depressioner, selvmord, hospitalsindlæggelser i
psykiatri, hvis mangel på senge stort set er lige så blændende som sengene i
genoplivning, men lidt omtalt i medierne; forbruget af anti
depressiva er stort set fordoblet siden de liberticidale sundhedsforanstaltninger ligeledes
som anmodninger om specialkonsultationer eller telefonassistance. Det
lukning af universiteter, der er planlagt indtil udgangen af   januar, er også en katastrofe
ikke kun til undervisning - demonstrationen ligger nu foran vores øjne
at det virtuelle ikke erstatter den fysiske tilstedeværelse - men psykologisk med mere
halvdelen af   de studerende var deprimerede, undertiden alvorligt.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

epidemi-for
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Den frygt, der er valgt som styringsform, fører til forbavselse hos folket og
forklarer den lethed, hvormed regeringer adlyder store farmaceutiske midler via WHO
har været i stand til i flere måneder at indføre vilkårlige foranstaltninger, der er uforenelige med en helhed
sæt borgere.

Det seneste eksempel er forbuddet mod åbning af skilifter.
å k d ll åb d ll b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour


på skisportssteder ellers åbne, men uden restauranter eller barer.
Det franske forbud mod at stå på ski i Schweiz eller Østrig, mens Frankrig har gjort det
altid nægtet lukning af grænser er også sjovt, eller en strategi
rettet mod at skabe mental forvirring og kognitiv dissonans.

Dette forklarer helt sikkert delvis afvigende accept fra restauratører af
iniquitous målinger (afstanden mellem tabeller, mens RER forbliver åben og
rejsende pakket som sardiner), og som i dag er forbløffede over, at de er lukkede
brutalt, da de var "kloge". Accept af indsendelsen gør det ikke
at opmuntre bødler og kun fører til mere og mere underkastelse
intens. Erfaringerne fra ægtefæller, der er ofre for narcissistiske perverter, burde have gjort opmærksom
de forskellige professioner tydeligt "mishandlet" i den rette forstand uden nogen
sundhedsmæssig begrundelse. " 46

- Selvattest for hver bevægelse af borgere af alle "autoriserede" grunde
kun og underlagt en bøde på 135 euro i tilfælde af udeblivelse: foranstaltning
ydmygende og infantiliserende.

- Censur og handlinger af enhver art blev udført af den udøvende for at opnå
efterretningstjeneste og fremskynde overvågningen af   borgerne: krænkelse af friheden
udtryk og krænkelse af den menneskelige persons privatliv. Endelig et lovforslag om
omfattende sikkerhed er i øjeblikket under drøftelse i parlamentet.

- Offentliggørelse af tre dekreter nr. 2020-1510, nr. 2020-1511, nr. 2020-1512 af 2. december
2020 i Den Europæiske Unions Tidende 4. december 2020, herunder et dekret nr. 2020-1511 af 2. december
2020 om ændring af bestemmelserne i den interne sikkerhedskode vedrørende behandling af
personlige data : Dette dekret tillader registrering af enkeltpersoner i henhold til47

Politiske "meninger", filosofiske eller religiøse overbevisninger eller a
Union. Disse dekreter tilføjer også muligheden for at indgive "sundhedsdata
afslører en særlig farlighed ”. For efterretningstjenesterne vil dette være
prêter attention aux «  données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques
obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Les fonctionnaires du renseignement territorial ont désormais la possibilité de répertorier
des éléments concernant les «pratiques sportives», la détention «d'animaux dangereux»
et même, élément nouveau, des données relatives à des «facteurs de fragilité», comme
les «facteurs familiaux, sociaux et économiques» ou les «addictions».

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression=true

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


• Méthodes de nature à produire des changements de comportement et méthode permettant de
tester le degré d’obéissance d’individus soumis à une autorité:

- La Charte de coercition décrite par Albert Biderman:

Dès 1962, le Dr. Edgard Schein décrivait brutalement la méthodologie, dans un discours prononcé à
Washington DC et adressé aux gardiens des quartiers d’isolement de tout le pays : « Pour produire
des changements de comportement, il est nécessaire d’affaiblir, de saper ou d’enlever ce qui
soutenait les anciennes attitudes. Je voudrais que vous ne pensiez plus le lavage de cerveau en
termes d’éthique et de moral, mais plutôt en termes de changements délibérés du comportement
humain par un groupe d’hommes qui ont un contrôle quasi-complet de l’environnement dans lequel
er fangerne. [Disse ændringer] kan induceres ved isolation, deprivation
sensorisk, adskillelse fra ledere, spionage, bedrag af mennesker ved at gøre dem
underskrive udsagn, som derefter vises for andre, placering af personer, hvis
vilje er blevet alvorligt undermineret med mere reformistiske individer, ydmygelse, afsavn
søvn, belønning for underkastelse og frygt. "

Tabel af Albert Biderman om kriminel tvang (i Amnesty International-rapporten om tortur ,
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Les expériences de Stanley Milgram menées en vue de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre
contraire à la morale:

«Il y plus d’un demi-siècle, un jeune chercheur en psychologie sociale à l’université de Yale (États-
Unis), hanté par les atrocités de l’holocauste, eut l’idée d’une expérience inédite pour tenter de
comprendre les mécanismes psychologiques ayant conduit des milliers d’hommes à torturer et tuer
des millions d’autres. Sous prétexte d’étudier l’efficacité de la punition sur l’apprentissage, il
demanda à des participants d’administrer des décharges électriques (fictives) à un tiers. L’objectif
réel est en fait de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre contraire à la morale.

Les résultats, publiés en 1963 dans le Journal of Abnormal and Social Psychology, ébranlent l’opinion
publique: les deux-tiers des participants infligent cette torture, dès lors qu’une figure d’autorité le leur
demande. Le nom de Stanley Milgram fait le tour du monde. Par la suite, le jeune scientifique réalise
une série d’expériences du même type dont les résultats démontrent que, sous la pression d’une
autorité, la majorité des personnes exécutent les ordres, même si elles sont informées qu’elles
peuvent se retirer de l’expérience à tout moment et qu’elles savent que les chocs électriques
qu’elles infligent à l’autre peuvent avoir de graves effets sur sa santé. »

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
desobeir/



=> Violente atteinte à l’intégrité des citoyens (atteinte à l’intégrité physique, psychique et
morale) et atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

V.DAR Page sur22 66

Page 23

✓ Crimes contre l’humanité, crime contre les citoyens de France:

• Gestion de crise totalement disproportionnée et non conforme aux pratiques49

habituelles en la matière:

En effet, en cas d’épidémie, les experts rappellent qu’il est nécessaire d’isoler les
«malades» (non pas les «  positifs  ») et de les soigner. Il est notamment possible de
réquisitionner les gymnases et de contrôler les passagers dans les aéroports.

Or, rien n’a été mis en place en début de crise, les citoyens n’ont pas été soignés, les
médecins de ville n’ont pas pu prendre en charge les patients.
Les citoyens ont été invités à prendre du Doliprane et à rester chez eux jusqu’à ce que la
situation s’aggrave véritablement. Dans cette hypothèse, il ne restait plus qu’à contacter
les urgences hospitalières. 50 51

Il était pourtant tout à fait possible de soigner les patients covid-19 dès les premiers
symptômes.

• Interdiction de traitement disponible anti-covid-19 en violation des droits du patients
et de la liberté de prescrire:

Dès les débuts de l’épidémie, le traitement prophylactique à base d’hydoxychloroquine,
d’azithromycine et de zinc a été utilisé par le Professeur Didier Raoult, Directeur de
l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection à Marseille, microbiologiste,
éminent chercheur reconnu par la communauté scientifique internationale.

Bien entendu, au fur et à mesure des avancées des études concernant le virus, le
Professeur Didier Raoult a également mis en place des gestes de soin complémentaires.

Or l’annonce de l’existence de ce traitement a provoqué un véritable scandale d’Etat
concernant l’utilisation de l’hydroxychloroquine:

- Publication frauduleuse en date du 22 mai 2020 dans la prestigieuse revue médicale
The Lancet,

- Arrêt de l’étude Discovery qui permettait de démontrer l’utilité du traitement,
- Interdiction faite aux médecins de prescrire l’hydroxychloroquine.



 Interdiction faite aux médecins de prescrire l hydroxychloroquine.
- Contestation systématique du traitement par des médecins médiatisés en lien d’intérêts

avec les laboratoires pharmaceutiques sur les plateaux T.V. et dans les principaux
journaux et tentatives de discréditer le Professeur Raoult par tous les moyens, par tous
médias. Le Sénat américain s’est d’ailleurs étonné dernièrement de ces attaques à
l’encontre du Professeur Raoult . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

læger-og-kirurger-er-den-største-hoax-nogensinde-begået-på-en-intetanende-offentligt /

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

hvem-foregiver at misbruge helte / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Imidlertid er mange videnskabelige undersøgelser kendt internationalt
demonstrere den ubestridelige anvendelighed af nævnte behandling fra de første symptomer . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
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Professor Harvey Risch, MD, ph.d., specialist i epidemiologi og sygdommekronisk (Institut for Epidemiologi og Folkesundhed ved School of
Yale and Yale School of Medicine), hørt af USAs senat den
19. november 2020 vidner ( oversættelse i bilag 2) :54

"  Med hensyn til undersøgelserne af den tidlige anvendelse af hydroxychloroquin i
højtstående ambulante patienter, alle sammen, og der er nu
syv viste betydelig fordel : 636 ambulante patienter i São Paulo, Brasilien;
199 patienter på klinik i Marseille, Frankrig; 717 patienter gennem et stort netværk af
HMO i Brasilien; 226 patienter på plejehjem i Marseille; 1.247 patienter
ambulante patienter i New Jersey; 100 patienter i langtidsplejeinstitutioner
en Andorre (entre la France et l'Espagne) ; et 7.892 patients à travers l'Arabie
Saoudite. Toutes ces études portent sur le traitement précoce des patients ambulatoires
à haut risque et ont toutes montré une réduction d'environ 50 % ou plus des
hospitalisations ou des décès. L'étude saoudienne était une étude nationale et a
montré une réduction de 5 fois de la mortalité pour l'hydroxychloroquine plus le zinc

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54
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par rapport au zinc seul. Pas une seule arythmie cardiaque fatale n'a été signalée
parmi ces milliers de patients, attribuable à l'hydroxychloroquine. Il s'agit des essais
non randomisés mais contrôlés qui ont été publiés. (…)

Nous avons passé les six derniers mois avec des politiques gouvernementales
formelles et des mises en garde contre les traitements ambulatoires précoces, avec
d'importants investissements gouvernementaux dans les vaccins et les nouveaux
traitements coûteux qui doivent encore être prouvés et presque aucun soutien de
médicaments peu coûteux mais utiles, et un quart de million d'Américains sont morts
de cette approche mal gérée. Même avec les nouveaux vaccins prometteurs, nous
n'avons pratiquement aucune information sur leur efficacité chez les patients âgés et
à haut risque, chez lesquels les vaccins contre les virus respiratoires sont connus
pour leur faible efficacité.

Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les preuves des avantages de
l'hydroxychloroquine utilisée à un stade précoce chez les patients ambulatoires à
haut risque sont extrêmement solides, et les preuves de ses effets nocifs sont tout
aussi solides. Cet ensemble de preuves l'emporte nettement sur les preuves de
risques/bénéfices du remdesivir, des anticorps monoclonaux ou du bamlanivimab,
difficile à utiliser, que la FDA a approuvés pour les autorisations d'utilisation
d'urgence, tout en refusant l'autorisation d'utilisation d'urgence de
l'hydroxychloroquine. Ce double standard flagrant pour l'hydroxychloroquine doit
être immédiatement renversé et sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence
approuvée. C'est ainsi que nous nous mettrons sur la voie d'un traitement
ambulatoire précoce et d'une réduction importante de la mortalité.»

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Encore aujourd’hui, les autorités refusent au Pf Raoult un usage plus étendu de
l’hydroxychloroquine (Décision du 23 octobre 2020 de l’A.N.S.M.) et Sanofi a demandé
au ministre de la santé son avis concernant la fourniture de Plaquénil à l’IHU
Méditerranée Infection, de Marseille, ceci en pleine supposée « seconde vague ».

Par conséquent, en l’état des connaissances scientifiques de niveau international,
l’exécutif a délibérément fait obstacle à l’utilisation d’un traitement disponible et
efficace.

A ce titre, le Conseil d’Etat italien a rendu une ordonnance n°7097/2020 le 11 décembre
2020 , par laquelle il rétablit la liberté de prescrire aux médecins du pays, lesquels55

pourront désormais administrer un traitement contenant l’hydroxychloroquine afin de
soigner les patients atteints du virus covid-19.

 
D’autres traitements sont disponibles et auraient pu être envisagés mais le gouvernement
refuse de reconnaître un quelconque traitement en dehors du Remdesivir (laboratoire
Gilead) en ceci appuyé par la commission européenne, molécule qui n’a aucunement
démontré son efficacité contre la maladie covid-19 et qui est extrêmement coûteuse
contrairement à l’hydroxychloroquine (molécule tombée dans le domaine public) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef=&schema=cds&nrg=202009070&nomeFile=202007097_15.html&subDir=Provvedimenti

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

passe-avec-le-laboratoire-gilead/
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L’O.M.S. vient d’ailleurs elle même de nier l’utilité du Remdesivir pour lutter contre la
maladie covid-19 . Le ministre de la santé n’a pas diffusé de communiqué à ce sujet.57

L’ivermectine est également une molécule recommandée par certains médecins, cette
molécule semble présenter un fort bénéfice dans le cadre du traitement de la maladie
covid-19. 58

L’Association victimes coronavirus COVID 19 a saisi le Tribunal administratif de Paris en
référé afin de forcer l’ANSM à délivrer une autorisation temporaire d’utilisation à
l’ivermectine.  Cette molécule maîtrisée par un laboratoire français est une des plus
prometteuse de toutes les molécules « anciennes » utilisables contre le coronavirus. Or,
l’ANSM n’encourage pas à son utilisation.

L’artemisia annua ou l’artemisia afra, plante qui a présenté de très bons résultats lors
d’une étude réalisée en Afrique afin de déterminer son efficacité contre le paludisme
(raison de conflits avec les laboratoires pharmaceutiques) , n’est pas recommandée en59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


France par l’Agence nationale de sécurité du médicament (« A.N.S.M. ») ni l’Académie
nationale de médecine.

Le fait d’avoir discrédité un traitement d’une telle force, en ayant eu recours a de
nombreux stratagèmes inavouables, divisant ainsi les médecins et l’opinion a
certainement eu pour conséquence de dissuader d’autres pays d’utiliser ledit traitement. 

Par conséquent, des individus sont certainement décédés en France mais également à
l’étranger du fait de cette campagne de discrédit. En ce sens, il s’agit d’un crime contre
l’humanité.

• Interdiction faite aux médecins de ville d’exercer librement:

Tous les patients susceptibles d’être porteurs du covid-19 devaient se présenter à
l’hôpital et harcèlement moral destiné à les dissuader de prescrire le seul traitement bien
connu.

• Euthanasie active : 60

A l’égard des anciens dans les EPHAD et dans certains hôpitaux par administration du
Rivotril, médicament à proscrire lorsqu’un patient souffre d’insuffisance respiratoire, l’un
des symptômes de la maladie covid-19. Cette prescription a été faite sans le
consentement du patient, d’une personne de confiance, de la famille ou de proches.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-patients

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Def.: Bevidst indgivelse af dødelige stoffer med henblik på at forårsage død efter anmodning fra60

patient "ved livets afslutning", der ønsker at dø eller uden hans samtykke ved beslutning fra en elsket eller kroppen
medicinsk.
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Mindst azithromycin kunne have været ordineret for at redde liv.
Hydroxychloroquin kunne også have været ordineret med gode resultater . 61

Mange liv kunne have været reddet, forbrydelser blev begået igen . 62 63

Det er nyttigt at huske, at aktiv eutanasi er forbudt i Frankrig (Clayes-Léonetti Law
n ° 2016-87 af 2. februar 2016 skaber nye rettigheder til fordel for patienter og
mennesker i slutningen af   deres liv ).64

Artikel R4127-38 i folkesundhedskodeksen :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


”Lægen skal ledsage den døende indtil sine sidste øjeblikke og sørge for

gennem passende pleje og måler kvaliteten af   et liv, der slutter, og beskytter
patientens værdighed og trøste dem omkring ham.
Han har ikke ret til bevidst at forårsage død ”.

• Passiv dødshjælp uden samtykke : 65

Sortering af patienter i løbet af epidemien toppede førstnævnte ikke den nødvendige pleje
da sorteringen blev udført efter især alder (f.eks. Alsace-regionen). Det
behandlinger er ikke blevet gennemført eller er blevet suspenderet (Clayes-Léonetti Law
n ° 2016-87 af 2. februar 2016 skaber nye rettigheder til fordel for patienter og
mennesker i slutningen af   deres liv).

Bemærk : Udtrykket eutanasi i sig selv bestrides i sammenhæng med epidemien
covid-19 da nogle mener, at disse ikke var mennesker "i
livets afslutning ”strengt taget. Det ville så simpelthen være drab.
Det vil derefter være nødvendigt at skelne efter det kliniske billede af hver patient
afdød.

• Annullering af hospitalsinterventioner og udsættelse af behandling for alvorlige sygdomme
især:

Borgere blev psykologisk tvunget til at opgive alle besøg i
hospitaler i betragtning af den trussel og terror, der er pålagt af den udøvende myndighed.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

bor-i-pension-hjem-i-Marseille /

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-on-a-abrege-les-sufferings-des-gens-j-called-ca-l-euthanasia-s-uværdig-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
plejehjem-i-marseille / cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Def.: Nægtelse eller ophør af behandling, der er nødvendig for at opretholde livet.65
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Undersøgelser udført i England har været i stand til at påvise det i betragtning af66

af psykologisk terror var en markant reduktion i tilstedeværelsen på hospitaler

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


af psykologisk terror var en markant reduktion i tilstedeværelsen på hospitaler
observeret: op til 27,8% af yderligere dødsfald kunne være forårsaget af ikke

Covid-19 mais par les effets du confinement, de la panique et de la peur.

Par exemple, le traitement des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux a
diminué jusqu’à 40% parce que de nombreux patients n’osaient plus se rendre à
l’hôpital.

• Fermeture de services hospitaliers:

Alors que la communication de l’exécutif tend à faire croire que le virus est
extrêmement dangereux pour la santé des français et que des vagues en chaîne se
présenteront pour une durée indéterminée: fermeture des urgences de l’Hôtel Dieu à
Paris, fermeture/transfert de l’Hôpital Raymond/Poincaré AP/HP de Garches, dans lequel
exerce le Pf Christian Perronne, auteur du livre intitulé « Y-a-t-il une erreur qu’ils n’ont
pas commise? Covid-19: L’union sacrée de l’incompétence et de l’arrogance ».

• Suppression de lits d’hôpitaux:

En 2018, 2019 et 2020: environ 8 000 lits entre 2018 et 2019, 2 000 lits en 2020
pendant la crise.

• Refus de solliciter les hôpitaux et cliniques privées.

• Campagne massive de faux tests RT-PCR SARS-CoV-2 valeur Ct >30:67 68

Campagne produisant une quantité importante de faux positifs, ce qui permet de mettre
en place des mesures liberticides et mortifères, notamment les confinements, port du
masque obligatoire, quarantaine, codes couleurs, interdiction de voyager, traçage,
distances sociales.

Les tests PCR utilisés en Europe et aux Etats-Unis sont inadaptés pour diagnostiquer seul
la covid-19.

« L'inventeur de la PCR, Karys Mullis (décédé en aout 2019) lui-même avait d'emblée
averti que ce n'était pas un test permettant seul un diagnostic. Ce test manque souvent
de spécificité, en particulier lorsqu'il ne recherche qu'un marqueur (un seul fragment du
virus). Et ce seul marqueur peut éventuellement se retrouver dans le génome d'autres
virus tels que d'autres coronavirus source d'infection saisonnière banale. Pour pallier
cette spécificité trop faible, les chinois en recherchent plusieurs. La sensibilité et la
spécificité dépendent beaucoup du nombre de cycles d'amplification réalisé ; lorsque

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

analysisofdeathregistrationsnotinvolvingcoronaviruscovid19englandandwales28december2019to1may2020/
technicalannex

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

« PCR : Polymerase Chain Reaction »67

« Ct: estimation de la charge virale »68
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ce nombre est faible, le test est spécifique mais peu sensible ; mais lorsque le nombre
de cycles d'amplification augmente et dépasse les 30, le test est très sensible mais la
spécificité diminue fortement. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, le
nombre d'amplification dépasse les 40 entraînant un nombre considérable de faux
positifs.

Et même lorsque le test est juste, il ne signifie pas que la personne est malade, mais
seulement qu'elle a rencontré le virus (…) 

La taille du marché mondial du diagnostic COVID-19 est évaluée à 19,8 milliards de
dollars en 2020 et devrait croître chaque année de 3,1% d'ici 2027, si le monde ne met
pas fin rapidement à cette supercherie.

En France , la généralisation des tests PCR, sa réalisation sans ordonnance et sa prise en
charge à 100% ont couté plus d'un milliard d'euros à la sécurité sociale, sans aucun
bénéfice sanitaire appréciable, bien au contraire (angoisse généralisée, arrêt de travail,
fermetures de classe, dépression, peur panique du sujet déclaré positif et de sa famille
et amis). Une hystérie collective peu maitrisable. Ce milliard n'aurait-t-il pas été plus
utile s'il avait été consacré à la remise en état de notre système de santé ?

Ses coûts indirects sont beaucoup plus lourds:

Coût sanitaire (les victimes collatérales des tests) : les malades urgents ne présentant
aucun signe évoquant le Covid19 voient leurs soins retardés par l'attente des résultats
d'un test qu'on leur a imposé à l'entrée dans le service adapté à leur pathologie, sans
raison médicale valable (les tests ne devraient n'être indiqués médicalement qu'en cas
de suspicion clinique de Covid19).» 69

Une excellente analyse du Docteur Pascal Sacré, médecin anesthésiste, réanimateur,70

qui travaille dans une unité de soins intensifs en Belgique et qui est également expert en
hypnose, nous interpelle en ce sens:

« (…)  Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est employée comme une
stratégie implacable et intentionnelle par certains gouvernements, appuyés par des
conseils scientifiques de sécurité et par les médias dominants, pour justifier des
mesures excessives comme la violation d’un grand nombre de droits constitutionnels,
la destruction de l’économie avec la mise en faillite de pans entiers des secteurs actifs
de la société, la dégradation des conditions de vie pour un grand nombre de citoyens
ordinaires, sous prétexte d’une pandémie qui se base sur un nombre de tests RT-PCR
positifs, et non sur un nombre de malades réels.

S’il est vrai qu’en médecine, on aime que la spécificité et la sensibilité des tests soient
élevées afin d’éviter faux positifs et faux négatifs, dans le cas de la maladie COVID-19,
cette hypersensibilité du test RT-PCR causée par le nombre de cycles d’amplifications
utilisé se retourne contre nous.

Cette trop grande sensibilité du test RT-PCR est délétère et nous induit en erreur !



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression=true

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Det frigør os fra den medicinske virkelighed, som skal forblive baseret på den virkelige kliniske tilstand af
personen: er personen syg, har han symptomer? (…)

I medicin starter vi altid med personen: vi undersøger ham, vi
samle sine symptomer (klager-anamnese) og dets objektive kliniske tegn
(undersøgelse) og på basis af en klinisk refleksion, hvori
videnskabelig viden og erfaring, antager vi antagelser
diagnostik.

Først da ordinerer vi de mest passende tests, baseret på
denne kliniske refleksion.

Vi sammenligner konstant resultaterne af testene med den kliniske tilstand (symptomer og
tegn) på patienten, der har forrang over alt andet i vores beslutninger og behandlinger.
(…)

Således er det franske nationale referencecenter (CNR) i den akutte fase af
pandemi, anslået, at toppen af   viral udstødning fandt sted i starten af
symptomer, med en mængde af virus svarende til ca. 10 8 (100 millioner)
SARS-CoV-2 virale RNA-kopier i gennemsnit (franske COVID-19 kohortdata)
med variabel udskillelsesvarighed i de øvre luftveje (fra 5 dage til
mere end 5 uger).

Dette antal på 10 8 (100 millioner) kopier / pi svarer til en meget lav Ct.
En Ct på   32 svarer til 10-15 kopier / pi .
En Ct på   35 svarer til ca. 1 kopi / pi .

Over Ct 35 bliver det umuligt at isolere en komplet virussekvens og
at sætte det i kultur!

I Frankrig og i de fleste lande bruger vi fortsat, også i dag,
Ct større end 35 eller endda 40! (…)

Resumé af vigtige punkter:

-en RT-PCR-testen er en laboratoriediagnostisk teknik, der er dårligt egnet til
klinisk medicin.

-en Det er en binær, kvalitativ diagnostisk teknik, der bekræfter (positiv test)
eller ej (negativ test) tilstedeværelsen af   et element i det analyserede medium. I tilfælde
SARS-CoV-2, elementet er et fragment af virusgenomet, ikke selve virussen.
også selvom.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


-en Inden for medicin, selv i en epidemisk eller pandemisk situation, er det farligt at

placere tests, eksamener, teknikker over klinisk evaluering(symptomer, tegn). Det modsatte er, hvad der garanterer kvalitetsmedicin.

-en Den vigtigste begrænsning (svaghed) af RT-PCR-testen i pandemisituationen
nuværende, er dens ekstreme følsomhed (falsk positiv), hvis vi ikke vælger en tærskel på
positivitet (Ct) tilpasset. I dag anbefaler eksperter at bruge en tærskel
Maksimum ct ved 30 .

-en Denne Ct-tærskel skal indtastes med det positive RT-PCR-resultat, så lægen
vide, hvordan man fortolker dette positive resultat, især hos en person
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asymptomatisk for at undgå isolation, karantæne, traume
psykologisk unødvendig.

-en Ud over at nævne det anvendte Ct skal laboratorier fortsat garantere
specificitet af deres SARS-CoV-2 detektionssæt under hensyntagen til dets
mutations les plus récentes, et doivent continuer d’utiliser trois gènes du génome
viral étudié comme amorces ou, sinon, le mentionner.»

Par un avis en date du 25 septembre 2020, la Société française de microbiologie,
commandé par M. Jérôme Salomon et Mme Bernadette Worms, a également fait part de
recommandations afin d’adapter les seuils en fonction du tableau clinique du patient. . 71

L’Etat de Floride aux Etats-Unis demande une étude des tests PCR suite à plusieurs
expertises menées dans les Etats du Massachusetts, de New York et du Nevada . 72

« 1. Les experts ont compilé trois ensembles de données avec des responsables des
États du Massachusetts, de New York et du Nevada qui concluent: «Jusqu'à 90% des
mennesker, der testede positive, bar ikke en virus ”.

2. Wadworth Center, et laboratorium i New York State, analyserede resultaterne af
hans juli-tests på anmodning fra NYT: 794 positive tests med en Ct på   40: “Med en
Ct-tærsklen på 35, ca. halvdelen af   disse PCR-tests overvejes ikke længere
positivt, ”sagde NYT. "Og omkring 70% vil ikke længere blive betragtet som positive
med en Ct på   30. ”(…)

4. En ny undersøgelse fra Infectious Diseases Society of America viste, at ved 25
amplifikationscyklusser, 70% af "positive" PCR - tests er ikke "tilfælde" siden
virus kan ikke dyrkes, den er død. Og ved 35 cyklusser: 97% af de positive er det ikke
klinikker . 73

5. PCR tester ikke for sygdom, den tester et specifikt RNA-mønster, og det er rygraden
nøgle. Når du går op til 25 cyklusser af amplifikation, er 70% af de positive resultater
er ikke rigtig "positive" i den kliniske forstand af udtrykket, da dette ikke kan

di ll d "



gør dig eller en anden syg. " 74

Nyere retspraksis: En portugisisk domstol har besluttet, at det er fuldstændig ulovligt at
placere en borger i karantæne baseret på en upålidelig PCR-test . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Version-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

falsk-falsk-positiv

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

upålidelig / amp /
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Denne nylige og vigtige afgørelse blev truffet af appelretten i Lissabon
(Portugal) 11. november 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- RT-PCR-tests Fratagelsesfrihed - Ulovlig tilbageholdelse - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Den regionale sundhedsmyndighed på Azorerne.

Domstolens hovedpunkter er som følger:

En medicinsk diagnose er en medicinsk handling, som kun en læge er juridisk kvalificeret
at påtage sig, og som denne læge vil være eneansvarlig for. Nogen
anden person eller institution, herunder regeringsorganer eller domstole,
har sådan en autoritet. Det tilhører ikke den regionale sundhedsmyndighed på Azorerne
erklære nogen syg eller en sundhedsfare. Kun en læge kan gøre dette.
Ingen må erklæres syg eller sundhedsfarlig ved dekret eller lov eller
som en automatisk administrativ konsekvens knyttet til resultatet af en
laboratorium.

Hvis det udføres uden forudgående medicinsk observation af patienten uden deltagelse
en læge, der er godkendt af lægeordenen, som ville have vurderet symptomerne og
anmodede undersøgelser, der anses for nødvendige, enhver diagnostisk procedure eller andre
folkesundhedsvågenhed vil overtræde en række love og regler (herunder
straffeloven) og kunne betegnes som en forbrydelse mod ulovlig medicinpraksis
hypotesen, hvor de nævnte handlinger udføres eller dikteres af en person, der er frataget
evne til at gøre det, det vil sige af en person, der ikke er en autoriseret læge.

Derudover overtrådte Azorernes sundhedsmyndighed artikel 6 i verdenserklæringen
om bioetik og menneskerettigheder vedtaget den 19. oktober 2005 enstemmigt af
Medlemsstater i UNESCO, fordi det ikke har fremlagt bevis for, at samtykke77 78

l k f kl i bl i f d f PCR
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oplyst krævet af nævnte erklæring var blevet givet af dem testet af PCR
der havde klaget over de tvungne karantæneforanstaltninger, der blev pålagt dem.

Ingen beviser eller endda tegn på, at de fire personer, det drejede sig om, havde været
synspunkter fra en læge er ikke fremsat hverken før eller efter testen.

Ovenstående ville være nok til at overveje den tvungne karantæne hos de fire mennesker
som ulovligt.
Retten fandt det imidlertid nødvendigt at tilføje følgende betragtninger:

Baseret på aktuelt tilgængelig videnskabelig dokumentation er denne RT-PCR-test i sig selv
ude af stand til at fastslå ud over en rimelig tvivl om, at positivitet stemmer overens
faktisk til infektion med SARS-CoV-2-viruset af flere årsager, blandt hvilke
to er vigtige: pålideligheden af   testen afhænger af antallet af anvendte cyklusser; det
testens pålidelighed afhænger af den nuværende virale belastning.

Le tribunal conclut que «si une personne est testée par PCR comme étant positive
lorsqu'un seuil de 35 cycles ou plus est utilisé (comme c'est la règle dans la plupart des
laboratoires en Europe et aux États-Unis), la probabilité que ladite personne soit
infectée est <3% et la probabilité que ledit résultat soit un faux positif est de 97%. »

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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Le tribunal déclare en outre que tout test de diagnostic doit être interprété dans le
contexte de la probabilité réelle de maladie telle qu'évaluée avant la réalisation du test
lui-même, et exprime l'opinion que «dans le paysage épidémiologique actuel des États-
Unis Royaume-Uni, il est de plus en plus probable que les tests Covid 19 renvoient de
faux positifs, avec des implications majeures pour les individus, le système de santé et
la société. »

En résumé:

Compte tenu du doute scientifique exprimé par les experts sur la fiabilité des tests PCR,
compte tenu du manque d'information sur les paramètres analytiques des tests et en
l'absence de diagnostic du médecin justifiant l'existence d'infection ou de risque, il n'y
a aucun moyen de déterminer si les citoyens mis en quarantaine étaient effectivement
porteurs du virus SRAS-CoV-2.

Une procédure pour crime contre l’humanité en rapport avec les procès de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


Une procédure pour crime contre l’humanité en rapport avec les procès de
Nuremberg, est actuellement en cours en Allemagne, concernant la « pandémie des

tests PCR » et pourra être élargie à d’autres pays (Dr Reiner Fuellmich, avocat au barreau
de Berlin et de Californie et membre du German Corona Investigative Committee)‑ .79

Une plainte pour délits de fraude aggravée, fausse idéologie et homicide involontaire à
l’encontre du gouvernement italien a également été déposée auprès de neuf parquets de
Sicile par l’association des consommateurs CODACONS et l’Association italienne des
droits des patients, suite à la découverte du scandale des faux tests PCR (traduction en
Annexe 3) . 80

• Nombre important de suicides et de patients souffrant de maladie dépressive:

Cet accroissement, directement lié au confinement et aux mesures prises, est
actuellement observé par les psychiatres . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Crimes-Against-Humanity.pdf

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81

V.DAR Page sur33 66

Page 34

• Explosion des violences intra-familiales:

La délégation aux droits des femmes du Sénat a auditionné Monsieur Adrien Taquet,
secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, le 26 novembre 2020 : alerte sur 82

l’augmentation dramatique des cas de violence faite aux enfants et aux adolescents
pendant les périodes de confinement (ce constat fait en France est le même que celui de
dets kolleger fra andre europæiske lande). Antallet af tilfælde af børn og unge
indlagt på hospitalet steg med 50%.
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=> angreb på borgernes liv og deres privatliv, drab, livsfare

andre, ikke-hjælp til en person i fare, organiseret bundsvind. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

af-barndom-og-familier

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. TERRORISMENS HANDLINGER: FORSØGELSE MED OPFATTELSE, OPFATTELSE,
FREMSTILLINGSSTOFFER, DER SKABER FARE FOR ANDRE:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
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• Principper, der er gældende i straffeloven ved forberedelse af terrorhandlinger:

Straffelovens artikel 421-2-6 (Forbrydelser og forseelser mod nationen, staten og
offentlig):

"  I. - Forberedelse til begåelse af en af   lovovertrædelserne udgør en terrorhandling
nævnt i II, da forberedelsen af   den nævnte lovovertrædelse med vilje er i
forhold til enkeltmandsvirksomhed med det formål at forstyrre den offentlige orden alvorligt
af intimidering eller terror og er kendetegnet ved:

1 ° At besidde, anskaffe, forsøge at skaffe eller fremstille genstande eller
stoffer, der kan skabe en fare for andre ;

2 ° Og en af   de andre følgende væsentlige fakta:

a) Indsaml information om steder eller mennesker til at lede en
handling på disse steder eller at skade disse mennesker eller udøve overvågning
disse steder eller mennesker ;
(…)

c) Konsulter normalt en eller flere online offentlige kommunikationstjenester eller
- opbevare dokumenter, der direkte provokerer gennemførelsen af   terrorhandlinger eller
gør undskyldning ;
(…)

II. - Jeg gælder for forberedelsen til begåelse af følgende lovovertrædelser:

1 ° Eller en af   de terrorhandlinger, der er nævnt i 1 ° i artikel 421-1 ; (…) ”.

• Principper, der er gældende i strafferetten i sager om forbrydelser mod menneskeheden:

Straffelovens artikel 211-1 (forbrydelser mod menneskeheden - folkedrab):

"Udgør et folkedrab, ved udførelsen af   en samordnet plan, der har tendens til total ødelæggelse
eller delvis af en national, etnisk, race eller religiøs gruppe eller af en gruppe, der er besluttet på at
baseret på ethvert andet vilkårligt kriterium, at begå eller forårsage at blive begået, imod
medlemmer af denne gruppe, en af   følgende handlinger: 
- forsætlig skade på livet 
- alvorlig skade på fysisk eller mental integritet 
- underkastelse af eksistensbetingelser, der sandsynligvis kan føre til fuldstændig eller delvis ødelæggelse
af gruppen 
(…) 
- tvangsoverførsel af børn. 
Folkedrab straffes med livsvarigt fængsel. 

V.DAR Side videre35 66

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312763
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006418424%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07


Side 36

De første to afsnit i artikel 132-23 vedrørende sikkerhedsperioden finder anvendelse på
kriminalitet, der er omhandlet i denne artikel ”.

Straffelovens artikel 212-1 (forbrydelser mod menneskeheden - folkedrab):

"Udgør også en forbrydelse mod menneskeheden og kan straffes med kriminel fængsel.
evighed en af   følgende handlinger begået i udførelsen af   en samordnet plan mod en
civilbefolkningsgruppe i forbindelse med et udbredt eller systematisk angreb:

1 ° Frivilligt angreb på livet ;
(…)
4 ° udvisning eller tvangsoverførsel af befolkningen
5 ° Fængsel eller enhver anden form for alvorlig fratagelse af fysisk frihed
overtrædelse af grundlæggende bestemmelser i folkeretten
6 ° tortur;
(…)
11 ° Andre umenneskelige handlinger af lignende karakter, der med vilje forårsager store
lidelse eller alvorlig skade på fysisk eller mental integritet.
De første to afsnit i artikel 132-23 vedrørende sikkerhedsperioden finder anvendelse på
forbrydelser, der er omhandlet i denne artikel ”.

• Principper, der gælder inden for sundheds- og strafferet:

Artikel R4127-39 i folkesundhedskodeksen (pligt til patienter):

"Læger kan ikke tilbyde patienter eller deres følge som gavnlige eller
uden fare et middel eller en proces illusorisk eller utilstrækkelig testet.

Enhver praksis med charlatanisme er forbudt ”.

Straffelovens artikel 223-1 (fare for personen):

"At direkte udsætte andre for en øjeblikkelig risiko for død eller tilskadekomst af en
at forårsage adskillelse eller permanent handicap som følge af den åbenlyse overtrædelse
overveje en særlig forsigtighedsforpligtelse eller sikkerhed pålagt ved lov eller
regulering straffes med et års fængsel og en bøde på 15.000 euro. "

Straffelovens artikel 223-8 (eksperimentering med den menneskelige person):

"Den kendsgerning, at man udfører eller har udført en person, der er nævnt i 1 °
eller 2 ° af Artikel L. 1121-1 eller om et klinisk forsøg, der er nævnt i artiklenL. 1124-1 af koden for
folkesundhed uden at have opnået gratis, informeret og i givet fald skriftligt samtykke fra
den pågældende person, indehavere af forældremyndighed eller værge eller andre personer, myndigheder
ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par
le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de
médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors
que le consentement a été retiré.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée
alors que la personne s'y est opposée. »

• Principes applicables en droit international:

- Code Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables:

En matière internationale, le «  Code de Nuremberg  » concernant les expériences médicales
acceptables (jugement du procès des médecins de Nuremberg - décembre 1946 - août 1947) .

Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination de « Nuremberg Code/
code de Nuremberg » ; elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de
préceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs . 83

Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale présente une liste de dix
critères, dont les suivants (Annexe 4):84

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que
la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en
situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force,
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de
contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision
éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet
d’expérience, il lui soit fait connaître  : la nature, la durée, et le but de l’expérience  ; les
méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui
peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne,
qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et
la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui
prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une
responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la
société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou
superflus par nature.

3. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute
atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.



, p y q ,

4. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que lamort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les
médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Philippe Amiel, François Vialla, La vérité perdue du « code de Nuremberg » : réception et déformations du84

“code de Nuremberg” en France (1947-2007), Rev. dr. sanit. et soc. RDSS 2009;4:673-687
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5. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance
humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.

6. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet
d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès.

Cette version du Code de Nuremberg est utilisée par le Comité consultatif national d’éthique à
l’appui et en annexe de son avis n° 2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez
l’homme . 85

La même version est reprise sans source par le rapport du Conseil d’État qui préfigura le contenu de la
loi du 20 décembre 1988 (loi « Huriet ») et celui des lois de bioéthique de 1994 . 86

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A
(XXI) af 16. december 1966 (ikrafttræden: 23. marts 1976) : 87

Artikel 7

”Ingen må udsættes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Især er det forbudt at udsætte en person uden deres gratis samtykke til en
medicinsk eller videnskabelig eksperiment. "

- Den universelle erklæring om bioetik og menneskerettigheder vedtaget den 19. oktober 2005
enstemmigt af medlemslandene i UNESCO : 88

Artikel 3 - Menneskelig værdighed og menneskerettigheder

”1. Menneskelig værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende friheder skal være
fuldt respekteret.

2. Den enkeltes interesser og velbefindende skal have forrang over videnskabens eller
af samfundet. "

A tik l 6 S t kk

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Artikel 6 - Samtykke

1. Enhver medicinsk intervention af forebyggende , diagnostisk eller terapeutisk karakter må ikke være
implementering kun med forudgående, gratis og informeret samtykke fra den pågældende person
baseret på tilstrækkelig information. Hvor det er relevant, skal samtykke være udtrykkeligt, og
Den registrerede kan trække det tilbage når som helst og uanset årsag uden at resultere i
det har ingen ulempe eller fordomme.

2. Videnskabelig forskning bør kun udføres med gratis, forudgående samtykke.
udtrykkeligt og informeret om den pågældende person. Oplysningerne skal være tilstrækkelige i en

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Statsrådet, biovidenskab. Fra etik til lov, op. cit., s. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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forståelig form og angive, hvordan du trækker dit samtykke tilbage. Personen
berørte kan trække deres samtykke tilbage når som helst og af enhver grund uden resultat
for hende ingen ulempe eller fordomme. Undtagelser fra dette princip bør ikke gøres
i overensstemmelse med de etiske og juridiske standarder, der er vedtaget af staterne og er kompatible med
principperne og bestemmelserne i denne erklæring, især i artikel 27, og
med international menneskerettighedslov.

3. I relevante tilfælde af forskning udført på en gruppe mennesker eller et samfund,
det kan også være nødvendigt at aftale med de juridiske repræsentanter for den pågældende gruppe eller samfund
anmodet. Under alle omstændigheder kollektivaftalen eller samtykke fra en leder af samfundet eller
en anden myndighed bør ikke erstatte individets informerede samtykke.

- Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og menneskeværdighed i
med hensyn til anvendelser af biologi og medicin: konvention om menneskerettigheder og
biomedicin, underskrevet i Oviedo den 4. april 1997 : 89

«Artikel 13
Interventioner om det menneskelige genom

En intervention rettet mod at modificere det menneskelige genom kan kun gennemføres til
forebyggende, diagnostiske eller terapeutiske grunde, og kun hvis det ikke er beregnet
at indføre en modifikation i afkomets genom.  "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• Anvendelse på fakta:

- Orientering af befolkningens samtykke til vaccinen:

• Tydelig observation af indgreb fra sundhedsmyndigheder og medier i virksomheden
af sundhedsterrorisme mod befolkningen med det formål at orientere deres samtykke til
den planlagte vaccinationspolitik opstrøms i strid med gældende lovgivning.

Den udøvende og de europæiske institutioner får forsyninger fra laboratorier rundt om i verden,
især fra Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi for at opnå doser af vacciner mod
SARS-COV2, som bestemt vil blive obligatorisk for hele befolkningen, uanset om
enten lovligt eller ved brug af frygt og terror.

• Bevidst forbud mod implementering af behandling baseret på HCQ / azithromycin (eller andet)
behandling tilgængelig) fordel ved en genterapiprotokol:

For kort at huske historien, Sanofi, der markedsfører hydroxychloroquin under navnet
af Plaquenil anmodede om klassificering af molekylet hydroxychloroquin i substansen
giftigt i slutningen af   2019, så det ikke længere sælges frit på apoteker, når virussen
SARS-COV2 optræder i verden (Henvisning nr. “2019-SA-0175 ) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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”  Farmaceutisk gigant Sanofi startede meget hurtigt i søgen efter en vaccine
mod Covid-19. Det skal huskes, at på tidspunktet for SARS-epidemien havde gruppen allerede gjort det
udførte arbejde for at forsøge at overvinde Sars-CoV-1, men endte med at give op
da epidemien var forbi . I øjeblikket fører Sanofi-gruppen to vaccinespor
parallelt  ”. 91

Som sådan er Dr. Alexandra Henrion-Caude, genetiker, specialist i RNA og tidligere
Forskningsdirektør hos INSERM indikerer, at denne virus sandsynligvis manipuleres af mennesker
(interview af 29. oktober 2020 af NEXUS magazine ) : 92

"Denne sekvens til stede i sars-cov2 skåret af furin midt i proteiner
membranaires virales (i.e. S1 et S2) a déjà fait l’objet d’un brevet en date du 29 mai 200793

(Patent N° US 7,223,390 B2) Là, cette séquence est idéalement située comme suggéré dans
ce brevet. »

Le CNRS se pose également la question de l’origine du SARS-COV2 . 94

L’Anses a donc été saisie le 8 octobre 2019 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé pour un avis sur une proposition d’arrêté portant inscription de
l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Par ailleurs, l’utilisation de cette molécule a été interdite aux médecins de ville, pour n’être autorisée
qu’à l’hôpital à un stade avancé de la maladie covid-19, alors que le protocole utilisé par le
Professeur Raoult était prescrit précocement, dès les premiers symptômes, afin que les dégâts ne
soient pas irréversibles (maladie des poumons, décès).

En parallèle, l’armée a acquis de grandes quantités de cette molécule HCQ alors qu’elle était interdite
de prescription en dehors des hôpitaux.

Suite à une étude Lancet frauduleuse, qui a été retirée depuis, le ministre Olivier Véran a interdit la
prescription de la molécule HCQ et l’Ordre des médecins a envoyé des courriels aux médecins de
ville afin de les enjoindre de ne pas prescrire de traitement à base d’HCQ.

Le but ne peut être autre que de faire en sorte qu’il n’y ait aucun traitement pour qu’une population
terrorisée accepte le vaccin . 95

C’est pourquoi l’instauration de la peur et de la terreur est essentielle, ceci afin que le vaccin soit bien
accueilli par la population alors que la maladie Covid-19 ne tue pas plus que la grippe classique si
l’on traite les patients.

L’obligation du port du masque pour les adultes et pour les enfants dès l’âge de 6 ans ainsi que la
« détention arbitraire » des citoyens lors de la mise en place de confinements, malgré le désaccord
même de l’OMS, est destiné à introduire l’idée selon laquelle tant qu’un vaccin n’aura pas été
injecté, la vie ne pourra pas reprendre son cours.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/95
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BVA Group, ekspert inden for adfærdsvidenskab, som vi huskede ovenfor, angav
allerede i maj 2020 viste borgerne en appetit på vaccination i
covid-19 . 96

Endelig har WHO annonceret en vaccinationsplan for midten af   2021, der svarer til testamentet
af den franske udøvende myndighed for at begrænse befolkningen i det mindste indtil sommeren 2021.

- De europæiske myndigheders holdning:

Derudover redegørelsen fra fru Ursula von der Leyen, formand for Kommissionen
Den Europæiske Union under en pressekonference i slutningen af   et virtuelt topmøde, der samlede torsdag den 29. januar
Oktober 2020 foreslår de 27 stater i Bruxelles, at alle europæiske borgere vil være det

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


automatisk vaccineret på samme tid:

”Den anden prioritet er at sikre en ligelig fordeling af vacciner mellem staterne
medlemmer. Jeg har et godt nyt. Medlemsstaterne vil alle modtage vacciner på samme måde
tid og under de samme betingelser afhængigt af deres andel af befolkningen i EU. "
”Det Europæiske Lægemiddelagentur gennemgår løbende nyt
vacciner. Det betyder, at resultaterne præsenteres trin for trin af virksomhederne
lægemidler ”.

I kontraktmæssige forhold er kompensationsklausuler inkluderet i forudgående indkøbskontrakter
underskrevet med en række lande.
Den 27. august 2020 har Europa-Kommissionen bekræftet, at den er i drøftelser med laboratorierne
dette emne. Disse klausuler er således under diskussion for at "kompensere for de høje risici, som
laboratorier ". Derfor" giver forudkøbskontrakterne, at EU-lande
kompensere producenter for forpligtelser, der pådrages under visse betingelser ".

Sundhedssituationen fremhæver svaghederne i stater, der ser vacciner som en sin qua
nej til at genoptage et "normalt" liv.

En situation, hvorfra laboratorierne ønsker at drage fordel af, og som skubber dem til at anmode om hjælp
og garantier for mulige fremtidige krav.
Sanofi lagde pres på lederne ved at vise sig klar til at distribuere sin vaccine i stedet for
Forenede Stater.
Andre laboratorier er naturligvis i gang, inklusive Pfizer / BioNTech og Moderna TX, Inc (oprettelse
marts 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, formål: at vurdere gennemførligheden af   mRNA-teknologi
at levere antistofkombinationer i udvalgte nyfødte i lave ressourceindstillinger for at reducere
virkningen af   neonatal sepsis i denne sårbare befolkning). 
Disse to laboratorier angiver vaccinetilgængelighed fra januar 2021 eller endda december 2020
mens Sanofi annoncerer tilgængelighed i sommeren 2021.

International Association for Independent and Benevolent Scientific Medicine er offentliggjort
en informativ artikel om vaccinationskampagnen under forberedelse . 97

"  Rygterne, der cirkulerede i slutningen af   vinteren om de projekter, der blev udført af visse industrielle
forsøg på eventyret med mRNA-vaccinen var ikke rigtig blevet overvejet i Europa,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97
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beskyttet af restriktive regler med hensyn til ukontrolleret frigivelse
genetisk modificerede organismer eller GMO'er.

Men takket være sommeren har Europa-Parlamentet ifølge en nødprocedure udført
uden ændring eller debat godkendte producenterne af anti-Covid vacciner, der omfatter
GMO'er for at undgå miljøpåvirkninger og biosikkerhedsundersøgelser for at vinde

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
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GMO er for at undgå miljøpåvirkninger og biosikkerhedsundersøgelser for at vinde
tid på fremstilling af deres produkter, bemærk, at der absolut ingen videnskabelig rådgivning

bekræftelse af denne ekstraordinære tilladelse er ikke blevet krævet . 98

Derfor seks foreninger, nemlig AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Medicinsk sundhedsmiljø, europæisk forum for vaccinevågenhed, National League for
Vaccinationsfriheden, Terra SOS Tenible indgav i oktober en annullationssøgsmål
med Den Europæiske Unions Retten ( EU- Domstolen) for at opnå annullering af dette
forordning nr. 2020/1043 , der bl.a. overvejer at "opnå en nyttig sikker vaccine
og ikke farligt er uforeneligt med haster og fjernelse af kontrolforanstaltninger
risiko ”og naturligvis kan der ikke forventes noget svar i flere måneder.

Bemærk dog, at denne nedsættende forordning præsenteres i sin artikel 4 som
foreløbig, så længe WHO klassificerer COVID-19 som en pandemi eller Kommissionen
EU vil anerkende en nødsituation for folkesundheden, men
lad os huske, at pandemikriteriet allerede er blevet ændret nedad, og at "begrebet
nødsituation ”i den offentlige sundhed kan ikke defineres mere vagt, derfor
denne farlige midlertidige tilstand viser, at den kan vare i mange år eller endda
retspraksis for alle efterfølgende sundhedsbehov, reelle eller påståede  ”.

- Stilling fra Rådet af lægeordenen:

Den internationale sammenslutning for uafhængig og velvillig videnskabelig medicin har
advarede også Rådet for den franske orden af   læger om genterapi. her er
svar fra den nævnte sammenslutning til en e-mail sendt af Rådet af lægeordenen : 99

“(…) 2- Du taler med mig om” retsstatsprincippet, om et frit og ansvarligt valg at nægte
pleje ” : Jeg tror,   du har glemt 2018-episoden, hvor spædbarnsvaccinationen
blev obligatorisk for elleve vacciner mod råd fra kollegiet for sundhedspersonale,
Jeg føler ikke, at forældre kan vælge frit siden, ligesom dig
høre det. Hvad angår den frie vilje for beboere, der er institutionaliseret i EHPAD, til at modtage
en anticovid vaccination efter klare og passende oplysninger ... Er det sort humor
ou êtes-vous réellement persuadé de ce que vous dites? L’administration se moque
astronomiquement d’écourter la vie de cette population captive et interdit une nouvelle fois
tout recueil de données sur les effets indésirables graves à long terme. Qui a sérieusement

RÈGLEMENT (UE) 2020/1043 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 relatif à la98

conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement
modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus
(COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
https://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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étudié les effets de la co-vaccination grippe-Covid chez les personnes âgées? S’agit-il d’une
nouvelle phase III dissimulée, théoriquement absolument interdite?

3- « Aucune thérapeutique réellement efficace contre la Covid »: Votre position est partisane,
pro-industrielle, parfaitement dans la ligne gouvernementale mais à des années-lumières de la
réalité scientifique décrite partout dans le monde. Au contraire, il existe pléthore de produits
efficaces contre la Covid, tant en préventif qu’en curatif, toutes les données sont publiées:
Vitamine D3, HCQ, azithromycine, zinc, artemisinine, ivermectine et ce jour, même
l’association quercétine-Vit.C-bromélaïne tend à démontrer un résultat au moins égal au
vaccin Pfizer, voici un pré-print original du Lancet s’agissant d’un travail turc ici https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Vous pourriez lire aussi ceci, https://
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220... toujours du jour.

4- « Les résultats documentés montrent une réelle efficacité du vaccin »: Votre affirmation
est, pardonnez-moi, absolument épouvantable d’anti-science, humiliante pour votre
institution, relisez les deux derniers articles AIMSIB. (…) 100

Rien, absolument archi-rien de scientifiquement admissible n’a été publié nulle part au sujet
des produits à ARNm, dont deux sont prêts pour une distribution en barnum ou médecine
foraine. Vous confondez science authentique et tract publicitaire, la justice ne comprendra
jamais que l’Ordre ait pu entériner une telle esbroufe. Je vous rappelle que Pfizer a été
condamné à 2,3 milliards de dollars d’amende en 2009 pour publicité mensongère et vous
prenez comme argent comptant le boniment de cette firme, c’est absolument désolant mais
c’était hélas prévisible, je l’avais anticipé dès mon premier mail, car on doit vous faire parler
ainsi.

5- «  Même si le vaccin est récent, et le recul bref  »: Soyez certain que tous les avocats
pénalistes ne se contenteront jamais d’une phrase pareille pour évacuer la responsabilité
écrasante des vaccinateurs dès qu’apparaîtront les premières plaintes pour défaut
d’information et violation de l’art. 39, que vous évitez soigneusement de citer. A ce jour ces
vacciner er ikke for nylig, fordi de stadig ikke findes, ikke engang har markedsføringstilladelse
i Europa, og CNOM støtter allerede dem, men på hvis ordre? Det næste trin er
finder sted i retssalen, skal du derefter forsvare en sådan stilling foran
lovens mænd.
Jeg er ikke særlig optimistisk for fremtiden, sundhedsskandalen eksploderer meget hurtigt, fordi dommerne har det
allerede foretaget deres arbejde med efterforskning og eftersøgning på det højeste niveau i staten. I
sindet hos mange dommere som mange strafferetlige i Covid-masks sagen-
HCQ-remdesivir-vacciner vil være århundredets skandale, tusind gange blodets
forurenet.  "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100

finansiere /
https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-
h d d k k /

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


hvad-den-europæiske-kommission /
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- Hvorfor kan sars-cov2-vaccinen betragtes som et stof, der er i stand til at skabe en
fare for andre?

- Der er udarbejdet en ekspertnota til offentligheden om vacciner, der bruger GMO-teknologier
af Dr. Christian VELOR, molekylærgenetiker ved University of Paris-Saclay, præsident for
CRIIGEN Videnskabelige Råd : 101

"Brugen af   vacciner, der leverer viralt genetisk materiale (DNA eller RNA), er nyt
eller for nylig. Anvendelsen af   genetisk modificerede vira som vektorer, især til
formål med genterapi eller immunterapi har vist, hvordan de negative virkninger
er varierede, ikke mestret og kan være seriøse. Hvis forsøg på immunterapi er
relativt nylig er fiaskoerne ved genterapi i næsten 35 år kommet til
mind os om det. Disse fejl kan i vid udstrækning forklares ved søgningen efter scoop in
skade for effektivitet og / eller biosikkerhed . En sådan tilgang tillader aldrig
imødekomme forventninger og behov med hensyn til pleje.

Men brugen af   de samme vektorer til vaccinationsformål antager endnu en anden
dimension. Faktisk vedrører genterapi eller immunterapi ikke kun a
begrænset antal mennesker, men alvorligt syge mennesker. Derfor nej
kun de mulige bivirkninger påvirker et lille antal personer, men
sværhedsgraden af   deres helbredstilstand og den sundhedsmæssige nødsituation, hvor de befinder sig
giver dig uden tvivl mulighed for at acceptere en vis risikotagning. I tilfælde af vacciner, vi
vi er i en forebyggelsesproces. Dette vedrører derfor et betydeligt antal
mennesker, hvor langt størstedelen har et godt helbred (under alle omstændigheder med hensyn til patologien
som vaccinen skal beskytte os mod). Ukontrollerede bivirkninger ville have
derfor et betydeligt nedfald, især i en massevaccinationskampagne som f.eks
end det havde til hensigt at kæmpe mod Covid-19. Disse nedfald kunne være katastrofale
naturligvis på sundhedsniveau, men også på miljøniveau (i tilfælde af
eksempel på formering af nye rekombinante vira: se afsnit IV.3.1.). Og faktum
om det er en forebyggende tilgang tillader ikke risikovillighed .

Derfor kræver disse vaccinkandidater sundhedsvurdering og
miljødybde uforenelig med nødsituationen, uanset om den resulterer
pres fra beslutningstagere og sundhedsmyndigheder eller fra branchens fortjeneste
lægemidler om bord i dette vaccineløb. I sin indramningsnote af 23
Juli 2020 om vaccinestrategien mod Covid-19, den høje sundhedsmyndighed (HAS)
erklærer: "I forbindelse med Covid-19-pandemien er udfordringen derfor at designe en
mest effektive og sikreste vaccine muligt på rekordtid ”. Denne påstand er en
vrøvl og en afvigelse fra en myndigheds side som HAS . 102

Farerne forbundet med egenskaberne ved genetisk modificerede virale vektorer eller deres
mulig spredning eller spredning bør behandles som en del af en vurdering
ekstremt restriktive miljørisici.

Tværtimod, artikel 2 og 3 i den meget nylige europæiske forordning 2020/1043, ifølge hvilken
ethvert klinisk forsøg med lægemidler, der indeholder eller består af GMO'er
og beregnet til at behandle eller forhindre Covid-19 undslipper forudgående vurderinger af

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/


https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-101

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAR-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_cadrage_vaccinal_strategie_contre_la_covid_19.pd f
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sundhed og miljø åbner døren til den største slaphed med hensyn til evaluering og
helt imod forsigtighedsprincippet.

Derudover sætter denne forordning spørgsmålstegn ved den gældende lovgivning om indespærring
genetisk modificerede mikroorganismer og vira. Denne forordning definerer 4
indeslutningsniveauer (identificeret fra 1 til 4, hvor indespærring er desto mere restriktiv
at tallet er højere). Håndtering af patogene vira kræver indeslutning
minimum 2, meget ofte 3 eller endda 4. Bestemmelserne i forordning 2020/1043 åbner
dør til nul indeslutning, selv før du har fremlagt bevis for sundhedsmæssig sikkerhed og
miljøpåvirkning af de pågældende genetisk modificerede vira.

- En ekspertrapport til offentligheden om nye anti-covid 19 vacciner - mRNA vacciner -
GMO-vacciner fra december 2020 konkluderede som følger:103

"  Afslutningsvis kræver ankomsten til markedet af anti-COVID19-vacciner information
gennemsigtig, omfattende og opdateret, som endnu ikke skal deles med offentligheden, og
hvilket især giver ham mulighed for at forstå den helt nye klasse af vacciner, som er "
eksperimentelle genvacciner ”(tabel nedenfor). Allerede da England begyndte
vaccination af befolkningen, og at der er tale om vaccination i Frankrig, ældre i
EHPAD'er ved udgangen af   december 2020 ønskede vi gennem denne note
stille aktuelle videnskabelige viden til rådighed, især inden for epigenetik.

Denne note afspejler den aktuelle tilstand af vores viden og forståelse, vores mål
at være åbenlyst informere offentligheden. Når vi giver elementerne,
denne anti-covid-19 vaccinationskampagne med "mRNA vacciner" eller "vacciner
GMO ”viser tydeligt evnen til at ændre genomet hos vaccinerede mennesker såvel som
deres efterkommere og på en helt uforudsigelig måde. I uidentificerbare sammenhænge
i den almindelige befolkning er ændringen mulig i det mindste på det epigenetiske niveau,
eller endda ved integration i vores kromosomer. Risikoen for permanent transformation af genomet
af visse celler er derfor meget reel uden nogen videnskabelig data, der tillader det
for klart at udelukke denne risiko, tværtimod.

I tilfældet med den eksperimentelle gen mRNA vaccine , er det vaccinerede individ modificerede,
der kan assimileres med en GMO eller rettere et genetisk modificeret menneske, fordi det er
omdannet til et "produktionsværktøj" af et viralt protein med risiko for reaktion
autoimmun. Denne ændring præsenteres forkert som "forbigående". Imidlertid,
det kortvarige aspekt af ændringen er ikke blevet demonstreret i sammenhæng med
MRNA eller GMO eller deres genetiske virkninger eller endda epigenetika.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf


Endelig kan disse gen / epigenetiske ændringer finde sted på niveau med vores

sæd, ligesom vores æg, kunne de overføres til afkom. Dette
risiko skal være genstand for en grundlæggende, bred og dybtgående etisk diskussion.

Denne rapport fremhæver tilstanden af   videnskabelig viden om disse værktøjer, som udgør
grundlæggende etiske spørgsmål, især med hensyn til konventionens principper
d'Oviedo, underskrevet af Frankrig i 1997, derefter ratificeret den 13. december 2011 (…). "

Ekspertnote for offentligheden om nye anti-covid 19 vacciner - mRNA vacciner - GMO vacciner,103

December 2020 - RITA Seminar - PIIx - December 2020 fransktalende læger og forskere
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- Bekymring for mange læger, læger og professorer:

Denne fuldstændigt eksperimentelle vaccine (og som vi mere præcist ville betegne som "genterapi",
udtrykket "vaccine" er ikke rigtig passende) vil derfor snart blive podet med magt
tilsidesættelse af patientens ret til frit at vælge sin behandling og tilsidesættelse af lovens principper
international.
Mange specialister udtrykker deres bekymring.

- Dr. Alexandra Henrion-Caude, genetiker, RNA-specialist , under en udveksling
vedrørende den fremtidige vaccine gav også følgende præciseringer (transkription
uddrag fra videointerviewet ) : 104

”Laboratorierne udvikler i øjeblikket en vaccine i en nødsituation.
Den fremtidige vaccine vil blive lavet ved hjælp af ny teknologi, som aldrig er blevet brugt
tidligere af produktionsvenlige grunde: disse er RNA-vacciner.

RNA er et molekyle, der er grundlaget for virussen, en mellemtilstand mellem molekylet og
protein, der interfererer med mange molekyler.

Når RNA er kommet ind i en celle, er det umuligt at forudsige hvilken
vil være de kaskadeffekter, og det er i øjeblikket umuligt at kontrollere disse effekter.

Denne SARS-CoV2 vaccine er en eksperimentel vaccine. INSERM er i øjeblikket på udkig efter 25.000
"Frivillige" for ikke at sige "marsvin" for at teste denne vaccine.

Der er aldrig produceret nogen vaccine på et år, i princippet er ti til femten år nødvendige
for at opnå en vaccine, der lever op til standarderne.

Det skal bemærkes, at der ikke er udviklet eller markedsført nogen vaccine
SARS-CoV eller MersCov, hvor sidstnævnte er meget mere dødbringende. "



Andre talere bekræfter det farlige potentiale ved fremtidige vacciner / denne fremtidige behandling
gen:

- Le Docteur Odile Launay, infectiologue: "Il a été demandé une période de deux mois de recul en

médiane sur les effets indésirables du vaccin » (…) Si l'infectiologue reconnaît un délais très court,
les personnes qui se feront vacciner en priorité sont celles avec le plus de risques de développer
une forme grave de la maladie. "On peut donc accepter qu'il y ait des effets indésirables ». 105

- Le Docteur Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur, alerte concernant l'absence de recul

et le risque de « rétrotransposon » (lorsque l'ARN se rétro-transcrit), précisant que 8% de notre
génome est composé de rétrotranscription de virus . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

infektiolog-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

reaktioner-på-sociale-netværk-efter-hans-passage-i-morandini-live-denne-morgen-video.html
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- Professor Jean-Daniel Lelièvre, leder af afdelingen for infektionssygdomme ved Hôpital Henri

Mondor i Créteil , vaccinationsspecialist : 107

”Jeg er ikke her for at overbevise, jeg er her for at forklare. Det er et spørgsmål om balance
fordel / risiko, og på nuværende tidspunkt har vi ikke alle de elementer, der skal sikres
den absolutte sikkerhed ved disse vacciner. (…)

Vi skal være imod obligatorisk vaccination. (...) Først og fremmest er alle fri til at blive vaccineret
eller ikke. Derefter betyder en obligatorisk vaccination at have perspektiv på en vaccination, være sikker
at denne vaccination er 100% effektiv, at den ikke har nogen bivirkninger, at den vil
beskytte og også beskytte andre. Vi mangler alle disse elementer for at sige, at vi skal
en obligatorisk vaccine. "

- Professor Eric Caumes, leder af afdelingen for infektionssygdomme på Pitié hospitalet -
Salpêtrière i Paris indikerer, at der ikke er toksicitets- og effektivitetsundersøgelser vedrørende de to
vacciner i gang, men kun pressemeddelelser fra laboratorierne
lægemidler . Vi kan ikke gøre vaccinen obligatorisk. Dette er en ny type108

revolutionerende vaccine, som modificerer DNA, og som aldrig har været brugt indtil nu.

- Professor Christian Perronne, leder af afdelingen for infektiøse og tropiske sygdomme
Garches Hospital (92) erklærede i et åbent brev dateret 30. november 2020, at:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html


”Det værste er, at de første 'vacciner', som vi tilbydes, ikke er vacciner, men

genterapiprodukter. Vi vil injicere nukleinsyrer, der vil forårsagefremstilling af viruskomponenter af vores egne celler. Vi kender absolut ikke
konsekvenserne af denne indsprøjtning, fordi den er en førstegang hos mennesker. Og hvis cellerne i
nogle "vaccinerede" lavede for mange virale elementer og forårsagede reaktioner
ukontrollabel i vores krop? De første genterapier vil være RNA, men der
der er projekter med DNA. Normalt, i vores celler, kommer beskeden fra DNA
til RNA, men det omvendte er muligt under visse omstændigheder, især som vores celler
mennesker indeholder siden tidernes morgen såkaldte "endogene" retrovirus integreret i
vores kromosomers DNA. Disse "tamme" retrovira, der bebor os, er
normalt uskadelige (i modsætning til hiv, f.eks. AIDS-retrovirus), men de
kan producere et enzym, revers transkriptase, der er i stand til at transkribere baglæns,
RNA til DNA. Således kunne et RNA fremmed for vores krop og administreres ved injektion
kode for DNA, lige så fremmed, som derefter kan integreres i vores kromosomer. han
der er derfor en reel risiko for at transformere vores gener permanent. Der er også muligheden,
ved at ændre nukleinsyrerne i vores æg eller sæd til at transmittere
disse genetiske ændringer til vores børn. Folk, der promoverer disse
genterapier, falsk kaldet "vacciner" er troldmandslærlinge og tager
franskmændene og mere generelt verdensborgere for marsvin . Vi vil ikke
ikke bliver, som tomater eller majstransgene GMO'er (organismer
genmodificeret). En medicinsk leder fra et af farmaceutiske laboratorier
fabrikanter sagde for et par dage siden, at de håbede på en personlig beskyttende effekt,
men at man ikke skal håbe for meget på en indvirkning på overførslen af   virussen, derfor på
epidemiens dynamik. Dette er faktisk en skjult indrømmelse af, at det ikke er en vaccine. EN
fyldt op.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

vaccinationer /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Professor Jacques Cohen, professor i medicin i immunvirologi, juridisk ekspert
godkendt af kassationsretten , sagde i et interview dateret 4. december
2020 :109

"  Ud af en serie på 150 vacciner er de første, der er tilgængelige, RNA - vacciner af
Moderna og Pfizer laboratorier: disse firmaer gik meget hurtigt, fordi en vaccine af denne type
est facile à produire. Mais c’est une solution totalement nouvelle. Ceux qui sont en tête ne
respectent pas forcément totalement les règles du jeu. Et tout ceci aboutit à prendre quelques
risques. Mais sur l’impression que le vaccin est la solution sans risque, il y a un grand danger à
se précipiter sur ces premiers vaccins. (…)

Sur les vaccins ARN qui courent en tête, il y a des risques d’inefficacité ou de complications.
Pour l’instant on ne sait pas. On n’a aucun recul de leur toxicité chez l’homme, de même que
de la durée des anticorps et de la protection qu’ils confèrent. Ce premier risque d’inefficacité
est à voir à l’échelle collective et à l’échelle individuelle Et puis il y a d’autres risques rares de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/


est à voir à l échelle collective et à l échelle individuelle. Et puis il y a d autres risques rares de
complications liées à la vaccination elle-même.

Concernant les effets secondaires potentiels, il faut rappeler que l’ARN est par lui-même pro-
inflammatoire  : il a été proposé en traitement de certaines maladies où il agit comme
inducteur d’interféron ou comme adjuvant pour d’autres vaccins. Le médecin-chef de
Moderna qui vit aux États-Unis a pris ses précautions pour dire « nous n’avons aucune
garantie que notre vaccin sera capable d’enrayer l’épidémie pour l’instant », mais on vous dit
qu’il faut le prendre quand même parce qu’il atténue la maladie ou la fait disparaître chez
plus de gens vaccinés que les gens non vaccinés. (…)

Ces deux vaccins ont dans leurs essais un critère pour constater ceux qui sont malades ou pas
malades, qui est uniquement clinique. Ces laboratoires sont plus légers, leur permettant de
courir devant dans le peloton, et un peu moins chargés de scrupules et de précautions.
La seule chose qui est sûre, c’est la diminution des formes graves dans le groupe vacciné.
Moderna indique qu’on ne peut savoir quelle sera la durée de la protection ni si ce vaccin
diminue ou pas la circulation virale. Quoiqu’il en soit sur le plan théorique, le seul juge sera
clinique et dans 4 à 5 mois, lorsque le suivi des vaccinés sera passé du labo producteur à
toute la communauté médicale, on sera alors fixé sur les effets secondaires éventuels. »
Concernant d’autres options vaccinales:

«  Le vaccin chinois est sans doute plus sûr car le plus éprouvé : c’est la copie du vaccin
antipolio des années 50. Il est diffusé largement en Chine par deux firmes et commence à être
exporté. Ils nous en vendraient pour peu qu’on le leur demande…. La vaccination doit
commencer, par exemple, pas loin de chez nous au Maroc ces jours-ci.
En France, une PME Valneva fabrique également un vaccin à virus entier inactivé mais ce sont
les Anglais qui ont précommandé 60M de doses, et je n’ai pas entendu dans les annonces
gouvernementales, que l’on prévoyait une part de marché en France pour ce vaccin qui, à
tout prendre, me paraît plus sûr que les deux autres Moderna et Pfizer retenus par le
gouvernement français.
Il y a aussi Sanofi qui s’est allié avec un autre grand, GSK, pour faire un vaccin et MSD associé
à l’Institut-Pasteur qui seront sans doute prêts en juin pour une diffusion mondiale : ils savent
faire. C’est un autre procédé que ceux des vaccins qui courent en tête. Ces laboratoires ont
choisi de dire, « on ne fait pas comme cela dans l’urgence, on ne sait pas faire, nous on tient
de très gros marchés. On écrasera de notre puissance de production ceux qui auront couru
trop vite s’ils n’ont pas de résultats parfaits », et statistiquement il est peu probable que les
résultats des premiers partis dans la course soient parfaits. »

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Concernant la stratégie du gouvernement:

« Pour les politiques, comme la situation économique est calamiteuse, le raisonnement est de
dire : « on ne sait pas très bien donc on prend ceux qui arrivent en tête ». On pré-réserve
beaucoup de doses des vaccins. Le gouvernement français s’en est exclusivement remis à
préconiser les 2 vaccins ARN : le coq gaulois met tous ses œufs dans le même panier. Au
moins jusqu’à juin 2021. » (…)

Concernant la probabilité qu’un vaccin puisse enrayer l’épidémie:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


Concernant la probabilité qu un vaccin puisse enrayer l épidémie:

« Il ne faut pas imaginer que le vaccin va régler tout cela dans les premiers jours de 2021. Jene suis même pas persuadé que le vaccin, quel qu’il soit, à une telle échelle soit capable
d’enrayer potentiellement l’épidémie ».

- Les effets secondaires connus à ce jour en ce qui concerne le vaccin Pfizer & BioNTech:

Dans un rapport en date du 10 décembre 2020 , la F.D.A. (Food and Drug Administration) énumère110

les effets secondaires potentiels du vaccin Pfizer & BioNTech:

- Syndrome de Guillain-Barré
- Encéphalomyélite aiguë disséminée
- Myélite transverse
- Encéphalite / myélite / encéphalomyélite /
- Méningo-encéphalite / méningite /
- Encéphalopathie
- Convulsions / crises
- AVC
- Narcolepsie et cataplexie
- Anaphylaxie
- Infarctus aigu du myocarde
- Myocardite / péricardite
- Autoimmun sygdom
- Døden
- abort
- Andre akutte demyeliniserende sygdomme
- Ikke-anafylaktiske allergiske reaktioner
- Trombocytopeni
- Dissemineret intravaskulær koagulation
- Venøs tromboembolisme
- Gigt og artralgi / ledsmerter
- Kawasaki sygdom
- Multisystemisk inflammatorisk syndrom hos børn
- Sygdom forstærket af vaccinen 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110

død / #
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- Særligt punkt vedrørende vaccination af børn eller studerende i uddannelsesinstitutioner:

Med hensyn til den mulige etablering af Undervisningsministeriet og Ministeriet for
Sundhed sammen, en obligatorisk vaccinationskampagne i skolerne
og gymnasier, husker vi, at dette ikke er tilladt ved lov, fortiori i tilfælde af, at
juridisk repræsentant har ikke givet sit samtykke. 
 
Faktisk inden for rammerne af drøftelserne ved førstebehandlingen for Senatet om lovforslaget
nr. 1481 for en tillidsskole (lov offentliggjort nr. 2019-791 af 26. juli 2019),
regeringen stillede ændringsforslag 508 om ændring af artikel 16 ter i lovforslaget (artikel111

sidste 53) affattet som følger:
 
"Artikel L. 541-1 i uddannelseskoden suppleres med to afsnit med følgende ordlyd:

Nationale uddannelseslæger kan ordinere diagnostiske procedurer og som en
forebyggende, sundhedsprodukter. I et dekret fastlægges listen og disse receptpligtige betingelser
sundhedsprocedurer og produkter. Disse handlinger og produkter refunderes af forsikringsfondene
sygdom under de dækningsbetingelser, der er fastsat i socialsikringskoden.
"  Nationale uddannelsessygeplejersker kan administrere til elever eller studerende
lægemidler, der ikke er underlagt obligatorisk recept. Undtagelsesvis og i
nødprotokoller, kan de administrere stoffer, der er underlagt
obligatorisk recept. Et dekret bestemmer anvendelsesvilkårene for
dette afsnit og fastlægger listerne over lægemidler, der er underlagt og ikke er receptpligtig
obligatorisk , som sygeplejerskerne i den nationale uddannelse kan administrere til eleverne og
studerende. "

Under diskussionsmødet den 17. maj 2019 i Senatet retfærdiggør undervisningsministeren
især denne ændring som følger ved at gentage erklæringen om ændringen :  112

”  Hr. Jean-Michel Blanquer, minister. Dette ændringsforslag har et dobbelt formål.
Først og fremmest optager den artikel 16 ter, der er indført i udvalget, ved at tilføje
redaktionelle forbedringer for at tydeliggøre rammerne for recept fra læger
national uddannelse af visse sundhedsprocedurer og produkter.
(…)
De pågældende handlinger vil være forebyggende handlinger eller produkter, såsom en balance
taleterapi eller ortopæd, en vaccine , prævention. Et dekret specificerer listen.
(…)
Formålet med ændringens andet afsnit er at sikre administrationen lovligt
til elever eller studerende, af sygeplejerskerne i den nationale uddannelse, af medicin, der ikke er
underlagt obligatorisk recept, hvis liste vil blive fastlagt ved dekret.
Udføres medmindre andet er angivet af en læge eller værger for barnet ,
den overvågede administration af visse lægemidler giver hurtig tilbagevenden til klassen eller
gør det muligt at aflaste eleven, mens man venter på en tilpasset pleje.
(…)
Endelig sikrer dette afsnit juridisk administration af sygeplejersker med uddannelse
nationale lægemidler, der kræves receptpligtig inden for rammerne af
protokoller, især den nationale pleje - og nødprotokol, der er udviklet af EU
Ministeriet for national uddannelse med sundhedsministeriet.
Således har dette ændringsforslag en tendens til med fordel at sikre disse vigtige daglige aktiviteter til
studerendes sundhed og uddannelse, samtidig med at man respekterer retten til at modsætte sig det
åbenbart de juridiske repræsentanter for barnet . Det er derfor en pragmatisk ændring ”.

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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Side 51

Imidlertid blev artikel 16 ter i nævnte lovforslag, som blev den sidste artikel 53, censureret af Rådet.
forfatningsmæssigt, ved beslutning nr. 2019-787 DC af 25. juli 2019 (afsnit 13 til 15 ) , som 113

være forfatningsstridig, da denne artikel ikke var relateret, selv
indirekte med bestemmelserne i lovforslaget oprindeligt fremsat til kontoret for
Nationalforsamlingen.

Vi konkluderer derfor, at de nationale uddannelseslæger og sygeplejersker ikke kan
intet tilfælde lovligt at administrere en vaccine til elever eller studerende, uanset om det er med eller uden
samtykke fra deres værge.

De kan under ingen omstændigheder udføre medicinske handlinger såsom PCR-test på studerende eller
studerende i modsætning til hvad nogle rektorater tilsyneladende angiver med posten
for nylig.

***

Derfor forsøger man at få doser af vaccine, som sandsynligvis vil skabe en
fare for franske borgere og ved at gøre dem obligatoriske for alle, hvis kun af terror
og frygt, når der findes medicinske behandlinger og er tilstrækkelige til at helbrede sygdommen
covid-19, kan den udøvende være skyldig i en terrorhandling og en forbrydelse mod menneskeheden.
Den udøvende kan være skyldig i at bringe personen og andres sundhed i fare.

Ofrene kunne også søge vaccinationslægenes skyld for fiasko
information, overtrædelse af artikel 39 i Code of Medical Ethics og anvendelse af artikler
Straffeloven 223-1 og 223-8.

***

KONKLUSION (I):

Disse handlinger betragtes som en helhed som terrorhandlinger begået i en organiseret bande og
forbrydelse mod menneskeheden.

Disse handlinger er fordømt af straffeloven og som beskrevet i artikel 422-6 i straffeloven og
straffelovens artikel 213-1 og 213-3 bortset fra de sanktioner, der er fastsat for hver af tællingerne
tiltale (livstidsfængsel), de skyldige i at begå handlinger
terrorisme og forbrydelser mod menneskeheden vil få deres ejendom konfiskeret.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. UNTSKYTTELSE FRA TERRORISME FRA MEDIER OG VIDENSKABER
I KONFLIKT AF INTERESSE

• Gældende principper:

Straffelovens artikel 421-2-5 :

"  Det faktum af direkte provokerende terrorhandlinger eller gøre
at retfærdiggøre disse handlinger straffes med fem års fængsel og en bøde på 75.000 €.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les
faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la
communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables».

Article R4113-110 du Code de la santé publique:

L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels
de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 4113-13 (des
entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des
organismes de conseil intervenant sur ces produits) est faite, à l'occasion de la présentation
de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite
ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il
s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse
audiovisuelle.

Article L4113-13 du Code de la santé publique:

"Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de
conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils
s'expriment sur lesdits produits lors d'une manifestation publique, d'un enseignement
universitet eller en videreuddannelses - eller terapeutisk uddannelse i
skriftlig eller audiovisuel presse eller ved enhver skriftlig eller online publikation

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


skriftlig eller audiovisuel presse eller ved enhver skriftlig eller online publikation.
Betingelserne for anvendelse af denne artikel er fastsat ved dekret fra statsrådet.

Overtrædelse af reglerne nævnt i ovenstående afsnit kan straffes med sanktioner.
udtalt af den kompetente professionelle ordre ". 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• Anvendelse på fakta:

De almindelige medier har været medvirkende til at sprede terror og frygt inden for
Fransk befolkning.
De opmuntrede og samarbejdede således i de aktioner og foranstaltninger, der blev truffet. De kan holdes til
ansvarlig . 114

Læger og andre forskere, der bidrog til terroren uden at afsløre deres konflikter
interesser i medierne (lobbyister fra farmaceutiske virksomheder) kunne med rette være
holdes ansvarlig.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. Mishandling og tortur / behandling
UMENLIGE MOD BØRN: FORTRYDELSE MOD
MENNESKELIGHED

• Principper, der gælder i straffeloven for handlinger med fysisk vold og / eller
psykologisk:

Fysisk vold:
Fysisk vold er anvendelse af magt eller vold mod et barn,
på en sådan måde, at han er såret eller kan blive såret: ramme, bidende, brændende, forgiftning, doping eller
tilskynde til forbrug af farlige stoffer (alkohol, tobak, narkotika osv.), kvæle , kvæle,
ryste, skubbe, drukne ... Vold mod børn behøver ikke at være
normalt eller gentages for at falde inden for lovens anvendelsesområde.

Vold mod børn straffes hårdt ved lov.

Enhver administrativ myndighed, der støtter de pågældende sundhedsforanstaltninger, vil sandsynligvis se dens
ansvar involveret.

Hvad lo jeg sige 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Offer under 15 år
Vold (sædvanlig eller isoleret) mod en mindreårig under 15 år begået af sin far, hans
mor, hans bedsteforældre eller enhver person, der har myndighed over ham, straffes indtil:

• 30 års fængsel, da de resulterede i ofrets død;
• 20 års fængsel, da de resulterede i permanent handicap
• 10 års fængsel og en bøde på 150.000 €, når de er årsagen til alvorlige kvæstelser
• 5 års fængsel og en bøde på € 75.000, når skaderne er mindre alvorlige.

Offer over 15 år
Vold (sædvanlig eller isoleret) begået af en mindreårig over 15 år af sin far eller
mor straffes indtil:

• 15 års fængsel, da de resulterede i permanent handicap;
• 5 års fængsel og en bøde på 75.000 €, når de er årsagen til alvorlige kvæstelser
• 3 års fængsel og en bøde på € 45.000, når skaderne er mindre alvorlige.

Psykologisk vold:
Psykologisk vold er aldrig trivielt, a fortiori når offeret er barn.
Følelsesmæssig og relationel sikkerhed er blandt barnets grundlæggende behov .

Hvad loven siger
Straffeloven straffer vold uanset dens art og straffer den med de samme sanktioner.
forstået, hvis det er psykologisk vold.

Konsekvenserne for ofrene:
Misbrug har altid alvorlige konsekvenser for børn, der er ofre for det.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115

V.DAR Side videre54 66

Side 55

Eftervirkningerne af mishandling er ikke kun fysiske: ar eller smerter, lidelser
sensoriske, søvnforstyrrelser, kapacitetstab, vedvarende forringelse af helbredet, handicap,
endda for tidlig død. Faktisk virkningen af   misbrug på hjernen, på psykologi og på
børns udvikling er bredt dokumenteret, hvor fagfolk går så langt som at tale om
psyko-traume.

Misbrug kan skabe vanskeligheder i forholdet, vrede, angst eller
stadig i nød. I alle tilfælde kan denne stress have skadelige virkninger på helbredet:

• "Forstyrrelse af hjernens udvikling, især i informationsbehandling,
øge risikoen for forstyrrelser i opmærksomhed, følelser, kognition og
opførsel,

• ændret udvikling af det biologiske stressstyringssystem, der genererer en risiko
øget angst, depression og hjerte-kar-problemer såvel som andre problemer
sundhed i voksenalderen,

• betydelig risiko for følelsesmæssige og interpersonelle vanskeligheder, herunder høje niveauer
negativitet, dårlig impulskontrol og personlighedsforstyrrelser relateret til

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/


g , g p g p g y
dårlig motivation, selvtillid og selvhævdelsesevner

• dårlige læringsevner og akademiske præstationer, herunder underskud i
funktioner til udførelse og regulering af opmærksomhed, lav IQ, vanskeligheder med at læse
og et lavt uddannelsesniveau. "

Jo yngre barnet er, jo mere afhængig er det af sit miljø. Således uagtsomhed
begået tidligt i livet kan have meget alvorlige konsekvenser for udviklingen af
barnet.

• Principper, der er gældende i strafferetten i sager om forbrydelser mod menneskeheden:

Straffelovens artikel 211-1 (forbrydelser mod menneskeheden - folkedrab):

"Udgør et folkedrab, ved udførelsen af   en samordnet plan, der har tendens til total ødelæggelse
eller delvis af en national, etnisk, race eller religiøs gruppe eller af en gruppe, der er besluttet på at
baseret på ethvert andet vilkårligt kriterium, at begå eller forårsage at blive begået, imod
medlemmer af denne gruppe, en af   følgende handlinger: 
- forsætlig skade på livet 
- alvorlig skade på fysisk eller mental integritet 
- underkastelse af eksistensbetingelser, der sandsynligvis kan føre til fuldstændig eller delvis ødelæggelse
af gruppen 
(…) 
- tvangsoverførsel af børn. 
Folkedrab straffes med livsvarigt fængsel. 
De første to afsnit i artikel 132-23 vedrørende sikkerhedsperioden finder anvendelse på
kriminalitet, der er omhandlet i denne artikel ”.

Straffelovens artikel 212-1 (forbrydelser mod menneskeheden - folkedrab):

"Udgør også en forbrydelse mod menneskeheden og kan straffes med kriminel fængsel.
evighed en af   følgende handlinger begået i udførelsen af   en samordnet plan mod en
civilbefolkningsgruppe i forbindelse med et udbredt eller systematisk angreb:
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1 ° Frivilligt angreb på livet ;
(…)
4 ° udvisning eller tvangsoverførsel af befolkningen
5 ° Fængsel eller enhver anden form for alvorlig fratagelse af fysisk frihed
overtrædelse af grundlæggende bestemmelser i folkeretten
6 ° tortur;
(…)
11 ° Andre umenneskelige handlinger af lignende karakter, der med vilje forårsager store
lidelse eller alvorlig skade på fysisk eller mental integritet.
De første to afsnit i artikel 132-23 vedrørende sikkerhedsperioden finder anvendelse på

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


forbrydelser, der er omhandlet i denne artikel ”.

• Principper, der gælder i international ret:

Den artikel 3 i konventionen om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
(Rom, 4. november 1950 og protokoller nr. 11 og 14) forbyder stater at udøve tortur eller
udsætte en person inden for deres jurisdiktion for umenneskelig behandling eller straf, eller
nedværdigende. Dette er en af   de få bestemmelser i konventionen, som ikke inkluderer
undtagelser.

"Artikel 3 - Forbud mod tortur
Ingen må udsættes for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ".

Afsnit 15 er en uanset klausul. Det giver de kontraherende stater mulighed for i tilfælde af
ekstraordinære omstændigheder for på en begrænset og overvåget måde at fravige deres forpligtelse til
garantere visse rettigheder og friheder, der er beskyttet af konventionen.

Artikel 15, stk. 2, beskytter dog visse rettigheder mod anvendelse af en undtagelse. Ifølge
ordlyden af   denne bestemmelse vedrører den de rettigheder, der er garanteret ved: artikel 2 (ret til liv), bortset fra
død som følge af lovlige krigshandlinger artikel 3 (forbud mod tortur og
behandlinger); Artikel 4 § 1 (forbud mod slaveri og tvangsarbejde) og artikel 7 (ingen straf
uden lov).

"Artikel 15 - Undtagelse i tilfælde af undtagelsestilstand

1. I tilfælde af krig eller i tilfælde af enhver anden offentlig nødsituation, der truer nationens liv,
Den kontraherende part kan træffe foranstaltninger, der fraviger forpligtelserne i henhold til
denne konvention, i det omfang situationen kræver det og på betingelse af, at disse
foranstaltninger er ikke i modstrid med andre forpligtelser, der følger af loven
international.

2 Den foregående bestemmelse tillader ikke nogen undtagelse fra artikel 2, undtagen i tilfælde af
død som følge af lovlige krigshandlinger og artikel 3, 4 (stk. 1) og 7.

3. Enhver høj kontraherende part, der udøver denne undtagelsesret, skal have generalsekretæren
af Europarådet informeret fuldt ud om de trufne foranstaltninger og årsagerne hertil
inspireret. Den skal også underrette generalsekretæren for Europarådet om datoen
som disse foranstaltninger er ophørt med at være i kraft, og konventionens bestemmelser
modtage fuld ansøgning igen ".
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Derudover blev konventionen om barnets rettigheder vedtaget af generalforsamlingen i
FN den 20. november 1989 og underskrevet af Frankrig den 26. januar 1990 . Parlamentet, af 116

en lov af 2. juli 1990 godkendte ratificeringen, der fandt sted den 7. august



1990. I overensstemmelse med artikel 49 i konventionen trådte den i kraft i Frankrig den 6
September 1990.

• Som mindet om cirkulær nr. 2014-088 af 9. juli 2014 om de interne regler
afdelingsform for offentlige børnehaver og grundskoler (BO de l'Uddannelse
National nr. 28 af 10. juli 2014) , artikel 28 i konventionen om rettigheder til117

barnet bestemmer, at:

"Deltagerstaterne træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at disciplinen
skolen anvendes på en måde, der er forenelig med barnets værdighed som væsen
menneskelige og i overensstemmelse med denne konvention ”.

Derfor skal skolens interne regler specificere, at “enhver fysisk straf eller
ydmygende behandling er strengt forbudt ”.

Studerende skal beskyttes mod enhver nedsættende ord eller adfærd og respekteres i
deres singularitet. Derudover skal de drage fordel af garantier for beskyttelse mod enhver vold
fysisk eller moralsk (...) ".

• Artikel 36 i konventionen om barnets rettigheder bestemmer, at:

"Deltagerstaterne skal beskytte barnet mod alle andre former for udnyttelse, der er til skade for
ethvert aspekt af hans velbefindende ”.

• Artikel 37 i konventionen om barnets rettigheder bestemmer, at:

"  Deltagerstaterne skal sikre, at:
a - Intet barn må udsættes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller
nedværdigende ”(…).

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) “Børnemishandling inkluderer alle
former for fysisk og / eller følelsesmæssigt misbrug, seksuelt misbrug, forsømmelse eller
uagtsom behandling eller kommerciel eller anden udnyttelse, der forårsager faktisk skade eller
potentiale for barnets sundhed, overlevelse, udvikling eller værdighed i sammenhængen
et forhold mellem ansvar, tillid eller magt . " 118

• Anvendelse på fakta:

Forpligtelsen til at bære en maske blev pålagt børn ved artikel 36 i dekret nr. 2020-1310 af
29. oktober 2020 foreskriver de generelle foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere epidemien i
COVID-19 som en del af sundhedstilstanden såvel som ved sundhedsprotokollen af   26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

er-misbrug af børn-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Oktober 2020 om henstillinger, udstedt af ministeriet for national uddannelse og
Ungdom.

Denne foranstaltning fører til begåelse af misbrug og ydmygelse mod børn
fra Frankrig af følgende grunde:

- Det franske pædiatriske samfund ved en pressemeddelelse dateret 27. august 2020 bekræfter, at: 120

"  Vores viden om denne virus er forbedret meget, selvom den vedvarer
usikkerhed. Der er nu enighed om, at børn og især børn fra
mindre end 10 år, bidrager ikke væsentligt til transmission af COVID19. Det
Overførsel mellem børn eller fra børn til voksne er meget sjælden. Det er den voksne
som er den mest almindelige transmitter for denne infektion. Det er også meget
sandsynligvis at et barn, der udsættes for en forurenende sag, bliver smittet mindre end en voksen:
forskellige rapporterede undersøgelser viser en meget lavere infektionsrate hos børn,
sammenlignet med det, der er observeret hos voksne.
Endelig skal det huskes, at børn ofte er, selv når de bliver smittet
asymptomatisk.
Pædiatriske infektioner, der kræver hospitalsindlæggelse, er sjældne og tegner sig for 1% af
alle indlæggelser knyttet til COVID19 ”.

- WHO og UNICEF betinger den mulige beslutning om at pålægge masken fra 6 år til
flere faktorer (kumulative betingelser ) : 121

Faktisk anbefaler disse organisationer, at beslutningen om at bruge en maske til
børn i alderen 6 til 11 er baseret på følgende faktorer:

• En høj transmission i det område, hvor barnet bor
• Den barnets evne til at bruge en maske korrekt og sikkert.
• Adgang til masker samt muligheden for at vaske dem eller udskifte dem i nogle

sammenhænge (såsom skoler og børnepasning)
• En korrekt voksenovervågning og instruktionerne til barnet i havnen og

sikker fjernelse af masker
• Potentiel indvirkning af maske iført læring og udvikling

psykosocial, i samråd med lærere, forældre / pårørende og / eller udbydere
sundhed

• Barnets specifikke sammenhænge eller interaktioner med andre mennesker
med høj risiko for at udvikle alvorlig sygdom, såsom ældre
og dem med andre allerede eksisterende forhold

- Ifølge mange eksperter fører iført en maske til : 122

‣ Nød og fobi, psykologisk forstyrrelse,
‣ Udviklingsforstyrrelse (kognitive svækkelser) 
‣ Svækket immunsystem, 
‣ Reduceret iltning af hjernen og kroppen som helhed, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/121

qa-børn-og-masker-relateret-til-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Udvikling af dermatologiske sygdomme 
‣ Øget sårbarhed fra bakterier, vira, svampe, stafylokokker

sandsynligvis indeholdt i forkert anvendte masker,
Reased Øget tilstedeværelse af stresshormon i blodet . 123

Bortset fra forpligtelsen til at bære en maske, det faktum at have påtvunget familier i Frankrig terror
og at have isoleret børnene fra deres slægtninge ved at indgyde dem tanken om, at de er en fare for deres
familie og en fuldstændig kriminel proces, der sandsynligvis vil efterlade alvorlige psykologiske konsekvenser.

KONKLUSION (III) :

Mishandling og ydmygelse, der er forbudt i straffeloven, er faktisk begået imod
børn fra Frankrig.
Handlinger, der kvalificerer sig som en forbrydelse mod menneskeheden, og som påvirker det fysiske, mentale og
børns moralske og mere generelt til deres velbefindende blev begået i Frankrig.

Ved en midlertidig bekendtgørelse, udstedt den 3. december 2020 (nr. 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), statsrådet
mener, at brug af en maske, der er obligatorisk for børn fra 6 år, ikke påvirker
børnenes bedste.

Denne beslutning blev taget uden instruktion uden meddelelse af forældrenes anmodninger til
uden høring.

For statsrådet:

”Hvis forældre hævder, at masken sandsynligvis vil fremme indlæringsvanskeligheder,
denne omstændighed kan ikke ses som en uforholdsmæssig stor indflydelse på
barnet i betragtning af den stadig meget nylige karakter af dets implementering .

Anmodningerne angiver de risici, der bærer en maske vil skabe for barnets sundhed. HCSP
bemærker for sin del, (..) at der ikke er nogen reel kontraindikation for at bære en maske hos børn
over tre år. Han vurderer, at risikoen for hyperkapni forårsaget af langvarig brug af en maske
synes ikke at have nogen respiratoriske eller neurologiske følger, og at hvis, hos børn med
svær åndedrætspatologi, øget vejrtrækningsarbejde gennem masken kan resultere i
ubehag, udsætter deres helbredstilstand dem for svære former for Covid-19 og at bære en maske er en
vigtige foranstaltninger for at beskytte dem.  "

***

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
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Opdateret 19. december 2020

Kan ikke gengives eller udsendes uden
forudgående samtykke fra forfatteren.

Mig Virginie de Araujo-Recchia
Jurist 

Dr Eugen Janzen, børnelæge: udførte medicinske diagnoser med blodprøver (undersøgelse123

12.12.2020).
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BILAG 1 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BILAG 2

Erklæring fra Harvey A. Risch, MD, ph.d. professor i epidemiologi, School of Public Health of
Yale

Senatorer og kolleger: Tak for organisering af denne høring. Vi forstår alle sygdommen
endemisk, som vi står overfor, at vi skal stå over for det og ikke
skjul det i håb om, at det forsvinder. Jeg vil gerne give dig mit synspunkt.

I maj i år fandt jeg ud af, at resultaterne af undersøgelser af et lægemiddel blev foreslået at behandle
Covid, hydroxychloroquine, blev forvrænget af det, jeg på det tidspunkt troede at være en rapport
sløset. Dr McCullough fortalte os, hvordan Covid sygdom skrider frem i faser fra
florid lungebetændelse viral replikation gennem angreb på flere organer. Replikation
viral er en ambulant tilstand, men lungebetændelsen, der fylder lungerne med snavs fra
immunsystemet er gæstfrit og kan være livstruende. Vi hørte også
sig, at hver fase, hvert patologiske aspekt af sygdommen, skal have sine egne behandlinger
der gælder for dets egne biologiske mekanismer. Så jeg var ærligt talt
forbløffet over, at studier af hospitalsbehandling blev præsenteret som gældende for
ambulante patienter i strid med det, jeg lærte i medicinsk skole om, hvordan man behandler
patienterne.

Vi er endelig ved at forstå, hvorfor vores i løbet af de sidste seks måneder
regeringsforskning har investeret milliarder af dollars i udviklingen af
patenterede lægemidler og dyre vacciner, men næsten intet i ambulant behandling
tidli t d f t kti li j til t t d i D t ikk t i l



tidligt, den første reaktionslinje til at styre pandemien. Det er ikke, at vi mangler
lægemiddelkandidater i undersøgelsen, havde vi et antal lovende stoffer. Men jeg

mener, at den tidlige forvirring mellem hospitalssygdomme og ambulante sygdomme gjorde det muligt at
konkludere, at behandling med ambulant sygdom er blevet undersøgt og fundet at være
ineffektiv. Denne ulogiske forudsætning fik mig til at undersøge beviset for effektiviteten af   behandlinger.
ambulerende.

Jeg gentager: Vi gennemgår beviserne for tidlig behandling af ambulante patienter på højt niveau.
risiko for at forhindre indlæggelse og dødelighed. Det er alt. Behandlingen skal begynde inden
de første fem eller deromkring dage efter symptomer opstår. Behandling af ældre patienter eller
lider af kroniske sygdomme såsom diabetes, fedme, hjertesygdomme,
lungesygdom, nyresygdom, immunsystemsygdom, sygdomsoverlevende
kræft osv. Det er de mennesker, der mest sandsynligt vil dø af Covid, og det er dem, der har gjort det
mest behov for beskyttelse. Jeg søgte at få rapporter om alle undersøgelser om alle
Medicin til tidlig behandling af højrisiko-ambulante patienter. Jeg ser på
litteratur dagligt. Og hvad jeg fandt, er faktisk ganske bemærkelsesværdigt. Hvad jeg observerede,
er, at på trods af positive rapporter om et antal stoffer, hver undersøgelse af
ambulant brug af et lægemiddel, hydroxychloroquin, med eller uden midler
støtte har vist en væsentlig fordel ved at reducere risikoen for indlæggelse
og dødelighed.

Disse undersøgelser falder i to hovedtyper. Den første er et randomiseret kontrolleret forsøg i
dobbeltblind, og det andet er et ikke-randomiseret, men stadig kontrolleret forsøg. Du hørte
forskellige regeringsfigurer og forskere siger, at randomiserede kontrollerede forsøg
er den stærkeste form for bevis. Mange af disse mennesker sagde også det
Randomiserede forsøg er den eneste pålidelige form for bevis. Der er en vis sandhed i disse
påstande, men der er også mange løgne. Vi ved for eksempel, at den store
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de fleste lægemidler, der anvendes til behandling af hjertesygdomme, er blevet etableret gennem forsøg
ikke randomiseret. Kolesterolsænkende lægemidler blev meget brugt endnu før
randomiserede forsøg udføres ikke. Azithromycin, det mest anvendte antibiotikum
hos børn, er ikke blevet etableret ved randomiserede forsøg. Ideen om, at kun randomiserede forsøg
levere pålidelige beviser er en forenklet opfattelse, der måske lyder godt i teorien, men
sammenligning mellem randomiserede og ikke-randomiserede forsøg er noget, der faktisk har været
grundigt undersøgt i den medicinske litteratur. Jeg er epidemiolog, for selvom jeg kan lide det
biologiske teorier, jeg udvikler dem hele tiden for at studere, hvordan naturen fungerer, men
det er fra menneskelige empiriske data, som vi lærer hvordan
faktisk naturen.

Og vi har enorme mængder empiriske data, der viser disse forsøg
randomiserede og de tilsvarende ikke-randomiserede forsøg giver de samme svar. Dr. Tom
Frieden, tidligere direktør for CDC, skrev et langt essay i New England Journal of
Medicin, der viser, at ikke-randomiserede forsøg kan give ganske
overbevisende, især når det gøres omhyggeligt for at forklare årsagerne til
hvilke patienter, der fik stofferne, og især når omstændighederne er sådan, at
omkostningerne ved at vente på randomiserede forsøg indebærer betydelig sygdom og dødelighed som
dem, vi har set i år. Men Dr. Friedens essay, selv om det er autoritativt, gør det ikke
giver kun snapshots af empirisk bevis for hans observationer. Det virkelige bevis
kommer fra en metaanalyse udført af Cochrane Library Consortium, a



Britisk international organisation dannet for at organisere resultaterne af medicinsk forskning
for at lette evidensbaserede valg om sundhedsinterventioner. Det
Cochrane-forskere kiggede på, hvad der involverer titusinder af sammenligninger mellem
randomiserede forsøg og deres ikke-randomiserede kolleger og fandt, at begge typer
undersøgelser kom til næsten identiske konklusioner. Dette er et reelt bevis for, at det gode
ikke-randomiserede forsøg har lige så vigtige beviser som forsøgene
randomiseret. Store mængder af konsistent empirisk bevis er bevis, ikke
plausible, men forenklede antagelser, uanset hvem der siger dem.

Så hvad fandt jeg ud af om den tidlige anvendelse af hydroxychloroquin hos patienter
højrisiko-ambulante patienter? Den første ting er, at hydroxychloroquin er ekstremt sikkert.
Sund fornuft fortæller os, at et lægemiddel, der er blevet brugt sikkert i 65 år af hundreder af
millioner af mennesker i titusindvis af milliarder doser verden over, ordineret uden
rutinemæssigt screening-elektrokardiogram, administreret til voksne, børn, kvinder
gravide og ammende mødre, bør være sikre, når de anvendes i den indledende replikationsfase
virussygdom, som på dette tidspunkt svarer til forkølelse eller influenza. Faktisk en undersøgelse
udført af forskere ved University of Oxford viste det i 14 store databaser
internationale lægejournaler over ældre patienter med reumatoid arthritis, nr
signifikant forskel blev observeret i dødelighed af alle årsager hos patienter
som har eller ikke har brugt hydroxychloroquin. Oxford-efterforskere undersøgte også
hjertearytmier og fandt ingen stigning for brugerne
af hydroxychloroquin. Denne stigning er observeret hos mere end 900.000 brugere
af hydroxychloroquin. Dette spørgsmål diskuteres detaljeret i min artikel, der blev offentliggjort i
American Journal of Epidemiology i maj. I dag offentliggjorde FDA 1. juli på sit websted
web en advarsel vedrørende brugen af   hydroxychloroquin til ambulante patienter
men vi kan diskutere det senere; FDA har ikke haft systematiske beviser i
ambulante patienter og fejlagtigt ekstrapoleret fra ambulante patienter til ambulante patienter, hvilket resulterer i
som jeg sagde tidligere ikke var gyldig.

Om undersøgelser af den tidlige anvendelse af hydroxychloroquin hos ambulante patienter
med høj risiko viste hver af dem, og der er nu syv, en betydelig fordel:
636 ambulante patienter i São Paulo, Brasilien; 199 patienter på klinik i Marseille, Frankrig; 717
patienter gennem et stort netværk af HMO'er i Brasilien; 226 patienter på plejehjem i Marseille;
1.247 ambulante patienter i New Jersey; 100 patienter i langtidsplejeinstitutioner
i Andorra (mellem Frankrig og Spanien); og 7892 patienter i hele Saudi-Arabien. Alle disse
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undersøgelser fokuserer på tidlig behandling af højrisikopatienter og alle har vist
en reduktion på ca. 50% eller mere af indlæggelser eller dødsfald. Den saudiske undersøgelse var en
nationale undersøgelse og viste en 5 gange reduktion i dødelighed for hydroxychloroquin plus
zink kontra zink alene. Ikke en eneste dødelig hjertearytmi blev rapporteret blandt disse
tusinder af patienter, der kan tilskrives hydroxychloroquin. Dette er ikke-randomiserede forsøg, men
kontroller, der er offentliggjort.

Nu ved vi også, at alle ambulante randomiserede kontrollerede forsøg med dette
år sammen viser en statistisk signifikant fordel. Disse seks undersøgelser dækkede
normalt hos meget yngre patienter, hvoraf kun en brøkdel var i høj risiko,
så de hver for sig havde for få indlæggelser eller dødsfald til at være
statistisk signifikant. Men de foreslog alle lavere risici ved brug af
hydroxychloroquin, og når de blev analyseret sammen i en metaanalyse, som min
kollegaer og jeg fandt ud af at denne lavere risiko var statistisk signifikant i



kollegaer og jeg fandt ud af, at denne lavere risiko var statistisk signifikant i
alle undersøgelser.

Vi har brugt de sidste seks måneder med formelle regeringspolitikker og
advarsel mod tidlig ambulant behandling med betydelige investeringer
regering i vacciner og dyre nye behandlinger, der endnu ikke har været
bevist og næsten ingen støtte til billige men nyttige stoffer og en kvart million
Amerikanere er døde af denne dårligt styrede tilgang. Selv med lovende nye vacciner,
vi har stort set ingen oplysninger om deres effektivitet hos ældre og høje
risiko, hvor vacciner mod åndedrætsvirus vides at være dårligt effektive;
det vil tage flere måneder, før de er bredt tilgængelige og vi ved det ikke
hvor længe vaccineimmuniteten varer, eller endda hvis vaccinerne fungerer
mutantstammer af virussen, der øges. Som jeg har sagt mange gange,
bevis for fordelene ved hydroxychloroquin, der anvendes tidligt hos patienter
højrisiko-ambulerende plejesystemer er ekstremt stærke, og beviset for dets skadelige virkning er lige så stort
solid. Denne dokumentation opvejer klart bevisene for risici / fordele ved
remdesivir, monoklonale antistoffer eller det vanskelige at bruge bamlanivimab, som FDA har
godkendt til autorisationer til nødbrug, mens nægtes brugstilladelse
akut hydroxychloroquin. Denne åbenlyse dobbeltstandard for hydroxychloroquin skal være
straks væltet og anmodningen om tilladelse til nødbrug godkendt. Sådan her
at vi vil gå ud på vejen til tidlig ambulant behandling og reduceret
betydelig dødelighed. Tak skal du have.
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TILLÆG 3

Coronavirus på Sicilien, falsk diagnose. Codacons fordømmer:
"Uvaliderede prøver uden diagnostisk værdi".

SICILY - En pressemeddelelse kommer direkte fra Codacons, og vi offentliggør den i sin helhed her-
nedenfor, som kaster lys over et spørgsmål fordømt af nogle kendte forskere
international. "Covid-19-prøverne valideres ikke og har ingen diagnostisk værdi".

”Dataene bag Covid-19 nødproklamationer kan være fuldstændig upålidelige.
Diagnose af Covid-19 ved hjælp af 78 forskellige podepinde, hvoraf ingen er valideret, evalueret og godkendt
på forhånd, og hvis upålidelighed endda er blevet certificeret af Europa-Kommissionen og instituttet
højere sundhed.

Dette rapporterede Codacons og den italienske sammenslutning af patientrettigheder - artikel 32 med
en klage indgivet til ni anklagere på Sicilien (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani og Messina), der anmoder om passende efterforskning for svindel
groft svindel for at opnå offentlige midler, falsk ideologi og drab.

Med en fælles erklæring, dr. Fabio Franchi Medico, specialist i infektionssygdom inden for virologi, Dr.
Antonietta Gatti, ekspertforsker i nanopatologi, Dr. Stefano Montanari, farmaceut, forsker
videnskabsmand og nanopatolog og prof. Stefano Scoglio, kandidat til forsker til Nobelprisen
of Medicine 2018, alt i deres egenskab af eksperter og videnskabelige forskere med henvisning til brugen
såkaldte Covid-19-tests (som er i centrum for den nuværende styring af undtagelsestilstanden forbundet med det kendte problem
af Covid-19), fandt, at testresultaterne er absolut upålidelige, og at "fortsætter med at
bruge tests til at indhente data til at bestemme tilstanden for nødproklamationer
individuelle karantæner eller gruppekarantæner og indføre begrænsninger og lukninger fra skoler til
virksomheder og familier, er næsten uden videnskabeligt grundlag.

Især ifølge professor Stefano Scoglio, der koordinerede undersøgelsen og gennemførte undersøgelsen, "testene
Covid-19 producerer op til 95% falske positive: certificeret af Higher Institute of Health ".

Dette betyder, at der til dato ikke er nogen specifik markør for virussen og derfor ingen standard.
tillader pålidelige prøver at blive taget.

I det væsentlige ville Covid-19-vatpinden, svælget eller næsen, ikke have nogen diagnostisk værdi.

Et stort firma kunne gemme sig bag det store antal (fejlagtigt) positive prøver
gæstfri. Ifølge ordene fra den tidligere chef for civilbeskyttelse Guido Bertolaso   er hospitaler ikke
ikke fratage patienter med Covid på grund af de høje godtgørelser til hospitalsindlæggelse.

Codacons Sicily og artikel 32 AIDMA - italiensk sammenslutning af patientrettigheder - siger hr. Bertolaso.
Carmelo Sardella med klagen - anmod derfor om den probative beslaglæggelse af vatpindene
Covid-19 til stede i området for at udføre en passende ekspertise på de forskellige tests i
cirkulation for at kontrollere gyldigheden af   podepinden til diagnosticering af SARS-
CoV-2, identificer falske enheder, der ulovligt markedsføres, kontroller, at test er
bruges på en måde, der er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse, og for at sikre overholdelse af alle andre betingelser
testernes gyldighed ".

Newssicilia.it -   11.17.2020 (DeepL-oversættelse)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
podepinde-ikke-valideret-og-uden-diagnostisk-værdi / 615489 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TILLÆG 4

"  Nürnbergkodeksen  " er en liste over ti kriterier indeholdt i dommen i retssagen mod
Nürnberg-læger (december 1946 - august 1947)

1. Det menneskelige subjekts frivillige samtykke er absolut nødvendigt. Dette betyder, at personen
berørte skal have den juridiske kapacitet til at give sit samtykke at det skal placeres i stand til at udøve
fri valgmagt uden indblanding af noget element af magt, svindel, begrænsning,
bedrag, bedrag eller andre underhåndsformer for tvang eller tvang; og at hun skal
have tilstrækkelig viden og forståelse for, hvad dette indebærer, så at
tillade, at der træffes en informeret beslutning. Dette sidste punkt kræver, at inden du accepterer en
testpersonens positive beslutning, gøres det kendt for ham: arten, varigheden og
erfaring; de metoder og midler, hvormed det udføres alle ulemper og risici
det kan med rimelighed forventes; og konsekvenserne for hans helbred eller person, som
muligvis kunne ske som et resultat af hans deltagelse i eksperimentet. Forpligtelsen og
Ansvaret for at vurdere kvaliteten af   samtykke påhviler hver person, der tager
initiativet til, styrer eller arbejder på oplevelsen. Det er en forpligtelse og et ansvar
personlig, der ikke kan delegeres straffri

2. Oplevelsen skal være sådan, at den giver gavnlige resultater til gavn for samfundet,
umuligt at opnå ved andre metoder eller studiemetoder, og ikke tilfældig eller overflødig af
natur;

3. Eksperimentet skal konstrueres og baseres på en sådan måde på resultaterne af dyreforsøgene
og kendskab til sygdommens naturlige historie eller andre undersøgte problemer, at resultaterne
forventet berettiger gennemførelse af eksperimentet

4. Eksperimentet skal udføres på en sådan måde, at al lidelse og skade undgås,
fysisk og mental, ikke nødvendigt

5. Intet eksperiment skal udføres, når der på forhånd er grund til at tro, at død eller
deaktiverende skader vil forekomme undtagen måske i de eksperimenter, hvor læger
eksperimenter tjener også som emner;

6. Risikoeniveauet, der skal tages, bør aldrig overstige niveauet for humanitær betydning
problem, der skal løses af erfaring

7. Der skal træffes foranstaltninger og de midler, der er tilvejebragt for at beskytte testpersonen mod
begivenheder, uanset hvor små, der er til skade, svaghed eller død;

8. Eksperimenterne bør kun udføres af videnskabeligt kvalificerede personer. mest
En høj grad af faglig kompetence skal kræves gennem hele erfaringen, af alle dem
som leder eller deltager i det

9. I løbet af eksperimentet skal det menneskelige subjekt have frihed til at afslutte eksperimentet.
hvis han har nået den fysiske eller mentale tilstand, hvor fortsættelse af oplevelsen synes for ham



umuligt;

10. I løbet af eksperimentet skal den videnskabsmand, der har ansvaret for det, være klar til at afbryde det kl
når som helst, hvis han er blevet ført til at tro - på udøvelse af god tro, på kompetence
højt niveau og omhyggelig vurdering, der kræves af ham - kun en fortsættelse af oplevelsen
kan medføre personskade, handicap eller død for testpersonen.
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