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Skilgreining á lögfræðilegum hugtökum:

✓ Opinber regla:

Í frönskum stjórnsýslulögum er opinber regla kjörna samfélagsríkið sem einkennist af „ góðri röð ,
öryggi, lýðheilsa og ró “, opinbert siðferði og reisn1 2

manneskja . 3

Stjórnlagaráð, sem tryggir samræmi laga við stjórnarskrárblokkina, gefur
skilgreining á almannafæri mjög nálægt því sem notað var í frönskum stjórnsýslulögum síðan
meira en tvær aldir: almannareglan nær til "góðrar reglu, öryggis, heilsu og
l i ó “



almennings ró “.

Stjórnlagaráð stofnar „ vernd reisn manneskjunnar gegn
hvers konar ánauð og niðurbrot “í fyrstu málsgrein inngangsorða
Stjórnarskrá 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

„  Í kjölfar sigurs sem frjálsir þjóðir unnu yfir stjórnina sem reyndu
til að þræla og niðurlægja manneskjuna, franska þjóðin boðar það aftur
sérhver mannvera, án aðgreiningar á kynþætti, trú eða trú, hefur réttindi
ófrávíkjanlegt og heilagt. „

EB-dómur, 28. mars 1919 Regnault-Desroziers í almannavarnamálum við að koma til leiks1

Ábyrgð ríkisins á áhættu.

EB-dómur, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Commune of Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Meginreglan um virðingu fyrir reisn manneskjunnar er því hluti af blokkinni
stjórnskipuleg (þ.e.a.s. allar meginreglur og ákvæði sem lögunum ber að virða, þetta
saman fara framar sáttmálum, sáttmálum og Evrópurétti í stigveldinu
staðla).

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


Sérstaklega krefst virðingarreglan að nota formúluna stjórnlagaráðs til að
til að vernda manneskjuna „gegn hvers kyns þrælkun eða niðurbroti“.

Virðing felur í sér að manneskjan er áfram húsbóndi á líkama sínum og sjálfum sér, sem gerir ráð fyrir
að hún finni sig ekki firra eða þræla í endann á sjálfum sér.

✓ Refsiréttur, skilgreining og stjórnmálakenning:

Vísar til þeirrar greinar laga sem bæla andfélagslega hegðun og kveða á um viðbrögð
samfélagið gagnvart þessari hegðun.

Að auki „var hin upphaflega pólitíska kenning sem hegningarlögin byggðu á mótuð undir
Kjósendur. Það byggist á óaðskiljanlegu eðli víddar frelsis og öryggis sem
tryggja almannaheill og eru tryggð með fjölda réttinda og skyldna sem taka á
til ráðamanna og ráðamanna. Í þessum skilningi er yfirlýsing um réttindi mannsins og
Borgarinn og stjórnarskráin annars vegar, hegningarlögin hins vegar er að líta á sem bæði
viðbótarþættir stofnanavæðingar opinberrar reglu. Sá fyrsti nær því „í
fullur “með yfirlýsingu um grundvallarhagsmuni og gildi sem ríkinu ber að ábyrgjast, annað
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staðreyndin "í holu" með skilgreiningu árásanna sem kalla á félagsleg viðurlög og
form þess. „5



Þessi athugun sýnir nauðsyn refsilaga að refsa hegðun sem beinist að
trufla, með hvaða hætti sem er, góðu skipulagi, öryggi, heilsu, ró, siðferði
almenningi sem og reisn manneskjunnar.

✓ Grundvallarhagsmunir þjóðarinnar:

Þessi hugmynd samsvarar öllum þeim þáttum sem mynda þjóðina, heiðarleika hennar
landsvæði og öryggi þess, vernd íbúa, náttúrulegt, efnahagslegt og
menningarlegt.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Flokkun allsherjarreglu: umbætur á frönskum hegningarlögum frá 1992. Í: Genèses, 27,5

1997. bls. 5-29. doi: 10.3406 / gen.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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Síða 7

I. LÖGREGLUMÁL OG AFbrot gegn mannkyninu:

1.1. FRJÁLSLEGT AFBREYTING Lífs og heilleika fólks:

• Meginreglur sem gilda í refsirétti þegar framið er

hryðjuverk:

Grein 421-1 almennra hegningarlaga (Glæpir og brot gegn þjóðinni, ríkinu og friður almennings)

Stofna til hryðjuverka, þegar þau tengjast vísvitandi
einstaklingur eða sameiginlegt fyrirtæki með það að markmiði að trufla almennt skipulag
með hótunum eða skelfingu, eftirfarandi brot:

1 ° Viljandi árásir á lífið, viljandi árásir á heiðarleika viðkomandi [Ath
höfundar: sálræn, líkamleg og siðferðileg heiðarleiki] , mannrán og mannrán líka
að flugrán flugvéla, skipa eða annarra flutningatækja, skilgreind af
bók II þessa kóða;
(...) »

• Meginreglur sem gilda í refsirétti varðandi glæpi gegn

mannkyn:

Grein 211-1 í hegningarlögum (Glæpir gegn mannkyninu - þjóðarmorð):

„Stofnar þjóðarmorð í framkvæmd samstilltrar áætlunar sem hefur tilhneigingu til eyðileggingarinnar
að öllu leyti eða að hluta til þjóðernis, þjóðernis, kynþátta eða trúarhóps eða hóps
ákvörðuð á grundvelli annarra handahófskenndra viðmiðana, að fremja eða láta framkvæma, að
gegn meðlimum þessa hóps, einn af eftirfarandi gerðum: 
- vísvitandi meiðsl á lífi; 
- alvarleg meiðsl á líkamlegum eða andlegum heilindum; 
- undirgefni tilvistarskilyrða sem líklegt er að valdi algerri eyðileggingu eða
hluti af hópnum; 
(...) 
- valdaflutningur barna. 
Þjóðarmorð er refsað með lífstíðarfangelsi. 
Fyrstu tvær málsgreinar greinar 132-23 sem varða öryggistímabilið eiga við um
glæpur sem kveðið er á um í þessari grein “.

Grein 212-1 í hegningarlögum (Glæpir gegn mannkyninu - þjóðarmorð):

„Felur einnig í sér glæp gegn mannkyninu og varðar refsivist.

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


„ elu  einnig í sé  glæp gegn mannkyninu og va ða  efsivist.
viðheldur einni af eftirfarandi verkum framin við framkvæmd samstilltrar áætlunar gegn a

borgaralegra íbúa í tengslum við víðtæka eða kerfisbundna árás:

1 ° sjálfviljug árás á lífið ;
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(...)
4 ° Brottvísun eða valdaflutningur íbúa;
5 ° Fangelsi eða hvers konar alvarleg svipting líkamlegs frelsis
brot á grundvallarákvæðum alþjóðalaga;
6 ° pyntingar;
(...)
11 ° Aðrar ómannúðlegar athafnir af svipuðum toga og valda af ásetningi miklum
þjáning eða alvarleg meiðsl á líkamlegum eða andlegum heilindum. 

• Notkun á staðreyndum:

✓ Ákvarðanir sem ganga gegn grundvallarhagsmunum þjóðarinnar og borgaranna:

• Aðskilnaður valds:

Síðan birt var lög nr 2020-290 frá 23. mars 2020 um neyðarástand
á covid-19 faraldrinum voru helgiathafnir, tilskipanir, framlengingarlög
beitt án þess að nokkurt vald hafi getað dregið persónuna í efa
stjórnarskrá þessara ráðstafana.

Við sjáum þetta sérstaklega við lestur ákvörðunar ráðsins
Stjórnarskrárnúmer 2020-808 DC frá 13. nóvember 2020, sem varða lög sem heimila
framlenging á neyðarástandi sem stjórnlagaráð neitar um6

að ritskoða umrædd lög á meðan:

- ríkisstjórnin notaði málsmeðferð við lokuðu atkvæðunum (44. gr., 3. tölul
Stjórnarskrá) og þannig komið í veg fyrir samþykkt breytinga sem dregur úr
innilokun (breytingartillaga samþykkt við fyrsta atkvæði),
- framkvæmdarvaldið hefur stöðugt farið illa með stjórnarskrárblokkina síðan kreppan hófst.

- Ákvarðanir teknar af framkvæmdarvaldinu í varnarráði fyrir luktum dyrum í stað þess að vera teknar inn
Ráðherraráðsins, meðan kreppan nú krefst ekki afskipta af
Varnarmálaráð.

Til áminningar skilgreinir varnar- og öryggisráðið (CDSN) „
leiðbeiningar hvað varðar hernaðaráætlun, fælingu, framkvæmd
utanaðkomandi aðgerðir, skipulagningu viðbragða við meiriháttar kreppum,
upplýsingaöflun, efnahagslegt og orkuöryggi, öryggisforritun



innanríkis, stuðlað að þjóðaröryggi og baráttunni gegn hryðjuverkum “(tilskipun nr.
2009-1657 frá 24. desember 2009 varðandi varnar- og þjóðaröryggisráð
og aðalskrifstofu varnarmála og þjóðaröryggis).

- Ákvarðanir samþykktar af þinginu þökk sé hlýðnum forseta meirihluta, af
með flýtimeðferðum og í gegnum kerfi lokaðra atkvæða þannig að gabba
rödd fólks sem venjulega er borin af þinginu. Nokkrir þingmenn stjórnarandstöðunnar
lýst þessari aðgerð sem „duldum valdaráni“.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Stofnun vísindanefndar og greiningar-, rannsókna- og sérfræðinefnd
(GÆTA):

Sumir meðlimir hafa áhuga á tengslum við lyfjaiðnaðinn og þess vegna 7

getur ekki verið hlutlæg þegar kemur að ákvörðunum um heilsufar
borgara ( viðauki 1 ). Þessi ókjörna vísindanefnd hefur of mikil völd
í ljósi þess að hann ákveður óbeint framtíð þjóðarinnar.

- Undirritun Frakklands af samningi varðandi evrópsku endurreisnaráætlunina , sem
opnar dyrnar að Evrópusamrunanum með því að búa til evrópsk fjárlög, án nokkurra
pólitísk umræða hefur ekki farið fram í Frakklandi. Borgarar ættu nú að búast við
stofnun evrópskrar skattheimtu.

Augljós skortur á aðskilnaði valds er hörmulegur fyrir þjóðina.

• Almenn ákvörðun um innilokun, óhófleg ráðstöfun:

- Byggt á ráðgjöf vísindanefndarinnar,
- Byggt á ónákvæmri fyrirsætustörf (þar á meðal Neil prófessor 8

Ferguson , breskur sóttvarnalæknir við hinn áhrifamikla Imperial College í London,9

sem hafa leitt mörg lönd til innilokunar),

Allur franski íbúinn var lokaður í fyrsta skipti á
tímabil frá 17. mars til 11. maí 2020 . 10

Enn önnur lönd, svo sem Svíþjóð, höfðu sömu dánartölur
án ráðstöfunar um takmörkun.

Engin rannsókn sýnir að innilokun er líkleg til að hægja á a
faraldur.

Þvert á móti, nýjar rannsóknir hafa tilhneigingu til að sýna þá innilokun

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


ve t á ót , ýja  a só  a a t e g gu t  að sý a þá o u
leiðir ekki til lækkunar flutningshraða Covid-19 né lækkunar á

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

covid-þeir-gera-ekki

Vincent Pavan. Að fordæma rangar faraldsfræðilegar vísindi: ákæra gegn greininni “Mat á8

byrði SARS-CoV-2 í Frakklandi “: 17 vísindamenn frá 10 stofnunum skilja hvorki líkurnar né
stærðfræði og finna upp "almenna jöfnu sannleikans" sem þeir leysa í "tvíblindri" áður
gera aumkunarvert upp kynninguna og fremja sjálfsvíg á R0 kenningunni. 2020. hal-02568133v3
HAL auðkenni: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Forprentun lögð fram 15. maí 2020

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

Neil Ferguson hefur þegar herjað á H1N1 (svínaflensu) kreppu með fullyrðingum viðvörunarmanna um að10

hafa leitt til þess að ríkið hefur gripið til óhóflegra ráðstafana (milljarðar evra til kaupa á bóluefnum)
í þágu rannsóknarstofa. Það er þingskýrsla um þetta efni sem engin af tilmælunum um
sem vísað var til á þeim tíma var ekki hrint í framkvæmd.
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fjöldi látinna . Það tekur jafnvel þátt, eins og í Ástralíu, í fjölguninni11 12

hafa áhyggjur af sjálfsvígum - . »13

Að auki skal tekið fram að heildartíðni dauðsfalla vegna SARS-COV2 er u.þ.b.
0,07% á öllum aldri samanlagt.

Miðaldur Covid-19 dauðsfalla í flestum vestrænum löndum er hærri
á 80 ára aldri - þ.e. 84 í Svíþjóð og Frakklandi (sem samsvarar miðgildi aldurs
almennur dauði) og aðeins um 4% þeirra sem dóu höfðu ekki
engar alvarlegar forsendur . 14

Þeir þættir sem taka þarf tillit til til að miða við hugsanlega „sjúklinga“ eru
vitað af öllum læknum. Þetta eru sérstaklega einstaklingar sem kynna
fylgisveiki og á mjög háum aldri (gert ráð fyrir meðalaldur dauðsfalla í Frakklandi
covid-19: 82 ára). Enginn greinarmunur hefur hins vegar verið gerður á þegnum sem eru í hættu og
öðrum borgurum í því skyni að laga ráðstafanirnar.

Hingað til er fjöldi „ meintra “ dauðsfalla sem tengjast beint covid-19 um það bil
46 000.

Við minnumst þess að eftirfarandi dánarorsakir hafa aldrei komið slíkri áætlun af stað
óhóflegt (engin innilokun, engin gríma):

- Í Frakklandi hefur árstíðabundin flensa áhrif á 2 til 8 milljónir manna.
- Á heimsvísu veldur árstíðabundin inflúensa 290.000 til 650.000 dauðsföllum af
ári.

Í F kkl di h f t i lti f ból áh if á 300 000 þ á ð l

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


- Í Frakklandi hefur rotavirus meltingarfærabólga áhrif á 300.000 manns þar á meðal
160.000 alvarleg tilfelli.

- Á heimsvísu hefur meltingarbólgufaraldur áhrif á 700 milljónir manna og
veldur um 800.000 dauðsföllum á ári, þar á meðal 500.000 börn yngri en 5 ára.
- Í Frakklandi eru 30.000 dauðsföll á hverju ári tengd slysum innanlands.
- Í Frakklandi eru 80.000 dauðsföll á hverju ári tengd loftmengun.

SARS-CoV og Mers-CoV hafa einnig komið fram á frönsku yfirráðasvæði
með mun hærri dauðsföllum en SARS-CoV2, slíkar ráðstafanir
hingað til hefur frelsisvíg aldrei verið hrint í framkvæmd.

Þrátt fyrir þessa athugun ítrekaði framkvæmdastjórnin í október 2020 með því að gera ráðstafanir til að ná
eldur og innilokun, hunsa sameiginlega greind og getu til
dómgreind stórs meirihluta borgara.

https://collateralglobal.org11

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

fyrir-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 / skjöl / bulletin-national / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

vikulegar skýrslur-covid-19/2020 / covid-19-vikulegar skýrslur-viku-33-final.pdf
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Hins vegar er sýnt fram á að málafjöldi féll greinilega fyrir raunverulega dagsetningu
frá upphafi annarrar innilokunar. Reyndar hafa slökkviliðsmenn Marseille eftirlit með genginu
af coronavirus í fráveitum. Þegar borið er saman við fjölda mengana
covid-19, eru niðurstöðurnar í samræmi við þær sem fengust frá frárennslisvatni í París:
samdráttur í vírusflæði byrjar löngu fyrir innilokun. Innilokun
er þvert á móti ábyrgur fyrir frekari hækkun á
SARS-CoV2 hringrásartíðni . 15

 
Afleiðingar þessara lokana eru hörmulegar til heilsubótar,16 17

líf borgaranna og efnahagur landsins og þar með brotið á réttindum almennings:

- Brot á frelsi einstaklinga og meginreglunni um að vernda reisn
manneskja gegn hvers konar ánauð og niðurbroti.

- Brot á ferðafrelsi / að koma og fara : í þessum skilningi er ríkið sekur um
geðþótta vistun borgara á friðartímum. Borgarar sem
brjóta í bága við innilokunaraðgerð eru sektaðar.

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


Með bráðabirgðaskipun, gefin út 23. október 2020 (nr. 445430), ríkisráðsins
hafnar áfrýjunum gegn útgöngubanni . 18

- Vilji til að einangra borgara „jákvæða“ til reynslu og ekki veikir,
sem verður svipað og bindingaraðgerðir . 19

- Brot á almennu meginreglunni um réttinn til að lifa eðlilegu fjölskyldulífieftir 20

bannið við að heimsækja ástvini í EPHAD, til að takmarka möguleikann á
til að vera við jarðarfarir og banna alla möguleika á ættarmóti.

- Brot á atvinnufrelsi og ójöfn meðferð : lítil og meðalstór fyrirtæki eru
kaupmenn, sjálfstætt starfandi, allur menningargeirinn, veitingar,
fatageirinn, fagurfræðigreinin, ferðaþjónustan,
uppákomur o.fl. Í stuttu máli sagt, allir opinberir starfsmenn (að undanskildum mat,
lyfjafræði, dagblöð og tóbak) þjást af þessum drakónísku og banvænu aðgerðum. Af
búist er við fjölmörgum dómsmeðferðaraðgerðum en ráðstöfunum
er ekki aflétt þrátt fyrir áfrýjun fólksins.

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 ákvarðanir ríkisráðsins frá 8. desember 1978 nr 10097, 10677, 10679, birtar í20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Með bráðabirgðafyrirmæli, gefin út 16. október 2020
(445102-445186-445224-445225), ríkisráðið neitar að fresta lokun
íþróttastofnanir . 21

Með bráðabirgðafyrirmæli, gefin út 13. nóvember 2020
(nr. 445883-445886-445899), neitar ríkisráðið að fresta lokun
bókabúðir . 22

Með bráðabirgðaákvörðun, gefin út 8. desember 2020 (nr. 446715), ráðsins
Ríki neitar að fresta lokun bara og veitingastaða.23

- Brot á réttinum til að sýna og koma saman: ofbeldi gegn
mótmælendur eða beinlínis bann

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


mótmælendur eða beinlínis bann.

- Brot á rétti til menntunar við fyrstu innilokun og við þá seinni
innilokun, vitandi að háskólar ættu að vera lokaðir til 20. janúar
2021. Þvingað í fjarnám eru nemendur að hætta
massíf . 24

Með bráðabirgðaskipun, gefin út 10. desember 2020 (nr. 447015), ráðsins
Ríki neitar að stöðva lokun háskólastofnana.

- Brot á frelsi tilbeiðslu með því að hafna messuhaldi í kirkjum
Frakkland á meðan trúaðir þurfa að friðþægja.
Með bráðabirgðafyrirmæli, gefin út 29. nóvember 2020
(n ° 446930-446941-446968-446975) skipar ríkisráðið ríkisstjórninni að
stöðva bráðlega 30 manna takmörk fyrir samkomur í
tilbeiðslustöðvar. 25

• Ákvörðun um að gera grímuklæðnað skyldu við allar kringumstæður fyrir
börn (október 2020) og fullorðnir (frá sumri 2020):

Maski krafist, hvort sem einstaklingar eru veikir eða ekki. Hins vegar engin rannsókn
vísindamaður sýnir fram á gagnsemi grímunnar ef faraldur kemur upp.

Vísindanefndin sá sér ekki fært að greina notaðar grímur til að sannreyna hvort
þvert á móti var ráðstöfunin ekki skaðleg borgurunum.

Meðlimir framkvæmdastjórnarinnar kynntu engar vísindarannsóknir sem leyfðu það
sýna fram á að notkun grímunnar hafi verið gagnleg og örugg.

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

gyms.pd f

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

bókabúðir.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

fórnir-9203702.php

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

446930-446941-446968-446975.pdf
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Við munum að sumar konur þurftu að fæða í Frakklandi klæddar a
gríma gegn vilja þeirra, sem flokkast sem pyntingar. (Mál barna og
unglingar eru viðfangsefni III. liðar).

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


Við athugum að vísindarannsóknir benda til þess að ávinningur sé ekki til staðar eða

skaðsemi þess að vera með grímu, jafnvel fyrir fagfólk:

- Bráðabirgðaskýrsla um skurðaðgerðargrímu af völdum afoxun í blóði
skurðaðgerð (Journal Neurocirurgia, 19. apríl 2008 - PMID 18500410) : „  Skýrslan26

forkeppni á skurðgrímum veldur afeitrun á meðan
meiri háttar aðgerðir. Rannsókn okkar leiðir í ljós lækkun súrefnismettunar
slagæðarblæðingar (Sp02).  „

- Notkun andlitsmaska   til að draga úr tíðni kvef meðal
heilbrigðisstarfsmenn í Japan: slembiraðað samanburðarrannsókn (American Journal
smitvarna, 12. febrúar 2009 - PMID 19216002) : „  Notkun 27

andlitsgríma hjá heilbrigðisstarfsfólki hefur ekki verið sýnt fram á
veita ávinning fyrir kvef eða smit af kvefi.  „

- Þyrping slembiraðaðri rannsókn á dúkgrímum samanborið við læknisgrímur í
heilbrigðisstarfsmenn (British Medical Journal, 22. apríl 2015 PMID: 25903751 ) : 28

„  Veirur sem staðfestar voru á rannsóknarstofu voru marktækt hærri í
hópur með grímur. Skarpskyggni grímanna með agnum var
nálægt 97%. Rannsóknin varar við notkun grímur. The
rakastig, endurnotkun grímur og léleg síun getur
leiða til smithættu.  „

- Árangur skurðlækninga og bómullargríma við að hindra SARS – CoV-2: A
Stýrður samanburður hjá 4 sjúklingum (Annales de Médecine Internne, 6. apríl
2020) : „  Bæði skurðgrímur og bómullargrímur virðast29

vera árangurslaus til að koma í veg fyrir útbreiðslu SARS-CoV2 í hósta
sjúklingar með COVID-19 í umhverfinu og ytra borði
grímur.  „

- Universal Masking á sjúkrahúsum á Covid-19 tímum (The New England Journal of
Lyf, 1. apríl 2020, PMID: 32237672) : „  Við vitum að klæðast a30

gríma utan heilbrigðisstofnana býður litla sem enga vernd
gegn sýkingum. „

- Hvað á að vita um sýru í öndunarfærum (Medical News Today, 3. desember.)
2018, grein 313110)- : „  Sýrublóðsýring í öndunarfærum myndast þegar loftið31

innöndun og útöndun frá lungum skiptist ekki almennilega á milli díoxíðs
kolefni í líkamanum og súrefni í loftinu  “.

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://www.medicalnewstoday.com/articles/313110


Síða 14

- Höfuðverkur tengdur persónulegum hlífðarbúnaði - þversnið
Rannsókn meðal heilbrigðisstarfsmanna í fremstu röð á COVID-19 (Journal
Höfuðverkur, 12. apríl 2020, PMID: 32232837) : „  Flestir sérfræðingar í32

fólk fær höfuðverk sem tengist grímum af N95 gerð, eða
versnun höfuðverkjatruflana sem fyrir voru  “.

- Andlitsþekja, dreifing úðabrúsa og draga úr hættu á vírusmiðlun
(Háskólinn í Edinborg, 2020) : „Hins vegar skurðaðgerðagrímur og staðreyndir33

hönd myndar verulegar lekaþotur sem geta dreifst
vökva og agnir hlaðnir vírusum yfir nokkra metra. (...) Þau sýna öll
ákafar afturvirkar þotur við þung andardrátt eða hósta. það er mikilvægt
að vera meðvitaður um þessar þotur, forðast falska öryggistilfinningu
með því að standa við hlið eða á bak við mann sem er með þessa tegund gríma. „

- Notkun grímur og öndunarvélar til að koma í veg fyrir smit inflúensu: a
kerfisbundin endurskoðun vísindalegra gagna (Journal of Influenza & other
öndunarfæraveirur, 21. desember 2011, PMID: 22188875) : „  Engin rannsóknanna34

hefur ekki komið á óyggjandi sambandi milli notkunar grímunnar og verndarinnar
gegn inflúensusýkingum. „

- Læknisgrímur (Journal of the American Medical Association, 4. mars 2020 ) : 35

„  Andlitsgrímur ættu ekki að vera notaðir af heilbrigðum einstaklingum til
vernda gegn öndunarfærasýkingu, þar sem engar vísbendingar eru sem benda til þess
andlitsgrímur sem heilbrigðir einstaklingar bera, eru áhrifaríkar til að koma í veg fyrir
fólk veikist. „

- Árangur af því að bæta grímutilmælum við aðra lýðheilsu
Aðgerðir til að koma í veg fyrir SARS-CoV-2 smit hjá dönskum grímubúum, A
Randomized Controlled Trial (18. nóvember 2020) : almenn áhrifaleysi36

gríma til að berjast gegn covid-19 sjúkdómi .

Það eru því vísindalegar vísbendingar um hættuna sem fylgir því að vera með grímu og
sérfræðingar hafa oft minnt okkur á málþing . 37

Margareta Griesz-Brisson læknir, læknir, taugalæknir og taugalífeðlisfræðingur,
varar við alvarlegum afleiðingum og hættu á því að nota grímu fyrir börn og
hjá fullorðnum almennt : 38

Súrefnisskortur veldur óafturkræfum taugaskemmdum. 

„Andöndun loftsins sem við andum að okkur mun án efa skapa halla á
súrefni og koltvísýringsmettun. Við vitum að heilinn

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

súrefni orsakar óafturkræft taugasjúkdóm /
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menn eru mjög viðkvæmir fyrir súrefnisskorti . Það eru taugafrumur, fyrir
dæmi í flóðhestinum, sem getur ekki verið lengur en 3 mínútur án
súrefni - þau geta ekki lifað.

Bráð viðvörunareinkenni eru höfuðverkur, syfja, sundl,
einbeitingarvandamál, hægari viðbragðstími - sem eru
viðbrögð vitræna kerfisins.

Hins vegar, þegar þú þjáist af langvarandi súrefnisskorti, allt þetta
einkenni hverfa, þar sem þú venst þeim. En aðgerð þín
er áfram skert og súrefnisskortur heilans heldur áfram að
framfarir.

Við vitum að taugahrörnunarsjúkdómar taka mörg ár, jafnvel
áratugi, að þróast. Ef þú gleymir símanúmerinu þínu í dag,
þetta gefur til kynna að niðurbrot heilans hafi byrjað 20 eða
30 ár.

Þú gætir haldið að þú hafir vanist því að vera með grímu og anda að þér lofti
að þú sért nýlega útrunninn en staðreyndin er enn sú að hrörnun ferli
í heila þínum magnast upp þegar súrefnisskorturinn heldur áfram.

Annað vandamálið er að taugafrumurnar í heilanum eru ófærar um það
að skipta eðlilega. Svo ef ríkisstjórnir okkar nægja
örlátur til að leyfa okkur að taka af okkur grímurnar og anda frjálslega aftur
súrefni á nokkrum mánuðum, þá munu týndu frumurnar ekki lengur vera
endurnýjuð. Það sem tapast tapast.

Ég er ekki með grímu, ég þarf heilann til að hugsa. Ég vil hafa
skýrar hugmyndir þegar ég passa sjúklinga mína og ekki vera svæfður á
koltvíoxíð.

Það er engin ástæðulaus undanþága læknis fyrir andlitsgrímur, eins og
súrefnisskortur er hættulegur fyrir alla heila . Sérhver mannvera verður að
geti ákveðið frjálslega hvort hann vilji vera með algerlega árangurslausan grímu til
vernda gegn vírus.

Fyrir börn og unglinga eru grímur algjörlega bannaðar. Börn og
unglingar hafa mjög virkt og aðlagandi ónæmiskerfi og þeir hafa það
þarf stöðugt samspil við örverur jarðar. Heilinn þeirra er
líka ótrúlega virkur, því hann hefur margt að læra. Heili barnsins,
eða unglingur, þyrstur í súrefni. Því meira sem efnaskipti eru í efnaskiptum, því meira hefur það
þarf súrefni. Hjá börnum og unglingum er hvert líffæri
efnaskipta virkt.

Fjarlægja eða takmarka heila barns eða unglings með súrefni
á nokkurn hátt er ekki aðeins hættulegt heilsu hans, heldur líka

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/


á nokkurn hátt, er ekki aðeins hættulegt heilsu hans, heldur líka
algerlega glæpsamlegt. Skortur á súrefni hamlar þroska heilans og

EKKI er hægt að bæta skaðann sem af því hlýst.

Barnið þarf heilann til að læra og heilinn þarf súrefni til
virka. Við þurfum ekki klíníska rannsókn til að komast að því. Það er staðreynd
lífeðlisfræðilegt einfalt og óumdeilanlegt. Súrefnisskortur olli
meðvitað og vísvitandi er alger hætta fyrir heilsuna og andstæða
alger læknisfræðileg ábending.
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Í læknisfræði þýðir alger læknisfræðileg frábending að þetta lyf,
þessa meðferð, aðferð eða mál ætti ekki að nota og er óheimil
að nota. Að neyða heila íbúa til að nota a
alger læknisfræðileg frábending, þá hljóta að vera sérstakar og alvarlegar ástæður
þessu, og þessar ástæður verður að kynna fyrir þverfaglegum aðilum og
óháðir lögbærir aðilar, til að staðfesta og hafa heimild.

Þegar heilabilun eykst veldishraða á tíu árum og
yngri kynslóðir geta ekki náð meðfæddum möguleikum sínum, það mun ekki hjálpa
að segja að „við þurftum ekki á grímunum að halda“.

Hvernig virkar dýralæknir, hugbúnaðardreifandi, kaupsýslumaður, a
rafbílaframleiðandi og eðlisfræðingur ákveða spurningarnar
varðandi heilsu heillar íbúa? Vinsamlegast, kæru samstarfsmenn, við
við verðum öll að vakna.

Ég veit hversu skaðlegt súrefnisskortur er fyrir heilann,
hjartalæknar vita hversu skaðlegt það er fyrir hjartað, lungnalæknar
veit hversu skaðlegt það er fyrir lungun. Súrefnisskortur
skemmir öll líffæri.

Hvar eru heilbrigðisþjónusturnar, sjúkratryggingarnar okkar, læknasamtökin? hann
hefði verið skylda þeirra að mótmæla harðlega innilokuninni og setja hana
enda - frá upphafi. „

Við minnumst þess að á hápunkti faraldurshámarksins (þ.e. í apríl 2020) voru grímur
bannað að selja í apótekum. Í dag er ríkisborgari sem er ekki með grímu það
skylt að greiða sekt að upphæð € 135, sekt að upphæð 1.500 evrur ef um ítrekað brot er að ræða og hætta á a
6 mánaða fangelsi og sekt upp á 3.750 evrur ef fjórða munnhæfingin verður gerð.

Kannski er samt gagnlegt að muna eftirfarandi:

- Grímuframleiðendur setja hlífðargrímur á kassa
einstakt öndunarfæri, eftirfarandi eða samsvarandi fullyrðing:

Þetta er ekki lækningatæki



„Þetta er ekki lækningatæki.
Þessi vara verndar ekki gegn veiru eða smitandi mengun “.

Sem þýðir að maskarinn verndar ekki gegn SARS-COV2 (COVID-19 sjúkdómur)
né neina flensu almennt.

- Ráðherra samstöðu og heilbrigðismála, sem hluti af íhlutun fyrir
Öldungadeild dagsett 24. september 2020, gætti þess að gefa til kynna að gríman væri
gagnslaus gegn flensu . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Hann bendir einnig á að : 40

„Þangað til sönnun er fyrir hinu gagnstæða er engin úðabrúsa í gegnum kórónaveiruna: hún er þetta
eins og vísindamenn frá öllum heimshornum voru að segja okkur. Að vera með grímu í íbúunum
almennar venjur voru því ekki nauðsynlegar, og var ekki einu sinni mælt með því skv
æðsta heilbrigðiseftirlitið “.

Það er því algjörlega óhófleg ráðstöfun, sem tekur ekki tillit til
jafnvægi ávinningur / áhætta í stöðu vísindalegrar þekkingar sem nefnd er hér að ofan og hver
rýrir því verulega líf og heilindi borgaranna.
Þetta hættulega skref var stigið og viðhaldið á fullkomlega vísvitandi grundvelli.

=> Ofbeldisfull árás á allsherjarreglu og grundvallarhagsmuni þjóðarinnar.

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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✓ Stjórnun almenningsálits til að ríkja hryðjuverk og trufla almenna reglu:

• Samskipti leiðtoga um ótta:

Á hverjum degi síðan í janúar 2020 höfum við orðið vitni að því að koma á ótta, skelfingu og
sekt innan íbúa, sérstaklega með endurteknum ræðum
meðlimir í framkvæmdastjórn og inngrip landlæknisembættisins, sendir áfram
af helstu fjölmiðlum.

Þessi ítrekuðu inngrip og áhyggjufullir auglýsingablettir, líklega ætlaðir til að skapa
áfall og sameiginlegur dáleiðsla . 41

Framkvæmdastjórinn notar þjónustu samskiptastofnunar, sem kallast BVA Group
(BVA Nudge Unit).

BVA Group er franskt rannsóknar- og ráðgjafafyrirtæki, sérfræðingur í vísindum
hegðun, raðað á meðal 20 efstu í heiminum og höfuðborg þeirra er í eigu
Naxicap Partner (dótturfélag Natixis bankasamstæðunnar ). 42

- Forsetaræða sem hamrar á því að við séum í stríði þegar það er ekki hann

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


 Forsetaræða sem hamrar á því að við séum í stríði þegar það er ekki. hann
Þetta er faraldur, sem hefði verið hægt að ná stjórn á frá byrjun.

- Forseta- eða ráðherraræðu þar sem fram koma óheyrilegar og ástæðulausar tölur.

- Forsetaræða 24. nóvember 2020 ógnandi: „  Ég óska   þess að
ríkisstjórn og þing setja skilyrði til að tryggja einangrun
smitað fólk, þar á meðal með takmarkandi hætti . “ og frumvarp
samhliða varamanninum Olivier Becht sem stefnir að því að einangra „með valdi“ jákvæðu málin.

- Afskipti af forsætisráðherra með óviðeigandi, árásargjarnum og ófyrirleitnum hugtökum
með tilliti til borgara:

„Fram að þessu hafa ákvarðanir verið aðlagaðar á staðnum með því að treysta á borgarstjórann-
hreppstjóri, en hér tel ég að við verðum að slá meira til, því skoðun fylgir ekki ...
blæðingaraðgerða er þörf fyrir Frakka til að opna
lúkar “(íhlutun á RMC 07.10.2020).

- Að teknu tilliti til þeirra sem prófaðir voru „jákvæðir“ en ekki „veikir“ til að kynna
mikilvægar tölur, skapa hryðjuverk og veikja íbúa.

- Lygar varðandi sjúklinga á sjúkrahúsum: sjúkir og látnir taldir
covid-19 þegar dauði eða veikindi eru afleiðing af annarri meinafræði
annars alvarlegra eða slys . 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

hegðun-og-geðheilsa-meðan á faraldrinum stendur

Íhlutun Dr Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Leyndarmál í kringum látna sjúklinga: fjarvera krufningar og blýkista.

- Meðhöndlun nýgengishraða eða faraldursþrýstings (samsvarar fjölda
smitaðir einstaklingar á hverja 100.000 íbúa, á sjö daga tímabili): Þröskuldurinn
faraldur fyrir hvern faraldur í öndunarveiru (inflúensulík veikindi) síðan 1985
og til ársins 2018 (í fyrra sem Sentinelles netið birti skýrslu fyrir
árlega ) hefur stöðugt verið sett á milli 150 og 200 tilfelli á hverja 100.000 íbúa . Aldrei a44

faraldur þröskuldur hefur ekki verið ákveðinn 50 tilfelli á hverja 100.000 íbúa, eins og verið hefur síðan
Maí 2020.

- Hér aftur gerir þessi breyting á þröskuldi mögulegt að vinna með almenningsálitið með því að gera
trúi að ástandið sé alvarlegt , sem gerir svæðisbundnum heilbrigðisstofnunum (ARS) kleift,45

til forsvarsmanna og framkvæmdarvaldsins að grípa til róttækra ráðstafana.

- Stjórnun á umráðatíðni gjörgæslurúma: ríkisstjórnin hefur ákveðið

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


að lækka árvekni þröskulds úr 60% í 40% af covid-19 sjúklingum á gjörgæslu og

viðvörunarmörk 80 til 60%.Samt sem áður, að sögn Martine Wonner, þingmanns og geðlæknis, margir sjúklingar
þurfa 2 til 3 lítra af súrefni og þurfa ekki endurlífgunarrúm. Það snýst ekki um
þar að auki ekki strangt til tekið um „endurlífgun“.

- Meðhöndlun tengd skimunarprófum fyrir SARS-CoV2: jákvæð próf eru fölsuð og ekki
get ekki raunverulega skorið úr um hvort sjúklingurinn sé með covid-19 sjúkdóm
alvöru. Þessar prófanir gera það mögulegt að framleiða fjölda „jákvæða“ og taka
frelsisvígðaraðgerðir, til að skapa skelfingu innan íbúa, sem er skaðlegt
mannlegri reisn og raskar almennri röð.

Le Panic Paper:

„  Í flokkaðri en birtri þýskri skýrslu var lögð áhersla á notkun
margföldun á fölskum jákvæðum prófum til að dreifa ótta í Þýskalandi.
Augljóslega eru þær aðferðir sem notaðar eru til að trúa á heimsfaraldur
sett á af WHO í samræmi við samninga sem 194 lönd undirrituðu árið 2017 ef
heimsfaraldri (sem WHO lýsir sjálfur yfir að sé til með því að breyta viðmiðunum
fyrr) .

Rangar jákvæðar ýta undir ótta í íbúum og aukast
töluvert fjöldi lægða, sjálfsvíga, sjúkrahúsinnlagna í
geðlækningar þar sem skortur á rúmum er að mestu eins áberandi og rúm í
endurlífgun, en lítið nefnd í fjölmiðlum; neysla andstæðinga
þunglyndislyf hafa að mestu tvöfaldast frá því að frelsislyfjameðferðin í heilbrigðismálum var sömuleiðis
en beiðnir um sérhæft samráð eða símaaðstoð. The
lokun háskóla sem áætluð er til loka janúar er líka hörmung
ekki aðeins til kennslu - sýnikennslan er nú fyrir augum okkar
að hið sýndarlega komi ekki í staðinn fyrir líkamlega nærveru - heldur sálræna með meira
helmingur nemenda þunglyndur, stundum verulega.

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

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

faraldur-fyrir
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Óttinn sem valinn er sem stjórnunarháttur leiðir til undrunar fólks og
útskýrir hversu auðveldlega ríkisstjórnir hlýða stórum lyfjum í gegnum WHO
hafa getað mánuðum saman beitt handahófskenndum ráðstöfunum, í ósamræmi við heildina
sett af borgurum.

Nýjasta dæmið er bann við opnun skíðalyftna.
á kíð ð á ð ð 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


á skíðasvæðum sem annars eru opin, en án veitingastaða eða bara.
Frakkar banna skíði í Sviss eða Austurríki á meðan Frakkland hefur gert það
alltaf neitað að loka landamærum er líka fyndið, eða stefna
miða að því að skapa andlegt rugl og vitræna óhljóða.

Þetta skýrir vafalaust afbrigðilega samþykki endurreisnarmanna á
ranglát mál (fjarlægð milli borða meðan RER er áfram opin og
ferðalangar pakkaðir eins og sardínur), og eru undrandi í dag að þeir séu lokaðir
hrottalega, þegar þeir voru „vitrir“. Samþykki framlags gerir það
það til að hvetja böðla og leiðir aðeins til sífellt meiri undirgefni
ákafur. Reynsla maka sem eru fórnarlömb narsissískra perverta hefði átt að gera viðvart
hinar ýmsu starfsstéttir „misþyrmdu“ greinilega í réttum skilningi, án nokkurra
réttlæting á heilsu. „ 46

- Sjálfvottun fyrir hverja hreyfingu borgaranna af öllum „heimildum“
aðeins og undir refsingu 135 evra sektar ef ekki mætir: mál
niðurlægjandi og infantilizing.

- Ritskoðun og aðgerðir af öllu tagi voru framkvæmdar af framkvæmdarvaldinu, til þess að afla
upplýsingaöflun og flýta fyrir eftirliti borgaranna: brot á frelsi
tjáningu og brot á friðhelgi manneskjunnar. Loks frumvarp um
alhliða öryggi er nú til umræðu í þinghúsinu.

- Birting þriggja tilskipana n ° 2020-1510, n ° 2020-1511, n ° 2020-1512 2. desember
2020 í Stjórnartíðindum 4. desember 2020, þar á meðal úrskurði nr. 2020-1511 frá 2. desember
2020 um breytingu á ákvæðum kóða um innra öryggi varðandi vinnslu á
persónuupplýsingar : Þessi skipun heimilar skráningu einstaklinga skv47

Pólitískar „skoðanir“, heimspekilegar eða trúarlegar sannfæringar eða a
Verkalýðsfélag. Þessar tilskipanir bæta einnig við möguleikanum á að leggja fram „heilsufarsgögn
afhjúpa sérstaka hættu? “. Fyrir leyniþjónusturnar verður þetta
gaum að „gögnum sem tengjast sálrænum eða geðröskunum
fengin í samræmi við gildandi lög og reglugerðir “.

Yfirmenn landhelgisgæslunnar hafa nú getu til að skrá
þætti sem varða „íþróttaiðkun“, varðveislu „hættulegra dýra“
og jafnvel, nýr þáttur, gögn sem tengjast „viðkvæmnisþáttum“, svo sem
„Fjölskyldu, félagslegir og efnahagslegir þættir“ eða „fíkn“.

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

__twitter_impression = satt

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
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=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


• Aðferðir sem líklegar eru til að framleiða breytingar á hegðun og aðferð við
prófa hversu hlýðnir einstaklingar eru háðir valdi:

- nauðungarsáttmálanum lýst af Albert Biderman:

Strax árið 1962 lýsti Dr. Edgard Schein aðferðafræðinni beinlínis í ræðu sem hann flutti
Washington DC og beint til varðstjóra í einangrunardeildum um allt land: „  Að framleiða
breytingar á hegðun, það er nauðsynlegt að veikja, grafa undan eða fjarlægja hvað
studdi gömlu viðhorfin . Ég vildi óska   þess að þú hugsaðir ekki lengur heilaþvott inn
hvað varðar siðferði og siðferði, heldur hvað varðar vísvitandi hegðunarbreytingar
manna af hópi manna sem hafa næstum fullkomið vald á því umhverfi sem
eru fangarnir. [Þessar breytingar] geta verið framkallaðar með einangrun, sviptingu
skynjun, aðskilnaður leiðtoga, njósnir, blekkingar fólks með því að gera þá
skrifa undir yfirlýsingar sem síðan verða sýndar öðrum, staðsetningu einstaklinga sem eiga
hefur verið grafið verulega undan vilja með fleiri umbótasinnuðum einstaklingum, niðurlægingu, skorti
af svefni, umbun undirgefni og ótta. „

Tafla eftir Albert Biderman um refsiaðgerðir (í skýrslu Amnesty International um pyntingar ,
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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- Tilraunir Stanley Milgram gerðar til að mæla stig hlýðni við skipun
andstætt siðferði:

„Fyrir rúmri hálfri öld var ungur vísindamaður í félagssálfræði við Yale háskóla í Bandaríkjunum
United), reimt af voðaverkum helförarinnar, hafði hugmynd um fordæmalausa tilraun til að reyna að
skilja sálrænu aðferðirnar sem urðu til þess að þúsundir manna pyntuðu og drápu
milljónir í viðbót. Undir því yfirskini að rannsaka árangur refsinga við nám, hann
bað þátttakendur um að gefa (skáldaðar) rafstuð til þriðja aðila. Markmiðið
raunverulegt er í raun að mæla stig hlýðni við siðlausa röð.

Niðurstöðurnar, sem birtar voru árið 1963 í Journal of Abnormal and Social Psychology, hristu almenningsálitið
almenningur: tveir þriðju þátttakenda beita þessum pyntingum, þegar yfirvald
beiðni. Nafn Stanley Milgram fer víða um heim. Í framhaldinu gerir ungi vísindamaðurinn sér grein fyrir því
röð tilrauna af sömu gerð og niðurstöður þeirra sýna að, undir þrýstingi
yfirvald, meirihluti fólks framkvæmir fyrirskipanir, jafnvel þótt þeim sé tilkynnt að þeir
getur dregið sig út úr reynslunni hvenær sem er og vitað að rafstuð
að þau valdi hinum geti haft alvarleg áhrif á heilsu hans.  „

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



ý

=> Ofbeldisfull árás á heiðarleika borgaranna (árás á líkamlegt, andlegt og
siðferðileg) og árás á grundvallarhagsmuni þjóðarinnar.
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✓ Glæpir gegn mannkyninu, glæpur gegn borgurum Frakklands:

• Algerlega óhófleg kreppustjórnun og ekki í samræmi við venjur49

venjulega á þessu svæði:

Reyndar, ef um faraldur er að ræða, benda sérfræðingar á að nauðsynlegt sé að einangra
„Veik“ (ekki það „jákvæða“) og að meðhöndla þau. Sérstaklega er mögulegt að
beiðni líkamsræktarstöðvar og skjáfarþega á flugvöllum.

Ekkert var hins vegar sett á laggirnar í byrjun kreppunnar, borgararnir voru ekki meðhöndlaðir,
borgarlæknar gátu ekki sinnt sjúklingunum.
Borgarbúum var ráðlagt að taka Doliprane og vera á heimilum sínum þar til
ástandið versnar í raun. Í þessu tilfelli var það aðeins að hafa samband
neyðarástand sjúkrahúsa. 50 51

Hins vegar var alveg mögulegt að meðhöndla covid-19 sjúklinga frá fyrstu tíð
einkenni.

• Bann við boði gegn covid-19 meðferð í bága við réttindi sjúklinga
og frelsi til að ávísa:

Frá upphafi faraldurs, fyrirbyggjandi meðferð byggð á hýdoxýklórókíni,
azitrómýsín og sink var notað af Didier Raoult prófessor, forstöðumanni
Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée sýkingin í Marseille, örverufræðingur,
framúrskarandi vísindamaður viðurkenndur af alþjóðlegu vísindasamfélagi.

Auðvitað, eins og rannsóknir á veirunni framfarir, hefur
Prófessor Didier Raoult hefur einnig innleitt viðbótar umönnunaraðferðir.

Tilkynningin um tilvist þessarar meðferðar olli hins vegar raunverulegu hneyksli ríkisins.
varðandi notkun hýdroxýklórókíns:

- Svindl birting dagsett 22. maí 2020 í virtu læknatímariti
Lancet,

- Hættun Discovery rannsóknarinnar, sem sýndi fram á gagnsemi meðferðarinnar,
- Læknum er bannað að ávísa hýdroxýklórókíni.



 Læknum er bannað að ávísa hýdroxýklórókíni.
- Skipulegur ágreiningur um læknismeðferð lækna með hagsmunatengsl

með lyfjarannsóknarstofum á sjónvarpstækjum og aðallega
dagblöð og reynir að ófrægja Raoult prófessor með öllum ráðum, af öllum
fjölmiðlum. Öldungadeild Bandaríkjaþings var einnig nýlega hissa á þessum árásum á
gegn Raoult prófessor . 52

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

læknar-og-skurðlæknar-er-mesti gabb-alltaf-gerður-á-grunlausum almenningi /

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

hver-þykjast misnota hetjur / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52

V.DAR Síða á 23 66

Blaðsíða 24

Hins vegar eru margar vísindarannsóknir þekktar á alþjóðavettvangi
sýna fram á óneitanlega notagildi umræddrar meðferðar frá fyrstu einkennum . 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
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
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
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://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


Prófessor Harvey Risch, læknir, doktor, sérfræðingur í faraldsfræði og sjúkdómumlangvarandi (sóttvarnar- og lýðheilsudeild skólans
Yale Public og Yale School of Medicine), heyrt af öldungadeild Bandaríkjanna þann
19. nóvember 2020 vitnar ( þýðing í viðauka 2) :54

"  Varðandi rannsóknir á snemma notkun hýdroxýklórókíns í
áhættusamir göngudeildir, allir, og það eru nú
sjö, sýndu verulegan ávinning : 636 göngudeildarsjúklingar í São Paulo, Brasilíu;
199 sjúklingar á heilsugæslustöð í Marseille, Frakklandi; 717 sjúklingar í gegnum stórt net af
HMO í Brasilíu; 226 sjúklingar á elliheimilum í Marseille; 1.247 sjúklingar
göngudeildir í New Jersey; 100 sjúklingar á langtímastofnunum
í Andorra (milli Frakklands og Spánar); og 7892 sjúklingar víðs vegar um Arabíu
Arabíu. Allar þessar rannsóknir beinast að snemmmeðferð utanaðkomandi sjúklinga
í mikilli áhættu og allir sýndu fækkun um það bil 50% eða meira í
sjúkrahúsinnlögn eða dauðsföll. Saudi rannsóknin var landsrannsókn og a
sýnt fram á fimmfalda lækkun á dánartíðni fyrir hýdroxýklórókín auk sink

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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miðað við sink einn. Ekki hefur verið greint frá einum banvænum hjartsláttartruflunum
meðal þessara þúsunda sjúklinga, sem rekja má til hýdroxýklórókíns. Þetta eru prófin
ekki slembiraðað en stjórnað sem hefur verið birt. (...)

Við höfum eytt síðustu sex mánuðum í stefnu stjórnvalda
formsatriði og viðvaranir gegn snemma göngudeildarmeðferð, með
umtalsverðar fjárfestingar ríkisins í bóluefnum og nýjum
dýrar meðferðir sem enn á eftir að sanna og nánast enginn stuðningur frá
ódýr en gagnleg lyf, og fjórðung milljón Bandaríkjamanna hefur látist
af þessari illa stjórnuðu nálgun. Jafnvel með efnilegum nýjum bóluefnum, við
hafa nánast engar upplýsingar um árangur þeirra hjá öldruðum sjúklingum og
í mikilli áhættu, þar sem vitað er um bóluefni gegn öndunarfæraveirum
fyrir litla skilvirkni þeirra.

Eins og ég hef margoft sagt, þá eru sannanir fyrir ávinningi af
hýdroxýklórókín notað á frumstigi hjá sjúklingum með sjúkrahús með
mikil áhætta er ákaflega sterk og sönnunargögn fyrir skaðlegum áhrifum hennar eru öll
líka solid. Þessi sönnunargagn vegur greinilega þyngra en sönnunargögnin fyrir
áhætta / ávinningur af remdesivir, einstofna mótefnum eða bamlanivimab,
erfitt í notkun, sem FDA hefur samþykkt til notkunarheimilda
neyðartilvikum, en synjað um heimild til neyðarnotkunar á
hýdroxýklórókín. Þessi áberandi tvöfaldi staðall fyrir hýdroxýklórókín verður að
verði strax sleginn niður og beiðni hans um neyðarnotkun
samþykkt. Þannig munum við leggja leið okkar í meðferð
snemma sjúkrahúsþjónustu og verulega fækkun dánartíðni. „

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


Enn í dag neita yfirvöld Pf Raoult umfangsmeiri notkunar á
hydroxychloroquine (ákvörðun 23. október 2020 frá ANSM) og Sanofi óskað eftir
til heilbrigðisráðherra fyrir álit sitt á framboði Plaquenil til IHU
Méditerranée smit, frá Marseille, í miðri meintri „annarri bylgju“.

Þar af leiðandi, í stöðu vísindalegrar þekkingar á alþjóðavettvangi,
framkvæmdastjóri hindraði vísvitandi notkun fyrirliggjandi meðferðar og
áhrifarík.

Sem slíkt gaf Ítalska ríkisráðið út skipun nr. 7097/2020 11. desember
2020 , þar sem hann endurheimtir frelsi til að ávísa læknum landsins, sem55

mun nú geta gefið meðferð sem inniheldur hýdroxýklórókín til þess
meðhöndla sjúklinga með covid-19 vírusinn.

 
Aðrar meðferðir eru í boði og hefði getað komið til greina en stjórnvöld
neitar að þekkja neina meðferð fyrir utan Remdesivir (rannsóknarstofu
Gilead) í þessu studd af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, sameind sem hefur nr
sýnt fram á verkun gegn covid-19 sjúkdómi, sem er afar dýr
ólíkt hydroxychloroquine (sameind sem hefur fallið í almenningseign) . 56

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

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Ákvæði

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

gerast-með-rannsóknarstofunni-gilead /

V.DAR Síða á 25 66

Blaðsíða 26

WHO sjálfur hefur nýlega neitað gagnsemi Remdesivirs til að berjast gegn
covid-19 sjúkdómur . Heilbrigðisráðherra sendi ekki frá sér fréttatilkynningu um þetta efni.57

Ivermectin er einnig sameind sem sumir læknar mæla með, þetta
sameind virðist hafa mikinn ávinning í meðferð sjúkdómsins
covid-19 . 58

Félag fórnarlamba kórónaveiru COVID 19 áfrýjaði til stjórnsýsludómstólsins í París í
vísað til þess að þvinga ANSM til að gefa út tímabundna heimild til notkunar
ivermektín. Þessi sameind, sem frönsk rannsóknastofa nær góðum tökum, er ein sú mesta
lofa öllum „gömlu“ sameindunum sem hægt er að nota gegn coronavirus. Gull,
ANSM hvetur ekki til notkunar þess.

Artemisia annua eða artemisia afra, planta sem sýndi mjög góðan árangur á meðan
rannsóknar sem gerð var í Afríku til að ákvarða virkni hennar gegn malaríu
(vegna átaka við lyfjafyrirtæki), er ekki mælt með því í 59

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
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Frakkland af Lyfjaöryggisstofnuninni („ANSM“) eða Akademíunni
þjóðlækningar.

Sú staðreynd að hafa vanmetið svo öfluga meðferð, með því að beita sér fyrir
mörg skammarleg lög og skipta þannig læknum og almenningsáliti
hafði vissulega afleiðingar þess að hafa önnur lönd frá því að nota umrædda meðferð. 

Þar af leiðandi dóu einstaklingar vissulega í Frakklandi en einnig í
erlendis vegna þessarar ófrægðarherferðar. Í þessum skilningi er það glæpur gegn
mannkynið.

• Bann við borgarlæknum að æfa að vild:

Allir sjúklingar sem líklega eru burðarefni covid-19 þurftu að kynna fyrir
sjúkrahús og einelti sem ætlað er að koma þeim frá því að ávísa einu góðu meðferðinni
þekkt.

• Virk líknardráp : 60

Að því er varðar öldunga á EPHAD og á tilteknum sjúkrahúsum af stjórnun
Rivotril, lyf sem ber að forðast þegar sjúklingur þjáist af öndunarbilun, eitt
einkenni covid-19 sjúkdóms. Þessi lyfseðill var gerður án þess að
samþykki sjúklings, trausts manns, fjölskyldu eða vina.

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

covid-19-sjúklingar

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

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

Def.: Vísvitandi lyfjagjöf með banvænum efnum með það í huga að valda dauða, að beiðni60

sjúklingur „að ævilokum“, sem vill deyja, eða án hans samþykkis, eftir ákvörðun ástvinar eða líkama
læknisfræðilegt.
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Að minnsta kosti hefði verið hægt að ávísa azitrómýsíni til að bjarga mannslífum.
Einnig hefði verið hægt að ávísa hýdroxýklórókín með góðum árangri . 61

Hægt hefði verið að bjarga mörgum mannslífum, glæpir voru framdir aftur . 62 63

Það er gagnlegt að muna að virk líknardráp er bönnuð í Frakklandi (Clayes-Léonetti lög
n ° 2016-87 frá 2. febrúar 2016 að skapa ný réttindi í þágu sjúklinga og
fólk í lok ævinnar ). 64

Grein R4127-38 í lýðheilsureglum :

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
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„Læknirinn verður að fylgja deyjandi einstaklingi til síðustu stundar og tryggja það

með viðeigandi umönnun og mælir gæði endalífsins, verndar
reisn sjúklingsins og hugga þá sem eru í kringum hann.
Hann hefur ekki rétt til að valda dauða vísvitandi “.

• Aðgerðalaus líknardráp án samþykkis : 65

Flokkun sjúklinga þegar mest var faraldurinn, öldungarnir fengu ekki nauðsynlega umönnun
þar sem flokkunin fór fram eftir aldri sérstaklega (td Alsace svæðinu). The
meðferðir hafa ekki verið hafnar eða þeim hefur verið hætt (Clayes-Léonetti lög
n ° 2016-87 frá 2. febrúar 2016 að skapa ný réttindi í þágu sjúklinga og
fólk í lok ævinnar).

Athugið : Hugtakinu líknardrápi sjálfu er mótmælt í tengslum við faraldurinn í
covid-19 þar sem sumir telja að þeir hafi ekki verið fólk “í
lífslok “strangt til tekið. Það væri þá einfaldlega manndráp.
Þá verður að greina eftir klínískri mynd hvers sjúklings
látinn.

• Hætt við inngrip á sjúkrahús og frestun meðferðar vegna alvarlegra veikinda
sérstaklega:

Borgarar voru sálrænt neyddir til að yfirgefa allar heimsóknir til
sjúkrahúsum gefið þá ógn og skelfingu sem framkvæmdavaldið hefur sett á.

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

búa í elliheimilum-í-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-indigne-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
elliheimili-í-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.: Synjun eða stöðvun meðferðar sem nauðsynleg er til að viðhalda lífi.65

V.DAR Síða á 27 66

Blaðsíða 28

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Englandi hafa getað sýnt fram á það miðað við66

af sálrænum hryðjuverkum verulega fækkun gesta á sjúkrahúsum
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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 sálrænum hryðjuverkum, verulega fækkun gesta á sjúkrahúsum
fram: Allt að 27,8% viðbótardauða gæti hafa verið af völdum ekki

Covid-19 en með áhrifum innilokunar, læti og ótta.

Til dæmis hefur meðferð á hjartaáföllum og heilablóðfalli
lækkaði um allt að 40% vegna þess að margir sjúklingar þorðu ekki lengur að fara til
spítalinn.

• Lokun sjúkrahúsþjónustu:

Þó að samskipti framkvæmdastjórans hafi tilhneigingu til að benda til þess að vírusinn sé það
mjög hættulegt fyrir heilsu Frakka og að keðjubylgjur séu
mun mæta í óákveðinn tíma: lokun bráðamóttöku Hôtel Dieu
París, lokun / flutningur Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, þar sem
beitir Pf Christian Perronne, höfundi bókarinnar sem ber titilinn „Er einhver mistök sem þeir gerðu ekki
ekki framið? Covid-19: Hið heilaga samband vanhæfni og hroka “.

• Fjarlæging sjúkrarúma:

Árin 2018, 2019 og 2020: um 8.000 rúm milli 2018 og 2019, 2.000 rúm árið 2020
í kreppunni.

• Synjun um að biðja um sjúkrahús og einkastofur.

• Mikil herferð á fölskum RT- PCR SARS-CoV-2 prófum, Ct gildi> 30:67 68

Herferð sem framleiðir verulegt magn af fölsku jákvæðu, sem gerir það kleift
í stað frelsisdauða og banvænra aðgerða, einkum innilokunar, þreytandi
lögboðinn gríma, sóttkví, litakóði, ferðabann, rekja,
félagslegar vegalengdir.

PCR próf sem notuð eru í Evrópu og Bandaríkjunum henta ekki til greiningar ein
á covid-19.

„  Uppfinningamaður PCR, Karys Mullis (sem lést í ágúst 2019) hafði sjálfur frá upphafi
varaði við því að þetta væri ekki greiningarpróf eitt og sér. Oft vantar þetta próf
sérhæfni, sérstaklega þegar það leitar aðeins að einum merki (einu broti af
veira). Og þessi eini merki getur að lokum endað í erfðamengi annarra
vírusa eins og aðrar kórónaveirur sem eru uppspretta algengrar árstíðabundinnar sýkingar. Að palla
þessi sérstaða er of veik, Kínverjar leita að nokkrum. Næmi og
sérhæfni fer mjög eftir fjölda mögnunarlotna sem gerðar eru; hvenær

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

greining á dauðaskráningum sem ekki taka þátt í coronaviruscovid19 englandi og dölum28 desember2019 til 1maí2020 /
tæknibox

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

«PCR: Polymerase Chain Reaction»67

„  Ct: áætlun um veiruálag“68
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þessi tala er lág, prófið er sértækt en ekki mjög viðkvæmt; en þegar númerið
af mögnunarlotum eykst og fer yfir 30, prófið er mjög viðkvæmt en
sérhæfni minnkar verulega. Í Frakklandi, eins og í mörgum öðrum löndum, er
mögnunartala fer yfir 40 sem veldur töluverðum fjölda rangra
jákvætt .

Og jafnvel þegar prófið er rétt þýðir það ekki að viðkomandi sé veikur, heldur
aðeins að hún lenti í vírusnum (...) 

Alheimsstærð COVID-19 greiningarmarkaðarins er áætluð 19,8 milljarðar
dollara árið 2020 og búist er við að það vaxi 3,1% árlega árið 2027, ef heimurinn gerir það ekki
ekki enda fljótt á þessum blekkingum.

Í Frakklandi, alhæfing PCR prófa, framkvæmd þeirra án lyfseðils og þeirra
100% gjald hefur kostað meira en milljarð evra í almannatryggingar, án nokkurra
áberandi heilsubót, þvert á móti (almennur kvíði, veikindaleyfi,
bekkjarlokanir, þunglyndi, ótta við yfirlýsta jákvæða einstaklinginn og fjölskyldu hans
og vinir). Sameiginleg móðursýki sem ekki er hægt að stjórna. Hefði þessi milljarður ekki verið meira
gagnlegt ef það hefði verið varið til að endurskoða heilbrigðiskerfið okkar?

Óbeinn kostnaður þess er mun hærri:

Heilbrigðiskostnaður (tryggingar fórnarlömb prófanna): bráðir sjúklingar mæta ekki
engin merki um Covid19 sjá umönnun þeirra seinkað meðan niðurstöður bíða
próf sem var lagt á þá við að komast í þjónustuna aðlagaðri meinafræði þeirra, án
gild læknisfræðileg ástæða (próf ætti aðeins að vera læknisfræðilegt tilgreint ef
vegna klínískrar gruns um Covid19). „ 69

Frábær greining frá lækni Pascal Sacré, svæfingalækni, endurlífgunartæki,70

sem vinnur á gjörgæsludeild í Belgíu og sem einnig er sérfræðingur í
dáleiðsla, kallar okkur í þessa átt:

„ (...) Þessi móðgandi notkun RT-PCR tækninnar er notuð sem a
stanslaus og viljandi stefna sumra ríkisstjórna , studd af
vísindaleg ráðgjöf og af almennum fjölmiðlum, til að réttlæta
óhóflegar ráðstafanir eins og brot á fjölda stjórnarskrárbundinna réttinda,
eyðileggingu hagkerfisins með gjaldþroti heilu hlutanna í virkum greinum
samfélagsins, versnun lífsskilyrða fyrir fjölda borgara
venjulegt, undir yfirskini heimsfaraldurs sem byggir á fjölda RT-PCR prófa
jákvæð, og ekki á fjölda raunverulegra sjúklinga .

Þó að það sé rétt að í læknisfræði, þá viljum við að sértækni og næmi prófa sé
hátt til að forðast rangar jákvæðar og rangar neikvæðar, þegar um COVID-19 sjúkdóm er að ræða,
þessi ofnæmi RT-PCR prófsins af völdum fjölda hringrásar magnana
notaðar beygjur gegn okkur.

Þessi óhóflega næmi RT-PCR prófsins er skaðleg og villir okkur!



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

__twitter_impression = satt

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Það losar okkur frá læknisfræðilegum veruleika sem verður að vera byggður á raunverulegu klínísku ástandi
manneskjan: er manneskjan veik, hefur hann einkenni? (...)

Í læknisfræði byrjum við alltaf á manneskjunni: við skoðum hann, við
safna einkennum þess (kvörtunar-anamnesis) og hlutlægum klínískum einkennum þess
(athugun) og á grundvelli klínískrar ígrundunar þar sem
vísindalega þekkingu og reynslu, við gefum okkur forsendur
greiningar.

Aðeins þá ávísum við viðeigandi prófum, byggt á
þessa klínísku speglun.

Við berum stöðugt niðurstöður prófanna saman við klínískt ástand (einkenni og
merki) sjúklingsins sem hefur forgang umfram allt annað í ákvörðunum okkar og meðferðum.
(...)

Þannig er franska tilvísunarmiðstöðin (CNR), í bráðri áfanga
heimsfaraldri, áætlaður að hámark veiruútgáfu átti sér stað í upphafi ársins
einkenni, með magn vírusa sem samsvarar um það bil 10 8 (100 milljónir)
SARS-CoV-2 vírus RNA afrit að meðaltali (frönsk COVID-19 árgangsgögn)
með breytilegan útskilnað í efri öndunarvegi (frá 5 dögum til
meira en 5 vikur).

Þessi fjöldi 10 8 (100 milljón) eintaka / μl samsvarar mjög lágu Ct.
Ct upp á 32 samsvarar 10-15 eintökum / μl .
Ct 35 samsvarar u.þ.b. 1 eintaki / μl .

Fyrir ofan Ct 35 verður ómögulegt að einangra heila vírusröð og
að setja það í menningu!

Í Frakklandi og í flestum löndum höldum við áfram að nota, jafnvel í dag,
Ct meiri en 35, eða jafnvel 40! (...)

Yfirlit yfir mikilvæg atriði:

a RT-PCR prófið er greiningartækni á rannsóknarstofu sem hentar illa
klínísk lyf.

a Það er tvöfaldur, eigindlegur greiningartækni, sem staðfestir (jákvætt próf)
eða ekki (neikvætt próf) tilvist frumefnis í greindu miðlinum. Í málinu
SARS-CoV-2, frumefnið er brot af veirumenginu, ekki vírusinn sjálfur.
jafnvel.

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
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a Í læknisfræði, jafnvel í faraldri eða heimsfaraldri, er það hættulegt

setja próf, próf, tækni umfram klínískt mat(einkenni, einkenni). Hið gagnstæða er það sem tryggir gæðalyf.

a Helsta takmörkun (veikleiki) RT-PCR prófsins, í heimsfaraldri
núverandi, er afar næmt (rangt jákvætt) ef við veljum ekki þröskuldinn
jákvæðni (Ct) aðlagað. Í dag mæla sérfræðingar með því að nota þröskuld
Hámarks ct við 30 .

a Þessi Ct þröskuldur verður að færa inn með jákvæðri niðurstöðu RT-PCR svo læknirinn
vita hvernig á að túlka þessa jákvæðu niðurstöðu, sérstaklega hjá manni
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einkennalaus, til þess að forðast einangrun, sóttkví, áföll
sálræn óþörf.

a Auk þess að nefna Ct sem notað er, verða rannsóknarstofur að halda áfram að ábyrgjast
sérstöðu SARS-CoV-2 greiningarbúnaðar þeirra, að teknu tilliti til þess
nýjustu stökkbreytingar, og verður að halda áfram að nota þrjú gen í erfðamenginu
veiru rannsökuð sem grunnur eða ef ekki, getið um það . “

Með tilkynningu dagsettri 25. september 2020 sendi franska örverufræðifélagið,
á vegum herra Jérôme Salomon og frú Bernadette Worms, deildu einnig
ráðleggingar til að laga þröskuldinn í samræmi við klíníska mynd sjúklings . . 71

Flórídaríki í Bandaríkjunum óskar eftir rannsókn á PCR prófum eftir nokkrar
sérfræðiþekkingu sem gerð var í fylkjum Massachusetts, New York og Nevada . 72

„  1. Sérfræðingarnir tóku saman þrjú gagnasöfn með embættismönnum frá
Ríki Massachusetts, New York og Nevada sem álykta: „Allt að 90% af
fólk sem reyndist jákvætt bar ekki vírus “.

2. Wadworth Center, rannsóknarstofa í New York ríki, greindi niðurstöður
júlí próf hans að beiðni NYT: 794 jákvæð próf með Ct 40: „Með a
Ct þröskuldur 35, um helmingur þessara PCR prófa er ekki lengur talinn með
jákvætt, “sagði NYT. „Og um 70% myndu ekki lengur teljast jákvæð
með Ct 30. “(...)

4. Ný rannsókn frá smitsjúkdómafélaginu í Ameríku leiddi í ljós að við 25 ára aldur
mögnunarlotur, 70% af "jákvæðum" PCR prófum eru ekki "tilfelli" síðan
ekki er hægt að rækta vírus, hann er dauður. Og við 35 lotur: 97% jákvæðra eru það ekki
heilsugæslustöðvar .73

5. PCR prófar ekki fyrir sjúkdómum, það prófar ákveðið RNA mynstur og það er burðarásinn
lykill. Þegar þú ferð upp í 25 magnanir, 70% af jákvæðum árangri
eru í raun ekki „jákvæðir“ í klínískum skilningi hugtaksins, þar sem þetta getur ekki

þi ð i h ik



gera þig eða einhvern annan veikan. „ 74

Nýleg dómaframkvæmd: Portúgalskur dómstóll hefur úrskurðað að það sé fullkomlega ólöglegt að
setja ríkisborgara í sóttkví á grundvelli óáreiðanlegrar PCR prófs . 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

fölsuð-fölsk-jákvæð

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

óáreiðanlegur / magnari /
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Þessi nýlega og mikilvæga ákvörðun var tekin af áfrýjunardómstólnum í Lissabon
(Portúgal) 11. nóvember 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- RT-PCR próf Frelsissvipting - Ólöglegt farbann - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Svæðisbundið heilbrigðiseftirlit á Azoreyjum.

Helstu atriði dómstólsins eru eftirfarandi:

Læknisfræðileg greining er læknisfræðileg athöfn sem aðeins læknir er löglærður
að taka að sér og sem þessi læknir mun vera einn og alfarið ábyrgur fyrir. Einhver
annar einstaklingur eða stofnun, þar með talin ríkisstofnanir eða dómstólar,
hefur slíka heimild. Það tilheyrir ekki svæðisbundnu heilbrigðiseftirliti Azoreyja
lýsa yfir einhverjum veikum eða heilsufarslegum hættum. Aðeins læknir getur þetta.
Enginn má lýsa veikur eða hættulegur heilsu með tilskipun eða lögum, né
sem sjálfvirk stjórnunarafleiðing tengd niðurstöðu a
rannsóknarstofu.

Ef það er framkvæmt án undangenginnar læknisskoðunar hjá sjúklingnum, án þátttöku
læknir sem er samþykktur af læknareglunni, sem hefði metið einkennin og
umbeðnar rannsóknir sem taldar eru nauðsynlegar, hvers konar greiningaraðgerðir eða einhverjar
lýðheilsu árvekni brýtur í bága við fjölda laga og reglna (þ.m.t.
almennra hegningarlaga) og gæti verið hæfur sem glæpur við ólöglega læknismeðferð í
tilgátan þar sem umræddar athafnir eru framkvæmdar eða ráðist af einstaklingi sem sviptur er
getu til að gera það, það er af einstaklingi sem ekki er löggiltur læknir.

Að auki braut heilbrigðiseftirlit Azoreyja gegn 6. grein alheimsyfirlýsingarinnar
um lífssiðfræði og mannréttindi samþykkt 19. október 2005 samhljóða af
Aðildarríki UNESCO, vegna þess að það hefur ekki lagt fram sönnun þess að samþykki77 78

lý i k fi í fi lý i höfð ið f i f þ i óf ði f PCR
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603
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upplýstir sem krafist er í yfirlýsingu höfðu verið gefnir af þeim sem prófaðir voru af PCR
sem höfðu kvartað yfir þeim nauðungar sóttvarnaraðgerðum sem þeim voru lagðar á.

Engar sannanir eða jafnvel vísbendingar um að fjórir aðilar sem um ræðir hafi verið
skoðanir læknis hafa ekki komið fram, hvorki fyrir né eftir próf.

Ofangreint væri nóg til að fjalla um þvingaða sóttkví fjórmenninganna
sem ólöglegt.
Dómstóllinn taldi hins vegar nauðsynlegt að bæta við eftirfarandi málsgreinum:

Byggt á vísindalegum gögnum sem nú eru til staðar er þetta RT-PCR próf í sjálfu sér
ófær um að ákvarða yfir eðlilegum vafa að jákvæðni samsvarar
í raun til smits með SARS-CoV-2 vírusnum , af nokkrum ástæðum, þar á meðal
tvö eru nauðsynleg: áreiðanleiki prófsins fer eftir fjölda hringrása sem notaðar eru; í
áreiðanleiki prófsins fer eftir veiruálagi sem er til staðar.

Dómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu að „ef einstaklingur er prófaður af PCR sem jákvæður
þegar þröskuldurinn er 35 hringir eða fleiri er notaður (eins og reglan er í flestum
rannsóknarstofur í Evrópu og Bandaríkjunum), líkurnar á að umræddur einstaklingur sé
smitaðir eru <3% og líkurnar á að þessi niðurstaða sé falsk jákvæð eru 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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Dómstóllinn segir ennfremur að öll greiningarpróf verði að túlka í
samhengi raunverulegra líkinda á veikindum eins og þau eru metin áður en prófið er framkvæmt
sjálfur, og lætur í ljós þá skoðun að „í núverandi faraldsfræðilegu landslagi
Bretland, Covid 19 prófanir verða æ líklegri til að koma aftur
rangar jákvæðar, með mikil áhrif fyrir einstaklinga, heilbrigðiskerfið og
samfélagið. „

Í stuttu máli:

Í ljósi vísindalegs efa sem sérfræðingar lýsa um áreiðanleika PCR prófa,
í ljósi skorts á upplýsingum um greiningarstærðir prófanna og
fjarvera greiningar læknis sem réttlætir tilvist smits eða áhættu, það er engin
hefur enga leið til að ákvarða hvort borgarar í sóttkví voru örugglega
burðarefni SARS-CoV-2 vírusins.

Málsmeðferð fyrir glæpi gegn mannkyninu í tengslum við réttarhöld yfir

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


Málsmeðferð fyrir glæpi gegn mannkyninu í tengslum við réttarhöld yfir
Nürnberg er nú í gangi í Þýskalandi vegna „heimsfaraldurs

PCR próf “og gæti verið framlengt til annarra landa (Dr Reiner Fuellmich, lögfræðingur á barnum
frá Berlín og Kaliforníu og meðlimur í þýsku Corona rannsóknarnefndinni)- .79

Kvörtun vegna brota vegna aukins svika, falskrar hugmyndafræði og manndráps í
gegn ítölsku ríkisstjórninni var einnig lögð fram hjá níu ríkissaksóknurum
Sikiley af Neytendasamtökunum CODACONS og Ítalska félaginu
réttindi sjúklinga, í kjölfar uppgötvunar hneykslisins á fölskum PCR prófum (þýðing á
Viðauki 3 ) .80

• Mikill fjöldi sjálfsvíga og sjúklinga með þunglyndissjúkdóm:

Þessi aukning, beintengd innilokun og ráðstöfunum, er
nú sést af geðlæknum . 81

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

Glæpir-gegn mannkyninu.pd f

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

þurrkur-ekki staðfestar og án greiningargildis / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Sprenging ofbeldis innan fjölskyldunnar:

Öldungadeild kvenréttindafulltrúa heyrði frá Adrien Taquet,
Utanríkisráðherra barna og fjölskyldna, 26. nóvember 2020 : viðvörun 82

stóraukin ofbeldismál gegn börnum og unglingum
á vistunartímabilum (þessi athugun sem gerð er í Frakklandi er sú sama og hjá
hliðstæða þess frá öðrum Evrópulöndum). Fjöldi tilfella barna og unglinga
á sjúkrahúsi jókst um 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


=> árás á líf borgaranna og friðhelgi þeirra, manndráp, lífshættu

aðrir, ekki aðstoð við einstakling í hættu, skipulögð klíkusvindl. 

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

af-bernsku-og-fjölskyldum

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. LÖGREGLUR: Tilraun til að afla, afla,
FRAMLEIÐSLUEFNI Sem skapa hættu fyrir aðra:
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• Meginreglur sem gilda í hegningarlögum við undirbúning hryðjuverka:

Grein 421-2-6 hegningarlaganna (Glæpir og brot gegn þjóðinni, ríkinu og
almenningur):

„  I. - Að undirbúa framkvæmd eins brotanna er hryðjuverk
getið í II, þar sem undirbúningur umrædds brots er viljandi í
samband við einyrkja sem ætlað er að raska opinberri röð
með hótunum eða skelfingu og einkennist af:

1 ° Sú staðreynd að eignast, útvega, reyna að útvega eða framleiða hluti eða
efni sem líkleg eru til að skapa hættu fyrir aðra ;

2 ° Og einn af öðrum eftirfarandi efnislegum staðreyndum:

a) Safnaðu upplýsingum um staði eða fólk til að stunda a
aðgerðir á þessum stöðum eða til að skaða þetta fólk eða hafa eftirlit með því
þessir staðir eða fólk ;
(...)

c) Leitið venjulega til einnar eða fleiri almennra samskiptaþjónustu á netinu eða
geyma skjöl sem vekja beinlínis framkvæmd hryðjuverka eða
að biðjast afsökunar ;
(...)

II. - Ég gildir um undirbúning fyrir framkvæmd eftirfarandi brota:

1 ° Eða eitt af hryðjuverkunum sem getið er um í 1 ° í grein 421-1 ; (...) “.

• Meginreglur sem gilda í refsirétti varðandi glæpi gegn mannkyninu:

Grein 211-1 í hegningarlögum (Glæpir gegn mannkyninu - þjóðarmorð):

„Stofnar þjóðarmorð í framkvæmd samstilltrar áætlunar sem hefur tilhneigingu til algerrar eyðileggingar
eða að hluta til af þjóðernis-, þjóðernis-, kynþátta- eða trúarhópi eða af hópi sem er staðráðinn í að gera
á grundvelli annarra handahófskenndra viðmiðana, að fremja eða láta framkvæma, gegn
meðlimir í þessum hópi, einn af eftirfarandi gerðum: 
- vísvitandi meiðsl á lífi; 
- alvarleg meiðsl á líkamlegum eða andlegum heilindum; 
- undirgefni tilvistarskilyrða sem líklegt er að valdi eyðileggingu að öllu leyti eða að hluta
hópsins; 
(...) 
- valdaflutningur barna. 
Þjóðarmorð er refsað með lífstíðarfangelsi. 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Bls. 36

Fyrstu tvær málsgreinar greinar 132-23 sem varða öryggistímabilið eiga við um
glæpur sem kveðið er á um í þessari grein “.

Grein 212-1 í hegningarlögum (Glæpir gegn mannkyninu - þjóðarmorð):

„Felur einnig í sér glæp gegn mannkyninu og varðar refsivist.
viðheldur einni af eftirfarandi verkum framin við framkvæmd samstilltrar áætlunar gegn a
borgaralegra íbúa í tengslum við víðtæka eða kerfisbundna árás:

1 ° sjálfviljug árás á lífið ;
(...)
4 ° Brottvísun eða valdaflutningur íbúa;
5 ° Fangelsi eða hvers konar alvarleg svipting líkamlegs frelsis
brot á grundvallarákvæðum alþjóðalaga;
6 ° pyntingar;
(...)
11 ° Aðrar ómannúðlegar athafnir af svipuðum toga og valda af ásetningi miklum
þjáning eða alvarleg meiðsl á líkamlegum eða andlegum heilindum.
Fyrstu tvær málsgreinar greinar 132-23 sem varða öryggistímabilið eiga við
glæpi sem kveðið er á um í þessari grein “.

• Meginreglur sem gilda í heilbrigðisrétti og refsirétti:

Grein R4127-39 í lýðheilsulögum (skylda við sjúklinga):

„Læknar geta ekki boðið sjúklingum eða föruneyti þeirra sem gagnlegan eða
án hættu lækning eða ferli blekking eða ekki nægilega prófað.

Öll iðkun charlatanism er bönnuð “.

Grein 223-1 almennra hegningarlaga (stofna einstaklingnum í hættu):

„Að setja aðra beint í hættu strax á dauða eða meiðslum á
að valda sundrungu eða varanlegri örorku vegna augljóss brots
vísvitandi um tiltekna skyldu um varfærni eða öryggi sem lög eða
reglugerð varðar eins árs fangelsi og 15.000 evra sekt. “

Grein 223-8 almennra hegningarlaga (tilraunir með manneskjuna):

„Sú staðreynd að framkvæma eða láta framkvæma mann rannsóknir sem nefndar eru í 1 °
eða 2 ° af Grein L. 1121-1 eða um klíníska rannsókn sem nefnd er í greinL. 1124-1 kóða
lýðheilsu án þess að hafa fengið ókeypis, upplýst og, eftir því sem við á, skriflegt samþykki
hlutaðeigandi, handhafar foreldravalds eða forráðamanns eða annarra aðila, yfirvalda
eða stofnanir sem eru tilnefndir til að samþykkja rannsóknina eða heimila þær, í þeim tilvikum sem kveðið er á um af
lýðheilsulaga eða með 28. til 31. grein reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 frá

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


Evrópuþingið og ráðsins frá 16. apríl 2014 um klínískar rannsóknir á
lyf, er refsað með þriggja ára fangelsi og 45.000 evra sekt.
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Sömu viðurlög eiga við þegar íhlutunarannsóknir eru gerðar þá
að samþykki hafi verið afturkallað.
Sömu viðurlög eiga við þegar rannsóknir án íhlutunar eru gerðar
meðan maðurinn var á móti því. „

• Meginreglur sem gilda í alþjóðalögum:

- Nürnberg-reglur um viðunandi læknisfræðilega reynslu:

Í alþjóðamálum „Nürnberg-kóðann“ varðandi læknisfræðilegar tilraunir
viðunandi (dómur í réttarhöldunum yfir læknum í Nürnberg - desember 1946 - ágúst 1947) .

Þessi listi dreifðist fljótt sjálfstætt undir nafninu „Nuremberg Code /
Nürnberg kóði “; það hefur verið lesið í pólitískum og læknisfræðilegum hringjum sem stofnun
guðfræðileg fyrirmæli og siðferðileg hámark bindandi fyrir tilraunamenn . 83

Í Nürnberg-reglunum frá alþjóðlegum sakamálum er kynntur listi yfir tíu
viðmið, þar á meðal eftirfarandi ( viðauki 4 ):84

1. Sjálfviljugt samþykki mannsins er algerlega nauðsynlegt. Þetta þýðir að
hinn skráði verður að hafa lagalega getu til að samþykkja; að það verði að setja í
aðstæðum að beita frjálsu vali, án íhlutunar neins aflþáttar,
svik, þvinganir, blekkingar, blekkingar eða aðrar undirgefnar tegundir af
þvingun eða þvingun  ; og að hún verði að hafa þekkingu og skilning
nægilegt af því sem það felur í sér, til að gera honum kleift að taka ákvörðun
upplýst. Þessi síðasti liður krefst þess, áður en jákvæð ákvörðun er tekin af viðfangsefninu
reynslu, hann er kynntur: eðli, tímalengd og tilgangur upplifunarinnar; í
aðferðir og leiðir með því að það verði framkvæmt; öll óþægindi og áhætta sem því fylgir
má með sanngirni sjá fyrir sér; og afleiðingarnar fyrir heilsu hans eða persónu,
það gæti mögulega gerst vegna þátttöku hans í tilrauninni. Skyldan og
ábyrgðin á mati á gæðum samþykkisins hvílir á hverjum einstaklingi sem
hefur frumkvæði að, leikstýrir eða vinnur að tilrauninni. Það er skylda og a
persónulegar skyldur sem ekki er hægt að framselja með refsileysi.

2. Reynslan verður að vera slík að hún skili jákvæðum árangri í þágu samfélagsins.
samfélag, ómögulegt að fá með öðrum aðferðum eða námsleiðum og ekki af handahófi eða
óþarfi að eðlisfari.

3. Tilraunin verður að fara fram á þann hátt að allar þjáningar og
skerðing, líkamleg og andleg, ekki nauðsynleg.
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4. Engin tilraun ætti að fara fram þegar fyrirfram er ástæða til að ætla aðdauði eða slökkvandi meiðsl munu eiga sér stað  ; nema kannski í þeim upplifunum þar sem
tilraunalæknar þjóna einnig sem viðfangsefni.

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

Philippe Amiel, François Vialla, Týndi sannleikur „Nürnberg-kóðans“: móttaka og vansköpun84

„Nürnbergkóði“ í Frakklandi (1947-2007), sr. dr. sanit. og soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Áhættustigið sem taka skal ætti aldrei að fara yfir það sem skiptir máli
mannúðarvandamál til að leysa með reynslu.

6. Gera verður ráðstafanir og koma þeim leiðum til að vernda myndefnið.
reynsla gegn þeim atburðum, þó smávægilegir séu, af meiðslum, fötlun eða dauða.

Þessi útgáfa af Nuremberg kóðanum er notuð af National Consultative siðanefnd kl
stuðninginn og fylgir áliti sínu nr. 2 frá 9. október 1984 um rannsóknir á nýjum meðferðum í
maður . 85

Sömu útgáfu er notuð án heimildar í skýrslu ríkisráðsins sem fyrirmynd innihalds
lög frá 20. desember 1988 („Huriet“ lög) og lögum um siðareglur frá 1994 . 86

- Alþjóðasáttmálinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi samþykktur í New York og opinn fyrir
undirritun, fullgilding og aðild allsherjarþingsins í ályktun sinni 2200 A.
(XXI) 16. desember 1966 (gildistaka: 23. mars 1976) : 87

7. gr

„Enginn má sæta pyntingum eða grimmri, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
Sérstaklega er bannað að lúta manni án frjálsrar samþykkis hans fyrir a
læknisfræðileg eða vísindaleg tilraun. „

- Alheimsyfirlýsingin um lífssiðfræði og mannréttindi samþykkt 19. október 2005
einróma af aðildarríkjum UNESCO : 88

3. grein - Mannleg reisn og mannréttindi

„1. Mannleg reisn, mannréttindi og grundvallarfrelsi verða að vera
að fullu virt.

2. Hagsmunir og velferð einstaklingsins ættu að hafa forgang framar einum áhuga vísinda eða
samfélagsins. „

6 i S þ kki

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


6. grein - Samþykki

1. Allar læknisaðgerðir af fyrirbyggjandi , greiningarfræðilegum eða lækningalegum toga mega ekki vera
framkvæmd eingöngu með fyrirfram, frjálsu og upplýstu samþykki viðkomandi
byggt á fullnægjandi upplýsingum. Þar sem við á ætti samþykki að vera skýrt og
skráður getur afturkallað það hvenær sem er og af hvaða ástæðu sem er án þess að það leiði til
það enginn ókostur eða skaði.

2. Vísindalegar rannsóknir ættu aðeins að fara fram með ókeypis, fyrirfram samþykki.
tjáð og upplýst um viðkomandi. Upplýsingarnar ættu að vera fullnægjandi, veittar í a

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

State Council, Life Sciences. Frá siðfræði til laga, op. tilvitnun, bls. 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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skiljanlegt form og gefið til kynna hvernig á að afturkalla samþykki. Manneskjan
hlutaðeigandi getur afturkallað samþykki sitt hvenær sem er og af hvaða ástæðu sem er án þess að það leiði til
fyrir hana engan ókost eða fordóma. Undantekningar frá þessari meginreglu ættu ekki að vera gerðar
að í samræmi við siðferðilega og lagalega staðla sem ríki hafa samþykkt og samrýmist
meginreglurnar og ákvæðin sem sett eru fram í þessari yfirlýsingu, einkum í 27. gr., og
með alþjóðlegum mannréttindalögum.

3. Í tilvikum þar sem rannsóknir eru gerðar á hópi fólks eða samfélagi,
samkomulag lögfræðilegra fulltrúa viðkomandi hóps eða samfélags gæti einnig þurft að vera
leitað. Í öllum tilvikum er kjarasamningur eða samþykki leiðtoga samfélagsins eða
annað yfirvald ætti ekki að koma í stað upplýsts samþykkis einstaklingsins.

- Sáttmálinn um vernd mannréttinda og reisn mannverunnar í
með tilliti til beitingar líffræði og lækninga: samningur um mannréttindi og
lífeðlisfræði, undirrituð í Oviedo 4. apríl 1997 : 89

«13. gr
Afskipti af erfðamengi mannsins

Aðeins er hægt að ráðast í inngrip sem miða að því að breyta erfðamengi mannsins
fyrirbyggjandi, greiningar- eða lækningaástæðum og aðeins ef það er ekki ætlað
að innleiða breytingu á erfðamengi afkvæmanna.  „

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#


• Notkun á staðreyndum:

- Stefna íbúa um samþykki fyrir bóluefninu:

• Skýr athugun á afskiptum heilbrigðisyfirvalda og fjölmiðla af fyrirtækinu
heilsuhryðjuverka gegn íbúum með það að markmiði að miða samþykki sitt við
bólusetningarstefnan sem fyrirhuguð er uppstreymis, í bága við gildandi lög.

Framkvæmdastjórnin og evrópskar stofnanir afla birgða frá rannsóknarstofum um allan heim,
einkum frá Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, til að fá skammta af bóluefnum gegn
SARS-COV2, sem vissulega verður lögboðið fyrir alla íbúa, hvort sem er
annaðhvort löglega eða með ótta og skelfingu.

• Vísvitandi bann við framkvæmd meðferðar byggt á HCQ / azitrómýsíni (eða öðru)
meðferð í boði) ávinningur af samskiptareglum um genameðferð:

Til að rifja stuttlega upp söguna, Sanofi, sem markaðssetur hýdroxýklórókín undir nafninu
af Plaquenil, óskaði eftir flokkun sameindarinnar hýdroxýklórókíns í efni
eitrað í lok árs 2019 þannig að það er ekki lengur selt frjálst í apótekum, þegar vírusinn
SARS-COV2, setur svip sinn á heiminn (Tilvísun 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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„  Lyfjarisinn Sanofi hóf mjög fljótt leit að bóluefni
gegn Covid-19. Hafa ber í huga að þegar SARS-faraldurinn hafði hópurinn þegar gert það
framkvæmt vinnu til að reyna að sigrast á Sars-CoV-1 en endaði með að gefast upp
þegar faraldurinn var búinn . Sem stendur er Sanofi hópurinn í forystu fyrir tvö bóluefni
samhliða  “. 91

Sem slík, dr Alexandra Henrion-Caude, erfðafræðingur, sérfræðingur í RNA, og fyrrverandi
Rannsóknarstjóri hjá INSERM bendir til þess að líklega sé þessi vírus notaður af mönnum
(viðtal 29. október 2020 við tímaritið NEXUS ) : 92

„Þessi röð er til staðar í sars-cov2 skorin af furín í miðju próteina
veiruhimnu (þ.e. S1 og S2) hefur þegar verið háð einkaleyfi dagsett 29. maí 2007 93

(Einkaleyfisnr. US 7.223.390 B2) Þar er þessi röð fullkomlega staðsett eins og lagt er til í
þetta einkaleyfi. „

CNRS vekur einnig upp spurninguna um uppruna SARS-COV2 . 94

Því var haft samband við ANSES 8. október 2019 af Ríkisstofnun fyrir heilbrigðisöryggi
lyf og heilsuvörur til álits á fyrirhugaðri skipanaskráningu
hýdroxýklórókín á lista II yfir eitruð efni.

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


Að auki hefur borgarlæknum verið bannað að nota þessa sameind, en ekki að hafa heimild
á sjúkrahúsi með langt genginn covid-19 sjúkdóm, meðan samskiptareglan er notuð af
Prófessor Raoult var ávísað snemma, frá fyrstu einkennum, svo að skemmdirnar urðu ekki
eru ekki óafturkræf (lungnasjúkdómur, dauði).

Samhliða eignaðist herinn mikið magn af þessari HCQ sameind meðan hún var bönnuð
lyfseðilsskyld utan sjúkrahúsa.

Eftir sviksamlega rannsókn Lancet, sem síðan hefur verið dregin til baka, bannaði Olivier Véran ráðherra
ávísun á HCQ sameindina og læknaröð sendi tölvupóst til lækna
borg að skipa þeim að ávísa ekki meðferð með HCQ.

Markmiðið getur ekki verið annað en að tryggja að engin meðferð sé þannig að íbúar
dauðhræddur samþykkir bóluefnið .95

Þetta er ástæðan fyrir því að innræta ótta og skelfingu er nauðsynlegt svo að bóluefnið sé gott.
tekið fagnandi af íbúum meðan Covid-19 sjúkdómurinn drepur ekki meira en klassíska flensu ef
við meðhöndlum sjúklinga.

Skyldan til að vera með grímu fyrir fullorðna og fyrir börn frá 6 ára aldri sem og
„Handahófskennt farbann“ þegnanna við framkvæmd innilokunar, þrátt fyrir ágreininginn
jafnvel frá WHO, er ætlað að kynna þá hugmynd að þar til bóluefni hefur verið
sprautað, mun lífið ekki geta haldið áfram gangi sínum.

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, sérfræðingur í atferlisvísindum eins og við rifjuðum upp hér að ofan, gaf til kynna
þegar í maí 2020, að borgarar sýndu lyst á bólusetningu í
covid-19 . 96

Að lokum hefur WHO tilkynnt bólusetningaráætlun fyrir mitt ár 2021, sem samsvarar vilja
frönsku framkvæmdastjórnarinnar til að takmarka íbúa að minnsta kosti til sumars 2021.

- Afstaða evrópskra yfirvalda:

Að auki yfirlýsing frú Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnarinnar
Evrópusambandið, á blaðamannafundi í lok sýndarleiðtogafundar sem safnað var saman fimmtudaginn 29
Október 2020, tuttugu og sjö ríkin í Brussel leggja til að allir evrópskir ríkisborgarar verði það

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/


sjálfkrafa bólusett á sama tíma:

„Annað forgangsverkefnið er að tryggja réttláta dreifingu bóluefna meðal ríkja
meðlimir. Ég er með gott nýtt. Aðildarríkin munu öll fá bóluefni á sama veg
tíma og við sömu skilyrði, allt eftir hlutfalli þeirra af íbúum í ESB. „
„Lyfjastofnun Evrópu er stöðugt að fara yfir nýtt
bóluefni. Þetta þýðir að niðurstöðurnar eru kynntar skref fyrir skref af fyrirtækjunum
lyfjafyrirtæki “.

Í samningamálum eru bótarákvæði innifalin í kaupsamningum fyrirfram
undirritaður með röð landa.
Þann 27. ágúst 2020 hefur framkvæmdastjórn ESB staðfest að hún sé í viðræðum við rannsóknarstofurnar um
þetta efni. Þessar ákvæði eru þannig til umræðu í því skyni að „bæta fyrir þá miklu áhættu sem tekin er
rannsóknarstofur ". Þess vegna," í fyrirframkaupasamningum er kveðið á um aðildarríki ESB
bæta framleiðendum upp skuldir sem stofnað er til við ákveðin skilyrði “.

Heilsu neyðarástandið leggur áherslu á veikleika ríkja, sem líta á bóluefni sem sinus qua
nei að hefja aftur „eðlilegt“ líf.

Aðstæður sem rannsóknarstofurnar vilja nýta sér og ýta á þær til að biðja um aðstoð
og ábyrgðir fyrir mögulegum framtíðar kröfum.
Sanofi setti þrýsting á leiðtogana með því að sýna sig reiðubúinn að dreifa bóluefninu í forgang
Bandaríkin.
Aðrar rannsóknarstofur eru auðvitað í gangi þar á meðal Pfizer / BioNTech og Moderna TX, Inc (sköpun
mars 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, tilgangur: að meta hagkvæmni mRNA tækni
að skila mótefnasamsetningum hjá völdum nýburum í litlum auðlindastillingum til að draga úr
áhrif blóðsýkinga nýbura hjá þessum viðkvæma íbúa). 
Þessar tvær rannsóknarstofur gefa til kynna bóluefni frá janúar 2021 eða jafnvel desember 2020
en Sanofi tilkynnir um framboð sumarið 2021.

Alþjóðasamtök um sjálfstæð og velviljuð vísindalækning hafa gefið út
fróðleg grein varðandi bólusetningarherferðina í undirbúningi . 97

„  Sögusagnirnar sem dreifðust í lok vetrar um verkefni sem unnin voru af tilteknum iðnrekendum
tilraun til ævintýris mRNA bóluefnisins hafði ekki raunverulega verið talin í Evrópu,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96
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varið með bindandi reglugerðum með tilliti til stjórnlausrar losunar
erfðabreyttar lífverur eða erfðabreyttar lífverur.

Hins vegar, þökk sé sumrinu, Evrópuþingið, samkvæmt neyðaraðferð sem framkvæmd var
án breytinga eða umræðna, heimilað framleiðendum and-Covid bóluefna sem samanstanda af
Erfðabreyttar lífverur til að sleppa öllum umhverfisáhrifum og rannsóknum á öryggi til að ná árangri
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fðab eytta  lífve u  til að sleppa öllum umhve fisáh ifum og annsóknum á ö yggi til að ná á ang i
tíma við framleiðslu á vörum þeirra, athugaðu að nákvæmlega engin vísindaleg ráðgjöf

staðfesting þessarar óvenjulegu heimildar hefur ekki verið krafist . 98

Fyrir vikið voru sex samtök, þ.e. AIMSIB, Barnaheilsuvarnir Evrópu, samhæfing
Læknisheilsuumhverfi, evrópskt vettvangur fyrir árás á bóluefni, þjóðdeild fyrir
frelsi bólusetninga, Terra SOS Tenible kærði í október til ógildingar
við dómstól Evrópusambandsins (CJEU) til að fá niðurfellingu þessa
reglugerð nr. 2020/1043 þar sem meðal annars er litið til þess að „fá gagnlegt öruggt bóluefni
og ekki hættulegt er ósamrýmanlegt brýnni nauðsyn og afnámi eftirlitsaðgerða
áhættu “og eðlilega má ekki búast við neinum viðbrögðum í nokkra mánuði.

Athugaðu þó að þessi niðurlægjandi reglugerð er sett fram í 4. grein hennar sem
bráðabirgða svo framarlega sem WHO flokkar COVID-19 sem heimsfaraldur eða framkvæmdastjórnina
Evrópusambandið mun viðurkenna neyðarástand í lýðheilsu, en
við skulum muna að heimsfaraldursviðmiðinu hefur þegar verið breytt niður á við og að „hugmyndin
neyðar "í lýðheilsu er ekki hægt að skilgreina fleiri óljóst, því
þetta hættulega tímabundna ríki sýnir að það gæti varað í mörg ár eða jafnvel
lögfræði fyrir allar síðari heilsufarsþarfir, raunverulegar eða meintar  “.

- Afstaða læknaráðs:

Alþjóðasamtökin fyrir óháða og velviljaða vísindalækningu hafa
varaði einnig ráð af reglu franskra lækna við genameðferð. hér er
svar nefndra samtaka við tölvupósti sem læknaráðsreglan sendi : 99

„(...) 2- Þú talar við mig um„ réttarríki, frjálst og ábyrgt val um að hafna
umhirða “ : Ég held að þú hafir gleymt þættinum 2018 þar sem ungbarnabólusetningin
var gert að skyldu fyrir ellefu bóluefni gegn ráðum háskólans í heilbrigðisstarfsfólki,
Mér finnst ekki að foreldrar geti valið frjálslega síðan, eins og þú
heyrðu það. Hvað varðar frjálsan vilja íbúa sem eru stofnaðir í EHPAD að fá
and-Covid bólusetningu eftir skýrar og viðeigandi upplýsingar ... Er það svartur húmor
eða ertu virkilega sannfærður um það sem þú ert að segja? Stjórnin hlær
stjarnfræðilega til að stytta líf þessarar föngnu íbúa og enn og aftur bannað
öll söfnun gagna um alvarlegar langtíma aukaverkanir. Hver alvarlega

REGLUGERÐ (ESB) 2020/1043 Evrópuþingsins og ráðsins frá 15. júlí 2020 um98

framkvæma klínískar rannsóknir á lyfjum til manneldis sem innihalda erfðabreyttar lífverur
breytt eða samanstendur af slíkum lífverum og er ætlað að meðhöndla eða koma í veg fyrir kransæðaveiki
(COVID-19), sem og framboð þessara lyfja
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043
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rannsakað áhrif inflúensu-Covid samtímabólusetningar hjá öldruðum? Er þetta a
nýr áfangi III falinn, fræðilega algerlega bannaður?

3- „Engin virkilega áhrifarík meðferð gegn Covid“ : Staða þín er flokksbundin,
atvinnuvegur, fullkomlega í takt við stjórnvöld, en ljósár fjarri
vísindalegum veruleika lýst um allan heim. Þvert á móti er ofgnótt af vörum
áhrifarík gegn Covid, bæði fyrirbyggjandi og læknandi, eru öll gögnin birt:
D3 vítamín, HCQ, azitrómýsín, sink, artemisinin, ivermektín og þennan dag jafnvel
quercetin-Vit. C-brómelain samsetningin hefur tilhneigingu til að sýna fram á niðurstöðu að minnsta kosti jafn
Pfizer bóluefni, hér er upphafleg Lancet forprentun fyrir tyrkneska vinnu hér https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Þú gætir líka lesið þetta, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... alltaf uppfærð.

4- "Skjalfestar niðurstöður sýna raunverulega virkni bóluefnisins" : Yfirlýsing þín
er, fyrirgefðu mér, alveg óttalegur gegn vísindum, niðurlægjandi fyrir þinn
stofnun, lestu síðustu tvær greinar AIMSIB. (...) 100

Ekkert, nákvæmlega ekkert vísindalega leyfilegt hefur verið birt neins staðar
mRNA vörur, þar af tvær sem eru tilbúnar til dreifingar í barnum eða lyfjum
tívolí . Þú ruglar saman ekta vísindum og kynningarblað, réttlæti skilur ekki
aldrei að reglan hafi getað staðfest slíkt mót. Ég minni á að Pfizer var
sektaði 2,3 milljarða dollara árið 2009 fyrir rangar auglýsingar og þú
taktu sölustig þessarar fyrirtækis sem reiðufé, það er alveg leitt en
það var því miður fyrirsjáanlegt, ég hafði gert ráð fyrir því frá fyrsta tölvupóstinum mínum, því við verðum að láta þig tala
svo.

5- „  Jafnvel þótt bóluefnið sé nýlegt og brotthvarfið stutt“: Vertu viss um að allir lögfræðingar
refsingamenn verða aldrei sáttir við slíka setningu til að komast hjá ábyrgð
yfirþyrmandi bólusetningum um leið og fyrstu kvartanir vegna galla koma fram
upplýsingar og brot á list. 39, sem þú forðast vandlega að vitna í. Til þessa dagsetning
bóluefni eru ekki nýleg vegna þess að þau eru enn ekki til, hafa ekki einu sinni markaðsleyfi
í Evrópu og CNOM styður þá þegar, en á skipunum hvers? Næsta skref er
mun eiga sér stað í réttarsalnum, þá verðurðu að verja slíka stöðu fyrir framan
menn laganna.
Ég er ekki mjög bjartsýnn fyrir framtíðina, heilsuhneykslið mun springa mjög hratt vegna þess að dómararnir hafa það
þegar tekið að sér rannsóknar- og leitarstarf sitt á hæsta stigi ríkisins. Í
hugur margra sýslumanna sem og margra refsinga í Covid-grímumálinu-
HCQ-remdesivir bóluefni verða hneyksli aldarinnar, þúsund sinnum meira en af   blóði
mengað.  „

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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- Af hverju er hægt að líta á sars-cov2 bóluefnið sem efni sem getur búið til a
hætta fyrir aðra?

- Sérfræðirit fyrir almenning um bóluefni með erfðabreyttri tækni samin
eftir Dr Christian VELOR, sameindaerfðafræðing við háskólann í París-Saclay, forseta
Vísindaráð CRIIGEN : 101

„Notkun bóluefna sem skila erfðaefni (DNA eða RNA) er ný
eða nýleg. Notkun erfðabreyttra vírusa sem vektora, sérstaklega fyrir
tilgangur genameðferðar eða ónæmismeðferðar hefur sýnt hvernig skaðleg áhrif
eru fjölbreytt, ekki ná valdi og geta verið alvarleg. Ef tilraunir til ónæmismeðferðar eru það
tiltölulega nýlegt, eru bilanir í genameðferð í næstum 35 ár hér til
minna okkur á. Þessar bilanir skýrast að miklu leyti af leitinni að ausunni
skaðleg skilvirkni og / eða líföryggi . Slík nálgun mun aldrei leyfa
uppfylla væntingar og þarfir hvað varðar umönnun.

En notkun þessara sömu vektora til bólusetningar tekur enn á ný
vídd. Reyndar varða genameðferð eða ónæmismeðferð ekki aðeins a
takmarkaðan fjölda fólks en alvarlega veikt fólk. Þess vegna, nei
aðeins mögulegar aukaverkanir hafa áhrif á fámennan einstakling en á
alvarleika heilsufars þeirra og heilsufarslegu neyðarástandi sem þeir lenda í
eflaust leyfir þér að samþykkja ákveðna áhættutöku. Ef um er að ræða bóluefni, þá erum við
við erum í forvarnarferli. Þetta varðar því töluverðan fjölda af
fólk, þar sem langflestir eru við góða heilsu (alla vega með tilliti til meinafræðinnar
sem bóluefnið á að vernda okkur frá). Óstjórnandi aukaverkanir hefðu það
því talsvert brottfall, sérstaklega í fjöldabólusetningu eins og
en það ætlaði að berjast gegn Covid-19. Þessi uppkoma gæti verið hörmuleg
á heilbrigðisstigi auðvitað en einnig á umhverfisstigi (ef um er að ræða
dæmi um fjölgun nýrra raðbrigða vírusa: sjá kafla IV.3.1.). Og staðreyndin
hvort það er fyrirbyggjandi nálgun leyfir ekki neina áhættutöku .

Þess vegna þurfa þessir bóluefnakandidatar heilsufarsmat og
umhverfis dýpt ósamrýmanleg neyðarástandi, hvort sem það er það sem leiðir af sér
þrýstingur frá ákvarðanatöku og heilbrigðisyfirvöldum eða frá hagnaði iðnaðarins
lyf um borð í þessu bóluefni. Í rammanótu þess 23.
Júlí 2020 um bóluefnisáætlunina gegn Covid-19, High Authority of Health (HAS)
lýsir yfir: „Í samhengi heimsfaraldurs Covid-19 er áskorunin því að hanna a
áhrifaríkasta og öruggasta bóluefnið mögulegt á mettíma “. Þessi krafa er a
vitleysa og frávik af hálfu yfirvalds eins og HEFUR . 102

Hættan sem fylgir einkennum erfðabreyttra veiruvektora eða þeirra
taka ætti á mögulegri dreifingu eða dreifingu sem hluta af matinu
afar takmarkandi umhverfisáhættu.

Þvert á móti, 2. og 3. grein mjög nýlegrar Evrópureglugerðar 2020/1043 samkvæmt henni
sérhver klínísk rannsókn á lyfjum sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum
og ætlað að meðhöndla eða koma í veg fyrir að Covid-19 sleppi við mat áður

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/
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heilsa og umhverfi opnar dyr að mestu slappleika hvað varðar mat og
algerlega á móti varúðarreglunni.

Að auki dregur reglugerð þessi í efa, innilokunarlöggjöfina sem gildir
erfðabreyttar örverur og vírusar. Reglugerð þessi skilgreinir 4
innilokunarstig (auðkennd frá 1 til 4, en innilokun er þeim mun takmarkandi
að talan er hærri). Meðhöndlun sjúkdómsvaldandi vírusa krefst innilokunar
lágmark 2, mjög oft 3, eða jafnvel 4. Ákvæði reglugerðar 2020/1043 opna
dyr að núlli innilokun jafnvel áður en þú hefur lagt fram sönnun fyrir heilsuöryggi og
umræddra erfðabreyttu vírusa.

- Sérfræðiskýrsla fyrir almenning um ný bóluefni gegn covid 19 - mRNA bóluefni -
Erfðabreytt bóluefni, frá desember 2020 lauk sem hér segir:103

„  Að lokum krefst upplýsinga á markaðinn gegn COVID19 bóluefnum
gegnsætt, fullkomið og núverandi, sem á eftir að deila með almenningi, og
sem gerir honum sérstaklega kleift að skilja glænýjan flokk bóluefna sem eru „
tilrauna genabóluefni “(tafla hér að neðan). Jafnvel þegar England byrjaði
bólusetningu íbúa og að talað sé um bólusetningu í Frakklandi, aldraða í
EHPADs, í lok desember 2020, vildum við með þessari athugasemd,
gera núverandi vísindalega þekkingu tiltækar, einkum í erfðaefni.

Þessi athugasemd endurspeglar núverandi stöðu þekkingar okkar og skilnings, markmið okkar
að vera á gagnsæan hátt upplýsa almenning. Eins og við gefum þættina,
þessi bólusetningarherferð gegn covid-19 með „mRNA bóluefnum“ eða „bóluefnum
GMO “sýnir greinilega getu til að breyta erfðamengi bólusettra manna, svo og
afkomendur þeirra, og á fullkomlega óútreiknanlegan hátt. Í ógreinanlegu samhengi
í almenningi er breyting möguleg á epigenetic stigi að minnsta kosti,
eða jafnvel með samþættingu í litninga okkar. Hættan á að umbreytast erfðamenginu
tiltekinna frumna er því mjög raunverulegt, án þess að vísindaleg gögn leyfi
að útiloka greinilega þessa áhættu, þvert á móti.

Að því er varðar the tilrauna gen mRNA bóluefni , bólusetta efni er breytt,
sem hægt er að samlagast erfðabreyttri lífveru, eða öllu heldur erfðabreyttu fólki, vegna þess að það er
umbreytt í „framleiðslutæki“ víruspróteins, með hættu á viðbrögðum
sjálfsofnæmi. Þessi breyting er ranglega sett fram sem „tímabundin“. Hins vegar
tímabundinn þáttur breytinganna hefur ekki verið sýndur í samhengi við
MRNA eða erfðabreyttar lífverur, eða erfðaáhrif þeirra, eða jafnvel frumuvaka.
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Að lokum geta þessar gen / epigenetic breytingar átt sér stað á vettvangi okkar

sæði, eins og eggin okkar, gætu þau borist til afkvæmanna. Þetta
áhætta verður að vera grundvallaratriði, víðtæk og ítarleg siðferðileg umræða.

Þessi skýrsla dregur fram stöðu vísindalegrar þekkingar á þessum verkfærum, sem sitja fyrir
grundvallar siðferðislegar spurningar, sérstaklega varðandi meginreglur samningsins
d'Oviedo, undirritaður af Frakklandi 1997, staðfestur síðan 13. desember 2011 (...). „

Sérþekking fyrir almenning um ný bóluefni gegn kóvíði 19 - mRNA bóluefni - erfðabreytt bóluefni,103

Desember 2020 - RITA málstofa - PIIx - desember 2020 frönskumælandi læknar og vísindamenn
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- Umhyggja margra lækna, lækna og prófessora:

Þetta fullkomlega tilraunabóluefni (og sem við myndum nánar tilgreina sem „genameðferð“,
hugtakið "bóluefni" er í raun ekki viðeigandi) verður því fljótt sáð með valdi
að líta framhjá rétti sjúklings til að velja frjálst meðhöndlun sína og gera lítið úr meginreglum laga
alþjóðleg.
Margir sérfræðingar lýsa áhyggjum sínum.

- Dr Alexandra Henrion-Caude, erfðafræðingur, RNA sérfræðingur , meðan á skiptum stendur
varðandi framtíðarbóluefnið veitti einnig eftirfarandi skýringar (umritun
brot úr myndbandsviðtalinu ) : 104

„Rannsóknarstofurnar eru nú að þróa bóluefni í neyðarsamhengi.
Framtíðarbóluefnið verður gert með nýrri tækni, sem aldrei hefur verið notuð
áður af framleiðsluástæðum: þetta eru RNA bóluefni.

RNA er sameind sem er undirstaða vírusins, millistig milli sameindarinnar og
prótein, sem truflar margar sameindir.

Þegar RNA er komið inn í frumu er ómögulegt að spá fyrir um það
munu vera áhrifin sem fara framhjá þér og það er sem stendur ómögulegt að stjórna þessum áhrifum.

Þetta SARS-CoV2 bóluefni er tilraunabóluefni. INSERM leitar nú að 25.000
„Sjálfboðaliðar“ segja ekki „naggrísi“ til að prófa þetta bóluefni.

Ekkert bóluefni hefur nokkru sinni verið framleitt á ári, í grundvallaratriðum eru tíu til fimmtán ár nauðsynleg
til að ná bóluefni sem uppfyllir staðlana.

Þess má geta að ekkert bóluefni hefur verið þróað eða hefur verið markaðssett gegn
SARS-CoV eða MersCov, sá síðarnefndi er miklu banvænni. „



Aðrir fyrirlesarar staðfesta hættulegan möguleika framtíðarbóluefna / þessa framtíðarmeðferð
gen:

- Doktor Odile Launay, sérfræðingur í smitsjúkdómum : „ Óskað var eftir tveggja mánaða eftirfylgni í

miðgildi um skaðleg áhrif bóluefnisins  “(...) Ef sérfræðingur í smitsjúkdómum viðurkennir örstutta töf,
þeir sem verða bólusettir í forgangi eru þeir sem eru í mestri hættu á að þroskast
alvarlegt form sjúkdómsins. „ Við getum því sætt okkur við að það eru óæskileg áhrif  “. 105

- Louis Fouché læknir, svæfingalæknir og endurlífgunartæki, viðvörun vegna fjarveru hrökkva

og hættan á „retrotransposon“ (þegar RNA er umritað), og tilgreinir að 8% af okkar
erfðamengi samanstendur af öfugri umritunarvírusum . 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

smitlæknir-7800927507

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

viðbrögð-á-félags-net-eftir-leið hans-í-morandini-í beinni í morgun-myndband.html
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- Prófessor Jean-Daniel Lelièvre, deildarstjóri smitsjúkdómadeildar á Henri sjúkrahúsinu

Mondor í Créteil , bólusetningarsérfræðingur : 107

„Ég er ekki hér til að sannfæra, ég er hér til að útskýra. Það er spurning um jafnvægi
ávinningur / áhætta og eins og er höfum við ekki alla þætti til að tryggja
algert öryggi þessara bóluefna. (...)

Við verðum að vera á móti skyldubólusetningu. (...) Í fyrsta lagi er öllum frjálst að vera bólusettir
eða ekki. Svo er skyldubólusetning að hafa sjónarhorn á bólusetningu, til að vera viss
að þessi bólusetning er 100% árangursrík, að hún hefur engar aukaverkanir, að hún mun gera það
vernda og vernda einnig aðra. Okkur skortir alla þessa þætti til að segja að við verðum að
skyldubóluefni. „

- Prófessor Eric Caumes, yfirmaður smitsjúkdómadeildar á Pitié sjúkrahúsinu-
Salpêtrière í París bendir til þess að engar rannsóknir hafi verið gerðar á eiturverkunum og verkun varðandi þetta tvennt
bóluefni í gangi, en aðeins fréttatilkynningar frá rannsóknarstofum
lyfjafyrirtæki . Við getum ekki gert bóluefnið skylt. Þetta er ný tegund af108

byltingarkennd bóluefni, sem breytir DNA og hefur aldrei verið notað fyrr en nú.

- Prófessor Christian Perronne, yfirmaður smits- og hitabeltissjúkdómadeildar
Garches sjúkrahúsið (92) lýsti því yfir í opnu bréfi dagsettu 30. nóvember 2020 að:

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


„Það versta er að fyrstu„ bóluefnin “sem okkur er boðið eru ekki bóluefni heldur

genameðferðarafurðir. Við munum sprauta kjarnsýrum sem valdaframleiðslu vírusþátta með eigin frumum. Við vitum nákvæmlega ekki
afleiðingar þessarar sprautu, því hún er fyrsta í mönnum. Og ef frumurnar í
sumir „bólusettir“ gerðu of mikið af veiruþáttum og ollu viðbrögðum
óstjórnandi í líkama okkar? Fyrstu genameðferðirnar verða RNA, en þar
það eru verkefni með DNA. Venjulega, í frumum okkar, koma skilaboðin frá DNA
til RNA, en hið gagnstæða er mögulegt undir vissum kringumstæðum, sérstaklega sem frumurnar okkar
menn hafa að geyma frá upphafi tíma svokallaðar "innrænar" retroviruses samþættar í
DNA litninga okkar. Þessar „tamdu“ retróveirur sem búa í okkur eru
venjulega skaðlaus (ólíkt HIV, alnæmisveiru til dæmis), en þeir
getur framleitt ensím, andstæða umritun, sem fær umritun aftur á bak,
RNA í DNA. Þannig gæti RNA framandi fyrir líkama okkar og gefið með inndælingu
kóða fyrir DNA, alveg eins og erlent, sem getur síðan samlagast litningum okkar. hann
það er því raunveruleg hætta á að umbreyta genum okkar til frambúðar. Það er líka möguleiki,
með því að breyta kjarnsýrum eggja okkar eða sæðisfrumna, til að smita
þessar erfðabreytingar á börnin okkar. Fólk sem kynnir þetta
genameðferðir, ranglega kallaðar "bóluefni" eru lærisveinar galdramanna og taka
Frakkar og almennt þegnar heimsins, fyrir naggrísi . Við viljum ekki
ekki verða, eins og tómatar eða erfðabreytt erfðabreytt korn (lífverur
erfðabreytt). Læknastjóri frá einni lyfjarannsóknarstofunni
framleiðendur sögðu fyrir nokkrum dögum að þeir vonuðust eftir persónulegum verndandi áhrifum,
en að maður ætti ekki að vonast of mikið eftir áhrifum á smit vírusins, þess vegna á
gangverk faraldursins. Þetta er dulbúin viðurkenning á því að það sé ekki bóluefni. A
fyllir.

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

bólusetningar /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Prófessor Jacques Cohen, prófessor í læknisfræði í ónæmisveirufræði, lögfræðingur
samþykkt af Cassation Court , sagði í viðtali 4. desember
2020 :109

„  Úr röð af 150 bóluefnum eru fyrstu tiltækar RNA bóluefni af
Rannsóknarstofur í Moderna og Pfizer: þessi fyrirtæki fóru mjög hratt vegna þess að bóluefni af þessari gerð
er auðvelt að framleiða. En þetta er algerlega ný lausn. Þeir sem eru í forystu gera það
virðir ekki endilega leikreglurnar að fullu og allt endar þetta með nokkrum
áhættu. En undir því skynjað að bóluefnið sé örugg lausn er mikil hætta fólgin í því
þjóta á þessum fyrstu bóluefnum. (...)

Í leiðandi RNA bóluefnum er hætta á áhrifaleysi eða fylgikvillum.
Í augnablikinu vitum við ekki. Engar vísbendingar eru um eituráhrif þeirra hjá mönnum, sem og
lengd mótefna og vernd sem þau veita. Þessi fyrsta hætta á óhagkvæmni
er að sjást á sameiginlegu stigi og á einstaklingsstigi Og þá eru aðrar sjaldgæfar áhættur af

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/


er að sjást á sameiginlegu stigi og á einstaklingsstigi. Og þá eru aðrar sjaldgæfar áhættur af
fylgikvilla af bólusetningunni sjálfri.

Varðandi hugsanleg aukaverkunum , það ætti að hafa í huga að RNA er út af fyrir sig Pro-
bólgu   : það hefur verið lagt til við meðferð ákveðinna sjúkdóma þar sem það virkar eins og
interferon örvandi eða sem hjálparefni við önnur bóluefni. Yfirlæknir í
Moderna sem býr í Bandaríkjunum hefur gert varúðarráðstafanir til að segja „ við höfum ekki
tryggið að bóluefnið okkar geti stöðvað faraldurinn í bili “ , en við segjum þér
að það verður samt að taka það vegna þess að það léttir sjúkdóminn eða lætur hann hverfa í
fleiri bólusettir en óbólusettir. (...)

Þessi tvö bóluefni hafa viðmiðanir sínar til að sjá hverjir eru veikir eða ekki
sjúklinga, sem er aðeins klínískt. Þessi rannsóknarstofur eru léttari og leyfa þeim það
hlaupa á undan í skriðdrekanum, og aðeins minna hlaðinn af skrumi og varúðarráðstöfunum.
Það eina sem er öruggt er fækkun alvarlegra mynda í bólusettum hópnum.
Moderna gefur til kynna að ekki sé hægt að vita hversu lengi verndin endist né hvort þetta bóluefni
minnka blóðrás eða ekki . Hvað sem málinu líður á fræðilegum vettvangi, þá verður eini dómarinn það
heilsugæslustöð og á 4 til 5 mánuðum, þegar eftirfylgni bólusettra mun hafa farið frá framleiðanda rannsóknarstofunnar til
öllu læknasamfélaginu, þá munum við vera föst á mögulegum aukaverkunum. „
Varðandi aðra valkosti við bóluefni:

„  Kínverska bóluefnið er án efa öruggara vegna þess að það er sannaðast: það er afrit bóluefnisins
antipolio frá 1950. Það er dreift víða í Kína af tveimur fyrirtækjum og er byrjað að vera það
flutt út. Þeir myndu selja okkur það ef við spyrjum þá…. Bólusetning ætti
byrja til dæmis ekki langt frá heimili í Marokkó þessa dagana.
Í Frakklandi framleiðir Valneva lítil og meðalstór fyrirtæki einnig óvirkt bóluefni gegn heilu vírusum en það er
Englendingarnir sem pöntuðu 60M skammta og ég heyrði ekki í tilkynningunum
ríkisstjórn, að búist væri við markaðshlutdeild í Frakklandi fyrir þetta bóluefni sem kl
taka allt, virðist öruggara fyrir mig en hin tvö Moderna og Pfizer haldið af
Frönsk stjórnvöld.
Það er líka Sanofi sem hefur tengst öðru stóru, GSK, til að búa til bóluefni og tilheyrandi MSD
við Institut-Pasteur sem án efa verður tilbúinn í júní fyrir dreifingu um allan heim: þeir vita
gera. Þetta er öðruvísi ferli en leiðandi bóluefnin. Þessar rannsóknarstofur hafa
valdi að segja „ við gerum ekki svona í flýti, við vitum ekki hvernig á að gera það, við höldum áfram
mjög stórir markaðir. Við munum mylja þá sem hafa hlaupið með framleiðslugetu okkar
of fljótt ef þeir hafa ekki fullkomnar niðurstöður “og tölfræðilega er ólíklegt að
árangur fyrstu aðila í keppninni er fullkominn. „

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Varðandi stefnu ríkisstjórnarinnar:

„Fyrir stjórnmálamenn, þar sem efnahagsástandið er hörmulegt, er rökstuðningurinn fyrir því
segja: „við vitum ekki mjög vel svo við tökum þá sem koma efstir“. Við forpantum okkur
marga skammta af bóluefnum. Franska ríkisstjórnin reiddi sig eingöngu á
mæli með 2 RNA bóluefnum : Galli haninn setur öll eggin í sömu körfuna. Kl
minna til júní 2021. “(...)

Varðandi líkurnar á að bóluefni geti stöðvað faraldur :

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.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


Varðandi líkurnar á að bóluefni geti stöðvað faraldur :

„Þú ættir ekki að ímynda þér að bóluefnið leysi þetta allt á fyrstu dögum 2021. Éger ekki einu sinni sannfærður um að bóluefnið, hvað sem það kann að vera, í slíkum mæli sé fært
hugsanlega stafa faraldurinn “ .

- 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
- Sjálfnæmissjúkdómur
- Dauði
- fósturlát
- Aðrir bráðir demyelinating sjúkdómar
- Ofnæmisviðbrögð sem ekki eru bráðaofnæmis
- Blóðflagnafæð
- Dreifð storknun í æðum
- Bláæðasegarek
- Liðagigt og liðverkir / liðverkir
- Kawasaki sjúkdómur
- Fjölkerfa bólguheilkenni hjá börnum
- Sjúkdómur styrktur með bóluefninu 

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

dauði / #
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- Sérstakur liður varðandi bólusetningu barna eða námsmanna á menntastofnunum:

Varðandi mögulega stofnun, af menntamálaráðuneytinu og ráðuneytinu
Heilsa í sameiningu, skyldubólusetningarátak í skólum
og framhaldsskólum, munum við eftir, að þetta er ekki heimilt með lögum, a fortiori ef til þess kemur að
löglegur fulltrúi hefur ekki veitt samþykki sitt. 
 
Reyndar innan ramma við fyrstu lestur fyrir öldungadeildina varðandi frumvarpið
n ° 1481 fyrir traustskóla (lög kynnt nr. 2019-791 frá 26. júlí 2019),
ríkisstjórn lagði fram breytingartillögu nr. 508 um breytingu á 16. gr. frumvarpsins (grein111

loka 53) orðaði svo:
 
„Við L. 541-1 í fræðslulögunum er bætt við tveimur málsgreinum sem orðast svo:

Landsmenntunarlæknar geta ávísað greiningaraðgerðum og, sem a
fyrirbyggjandi, heilsuafurðir. Með skipun er listinn og lyfseðilsskilyrði þessara laga
heilbrigðisaðferðir og vörur. Þessar gerðir og vörur eru endurgreiddar af tryggingasjóðunum
veikindi við þau skilyrði umfjöllunar sem kveðið er á um í almannatryggingalögunum.
„  Landfræðsluhjúkrunarfræðingar geta stjórnað nemendum eða nemendum
lyf sem ekki eru háð lögboðnum lyfseðli. Einstaklega og í
samskiptareglur um neyðarástand, geta þær gefið lyf sem háð eru
lögboðinn læknisávísun. Úrskurður ákvarðar notkunarskilmála
þessarar málsgreinar og eru settar upp listar yfir lyf sem eru ávísað og ekki háð lyfseðli
skylda sem hjúkrunarfræðingar landsfræðslunnar geta sinnt nemendum og
nemendur. „

Á umræðufundinum 17. maí 2019 í öldungadeildinni réttlætir menntamálaráðherra
einkum þessa breytingu sem hér segir, með því að endurtaka framsetningu breytingartillögunnar :  112

„  Herra Jean-Michel Blanquer, ráðherra. Þessi breyting hefur tvöfaldan tilgang.
Í fyrsta lagi tekur það 16. gr. Ter, kynnt í nefndinni, með því að bæta við
úrbætur á ritstjórn, í þeim tilgangi að skýra ramma um lyfseðla lækna
landsfræðsla um tilteknar heilbrigðisaðferðir og vörur.
(...)
Aðgerðirnar sem um ræðir verða fyrirbyggjandi aðgerðir eða vörur, svo sem efnahagsreikningur
talþjálfun eða hjálpartæki, bóluefni , getnaðarvarnir. Skipun mun tilgreina listann.
(...)
Markmið annarrar málsgreinar breytinganna er að tryggja stjórnsýsluna löglega
nemendum eða nemendum, af hjúkrunarfræðingum landsfræðslunnar, af lyfjum sem ekki eru
með fyrirvara um lögboðinn lyfseðil, en listinn yfir hann verður lagaður með tilskipun.
Framkvæmt nema annað sé tekið fram af lækni eða forráðamönnum barnsins ,
eftirlit með lyfjagjöf tiltekinna lyfja gerir skjótan skil á tímum eða
gerir kleift að létta af nemandanum meðan hann bíður eftir aðlagaðri umönnun.
(...)
Að lokum tryggir þessi málsgrein löglega umsýslu hjúkrunarfræðinga við menntun
innlend lyf sem eru skylt að skylda lyfseðil innan ramma
samskiptareglur, einkum landsmeðferðar- og neyðarreglur þróaðar af
Menntamálaráðuneytið með heilbrigðisráðuneytinu.
Þannig hefur þessi breyting tilhneigingu til að tryggja gagnvart þessum mikilvægu daglegu athöfnum gagnlega
heilsu og menntun nemenda, en virða réttinn til að andmæla því
augljóslega löglegir fulltrúar barnsins . Það er því raunsær breyting “.

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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Síða 51

Samt sem áður var 16. gr. Umrædds frumvarps, sem varð lokagrein 53, ritskoðuð af ráðinu.
stjórnarskrá, með ákvörðun nr 2019-787 DC frá 25. júlí 2019 (13. til 15. málsgrein ) , sem 113

vera stjórnarskrárbrot í ljósi þess að þessi grein var þá ótengd, jafnvel
óbeint, með ákvæðunum í frumvarpinu sem upphaflega voru lögð á skrifstofu
Landsfundur.

Við komumst því að þeirri niðurstöðu að læknar og hjúkrunarfræðingar á landsvísu geti ekki
ekkert mál er löglega gefið bóluefni til nemenda eða nemenda, hvort sem það er með eða án
samþykki lögráðamanns þeirra.

Þeir geta ekki undir neinum kringumstæðum framkvæmt læknisaðgerðir eins og PCR próf á nemendum eða
námsmenn þvert á það sem sumir rektorar virðast gefa til kynna með pósti
nýlega.

***

Þess vegna, í því að reyna að fá skammta af bóluefni, sem eru líklegir til að búa til a
hættu fyrir franska ríkisborgara og með því að gera þá skylt öllum, þó ekki væri nema með skelfingu
og ótta, þegar læknismeðferðir eru til og nægja til að lækna sjúkdóminn
covid-19, getur framkvæmdarvaldið gerst sekur um hryðjuverk og glæpi gegn mannkyninu.
Framkvæmdarvaldið getur gerst sekur um að stofna manneskjunni og heilsu annarra í hættu.

Fórnarlömbin gætu einnig leitað bólusetningarlæknis að kenna vegna vanskila
upplýsingar, brot á 39. grein siðareglna og beitingu greina
223-1 og 223-8 almennra hegningarlaga.

***

NIÐURSTAÐA (I):

Þessar athafnir í heild falla undir hryðjuverk sem framin eru í skipulögðu gengi og
glæpur gegn mannkyninu.

Þessar athafnir eru fordæmdar af hegningarlögum og eins og kveðið er á um í grein 422-6 hegningarlaga og
Greinar 213-1 og 213-3 almennra hegningarlaga, að frátöldum viðurlögum sem kveðið er á um fyrir hvert mál
ákæra (ævilangt fangelsi), þeir sem eru sekir um að fremja verknað
hryðjuverk og glæpir gegn mannkyninu munu gera eignir sínar gerðar upptækar.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113

V.DAR Síða á 51 66

Blaðsíða 52

II. AFSÖKNUN hryðjuverka með fjölmiðlum og vísindamönnum
Í ÁFRAMSTOFNUN

• Gildandi meginreglur:

Grein 421-2-5 hegningarlaga:

„  Sú staðreynd að vekja beinlínis hryðjuverk eða gera
að réttlæta þessar gerðir er refsað með fimm ára fangelsi og 75.000 evra sekt.
Viðurlögin eru hækkuð í sjö ára fangelsi og 100.000 evra sekt þegar
staðreyndir voru framdar með því að nota almenna samskiptaþjónustu á netinu.

Þegar verkin eru framin í gegnum skrifaða eða hljóð- og myndmiðlunarpressu eða
samskipti við almenning á netinu, sérstök ákvæði laga sem gilda um þau
mál eiga við varðandi ákvörðun ábyrgðaraðila “.

Grein R4113-110 í lýðheilsulögum :

Að upplýsa almenning um tilvist beinna eða óbeinna tengsla fagfólks
heilbrigðis- og fyrirtækja eða starfsstöðva sem getið er um í grein L. 4113-13 (af
fyrirtæki og starfsstöðvar sem framleiða eða reka heilsuvörur eða með
ráðgjafarsamtök sem vinna að þessum vörum) er gerð, í tilefni kynningarinnar
þessa fagaðila, annaðhvort skriflega þegar um er að ræða grein sem ætluð er skrifuðum fjölmiðlum
eða sett á netið, annaðhvort skriflega eða munnlega í upphafi ræðu sinnar, þegar
er opinber viðburður eða samskipti gerð fyrir fjölmiðla
hljóð- og myndmiðlun.

Grein L4113-13 í lýðheilsureglunum:

„Meðlimir læknastétta sem hafa tengsl við fyrirtæki og
starfsstöðvar sem framleiða eða reka heilsuvörur eða hjá heilbrigðisstofnunum
ráðgjöf um þessar vörur er krafist til að koma þessum krækjum á framfæri við almenning þegar
tjá sig um umræddar vörur á opinberum viðburði, kennslu
háskóli eða aðgerð við símenntun eða lækningakennslu, í
skrifaðar eða hljóð- og myndmiðlunarpressur eða með einhverri ritaðri eða netútgáfu

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


skrifaðar eða hljóð- og myndmiðlunarpressur eða með einhverri ritaðri eða netútgáfu.
Skilyrði fyrir beitingu þessarar greinar eru ákveðin með tilskipun ríkisráðsins.

Brot á reglum sem nefndar eru í ofangreindri málsgrein varða refsingum.
borið fram af lögbærri fagskipun “. 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• Notkun á staðreyndum:

Almennir fjölmiðlar hafa átt stóran þátt í að breiða út hryðjuverk og ótta innan
Franskir   íbúar.
Þeir hvöttu þannig til og áttu samstarf um aðgerðir og ráðstafanir sem gripið var til. Það má halda þeim
ábyrgur . 114

Læknar og aðrir vísindamenn, sem lögðu sitt af mörkum til hryðjuverkanna án þess að upplýsa um átök þeirra
hagsmunir í fjölmiðlum (hagsmunasamtök lyfjafyrirtækja) gætu með réttu verið
borið ábyrgð.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. AÐGERÐIR MISBRUÐJA OG PÍNTAR / MEÐFERÐ
ÓMENNANLEGT MOT BÖRN: GLÆPI GEGN
Mannkynið

• Meginreglur sem gilda í hegningarlögum um líkamlegt ofbeldi og / eða
sálræn:

Líkamlegt ofbeldi:
Líkamlegt ofbeldi er valdbeiting eða ofbeldi gagnvart barni,
þannig að hann sé meiddur eða líklegur til að meiðast: högg, bit, svið, eitur, eiturlyf eða
hvetja til neyslu hættulegra efna (áfengis, tóbaks, fíkniefna osfrv.), kafna , kyrkja,
hrista, drulla, drukkna ... Ofbeldi gegn börnum þarf ekki að vera
venjulega eða endurtekið til að falla undir gildissvið laganna.

Ofbeldi gegn börnum er harðlega refsað með lögum.

Sérhver stjórnvald sem styður umræddar heilbrigðisaðgerðir mun líklega sjá það
ábyrgð ráðin.

Hvað hó ég að segja115

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


Fórnarlamb yngra en 15 ára
Ofbeldi (venjulega eða einangrað) gagnvart ólögráða einstaklingi undir 15 ára aldri framið af föður hans, hans
móður, afa og ömmu eða einhverjum sem hefur vald yfir honum er refsað þar til:

• 30 ára fangelsi þegar þau leiddu til dauða fórnarlambsins;
• 20 ára fangelsi þegar þau leiddu til varanlegrar örorku;
• 10 ára fangelsi og 150.000 evra sekt þegar þeir eru orsök alvarlegra meiðsla;
• 5 ára fangelsi og 75.000 evra sekt þegar meiðslin eru minna alvarleg.

Fórnarlamb yfir 15 ára
Ofbeldi (venjulega eða einangrað) framið af unglingi undir 15 ára aldri af föður sínum eða
móður er refsað til:

• 15 ára fangelsi þegar þau leiddu til varanlegrar örorku;
• 5 ára fangelsi og 75.000 evra sekt, þegar þau eru orsök alvarlegra meiðsla;
• 3 ára fangelsi og 45.000 evra sekt þegar meiðslin eru minna alvarleg.

Sálrænt ofbeldi:
Sálrænt ofbeldi er aldrei léttvægt, a fortiori þegar fórnarlambið er barn.
Tilfinningalegt öryggi og tengsl eru meðal grunnþarfa barnsins .

Það sem lögin segja
Hegningarlögin refsa ofbeldi af hvaða tagi sem er og refsa því með sömu refsingum.
skilið ef það er sálrænt ofbeldi.

Afleiðingarnar á fórnarlömbin:
Misnotkun hefur alltaf alvarlegar afleiðingar fyrir börnin sem eru fórnarlömb þess.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Eftiráverkanir misþyrmingar eru ekki aðeins líkamlegar: ör eða verkir, truflanir
skynjunar, svefntruflanir, getuleysi, varanleg versnun heilsu, fötlun,
jafnvel ótímabæran dauða. Reyndar áhrif misnotkunar á heilann, á sálfræði og á
þroski barna er víða skjalfestur, þar sem fagfólk gengur svo langt að tala um
sálrænt áfall.

Misnotkun getur valdið sambandserfiðleikum, reiði, kvíða eða
enn í neyð. Í öllum tilvikum getur þetta álag haft skaðleg áhrif á heilsuna:

• „Truflun á þróun heila, sérstaklega í upplýsingavinnslu,
auka hættu á truflunum í athygli, tilfinningum, vitund og
hegðun,

• breytt þróun líffræðilegs streitustjórnunarkerfis, sem skapar áhættu
aukinn kvíði, þunglyndi og hjarta- og æðavandamál sem og önnur vandamál
heilsa á fullorðinsárum,

• veruleg hætta á tilfinningalegum og mannlegum erfiðleikum, þar með talið háum stigum
neikvæðni, lélegt höggstjórn og persónuleikaraskanir tengdar

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/
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léleg áhugahvöt, sjálfstraust og fullyrðingarfærni,

• léleg námsgeta og námsárangur, þar með talinn halli á
aðgerðir framkvæmdar og reglugerð um athygli, lága greindarvísitölu, lestrarerfiðleika
og lágt menntunarstig. „

Því yngra sem barnið er, því háðara er það umhverfi sínu. Þannig gáleysi
framið snemma á ævinni getur haft mjög alvarlegar afleiðingar á þróun
barnið.

• Meginreglur sem gilda í refsirétti varðandi glæpi gegn mannkyninu:

Grein 211-1 í hegningarlögum (Glæpir gegn mannkyninu - þjóðarmorð):

„Stofnar þjóðarmorð í framkvæmd samstilltrar áætlunar sem hefur tilhneigingu til algerrar eyðileggingar
eða að hluta til af þjóðernis-, þjóðernis-, kynþátta- eða trúarhópi eða af hópi sem er staðráðinn í að gera
á grundvelli annarra handahófskenndra viðmiðana, að fremja eða láta framkvæma, gegn
meðlimir í þessum hópi, einn af eftirfarandi gerðum: 
- vísvitandi meiðsl á lífi; 
- alvarleg meiðsl á líkamlegum eða andlegum heilindum; 
- undirgefni tilvistarskilyrða sem líklegt er að valdi eyðileggingu að öllu leyti eða að hluta
hópsins; 
(...) 
- valdaflutningur barna. 
Þjóðarmorð er refsað með lífstíðarfangelsi. 
Fyrstu tvær málsgreinar greinar 132-23 sem varða öryggistímabilið eiga við um
glæpur sem kveðið er á um í þessari grein “.

Grein 212-1 í hegningarlögum (Glæpir gegn mannkyninu - þjóðarmorð):

„Felur einnig í sér glæp gegn mannkyninu og varðar refsivist.
viðheldur einni af eftirfarandi verkum framin við framkvæmd samstilltrar áætlunar gegn a
borgaralegra íbúa í tengslum við víðtæka eða kerfisbundna árás:
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1 ° sjálfviljug árás á lífið ;
(...)
4 ° Brottvísun eða valdaflutningur íbúa;
5 ° Fangelsi eða hvers konar alvarleg svipting líkamlegs frelsis
brot á grundvallarákvæðum alþjóðalaga;
6 ° pyntingar;
(...)
11 ° Aðrar ómannúðlegar athafnir af svipuðum toga og valda af ásetningi miklum
þjáning eða alvarleg meiðsl á líkamlegum eða andlegum heilindum.
Fyrstu tvær málsgreinar greinar 132-23 sem varða öryggistímabilið eiga við

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
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glæpi sem kveðið er á um í þessari grein “.

• Meginreglur sem gilda í alþjóðalögum:

3. grein mannréttindasáttmálans og grundvallarfrelsis
(Róm, 4. nóvember 1950 og bókanir nr. 11 og 14) banna ríkjum að stunda pyntingar, eða
sæta manneskju undir lögsögu sinni ómannúðlegri meðferð eða refsingu, eða
niðrandi. Þetta er eitt af fáum ákvæðum samningsins sem ekki tekur til
undantekningar.

„3. grein - Bann við pyntingum
Enginn má sæta pyntingum eða ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu “.

15. hluti er þrátt fyrir ákvæði. Það gefur samningsríkjunum möguleika, komi til
undantekningartilvik, að víkja, með takmörkuðum hætti og undir eftirliti, frá skyldu þeirra til
tryggja ákveðin réttindi og frelsi sem vernduð eru með samningnum.

Hins vegar verndar 2. mgr. 15. gr. Tiltekin réttindi gegn beitingu undanþágu. Samkvæmt
orðalag þessa ákvæðis, það varðar réttindi sem tryggð eru með: 2. gr. (réttur til lífs), nema
dauði sem stafar af lögmætum stríðsaðgerðum; 3. grein (bann við pyntingum og
meðferðir); 1. gr. 4. gr. (Bann við þrælahaldi og nauðungarvinnu); og 7. grein (engin refsing
án laga).

„15. grein - undanþága í neyðarástandi

1. Ef til styrjaldar kemur eða í tilviki neyðar neyðarástands sem ógnar lífi þjóðarinnar,
Samningsaðili getur gert ráðstafanir sem víkja frá skuldbindingum sem kveðið er á um í
þessa samnings, að svo miklu leyti sem ástandið krefst þess og með því skilyrði að þessir
ráðstafanir eru ekki í mótsögn við aðrar skyldur sem fylgja lögunum
alþjóðleg.

2 Ákvæðið hér á undan heimilar ekki undanþágu frá 2. gr., Nema þegar um er að ræða
dauði vegna lögmætra stríðsaðgerða og 3., 4. gr. (1. mgr.) og 7. gr.

3. Sérhver samningsaðili, sem nýtir sér þennan undanþágurétt, hefur framkvæmdastjóra
Evrópuráðsins upplýst að fullu um þær ráðstafanir sem gerðar voru og ástæður þeirra
innblásin. Það verður einnig að upplýsa framkvæmdastjóra Evrópuráðsins um dagsetningu
sem þessar ráðstafanir eru hættar að vera í gildi og ákvæði samningsins
fá fulla umsókn aftur “.
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Að auki var Barnasáttmálinn samþykktur af Allsherjarþinginu
Sameinuðu þjóðirnar 20. nóvember 1989 og undirritaðar af Frakklandi 26. janúar 1990 . Alþingi, eftir116

lögum 2. júlí 1990 var heimild til fullgildingar sem átti sér stað 7. ágúst
Í



1990. Í samræmi við 49. grein samningsins tók hann gildi í Frakklandi 6.
September 1990.

• Eins og minnt er á í dreifibréfi nr. 2014-088 frá 9. júlí 2014 varðandi innri reglugerðir
deildar tegund opinberra leikskóla og grunnskóla (BO de l'Education
Landsnúmer nr. 28 frá 10. júlí 2014) , 28. grein sáttmálans um réttindi117

barnið veitir að:

„Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja fræðigreinina
skólanum er beitt á þann hátt sem samræmist virðingu barnsins sem veru
mannlegt og í samræmi við þennan samning “.

Þar af leiðandi verða innri reglur skólans að tilgreina að „hvers kyns líkamlegar refsingar eða
niðurlægjandi meðferð er stranglega bönnuð “.

Nemendur ættu að vernda frá öllum niðrandi orðum eða hegðun og virða í
sérstöðu þeirra. Að auki verða þeir að njóta góðs af vernd gegn ofbeldi
líkamlega eða siðferðilega (...) “.

• Í 36. grein Barnasáttmálans segir að:

„Aðildarríki skulu vernda barnið gegn allri annarri hagnýtingu sem hefur skaðleg áhrif á
hvaða þáttur sem er í líðan hans “.

• Í 37. grein Barnasáttmálans segir að:

„  Aðildarríki skulu sjá til þess að:
a - Ekkert barn má sæta pyntingum eða grimmilegu, ómannúðlegu eða
niðurlægjandi “(...).

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) „Misnotkun barna nær til allra
tegundir af líkamlegu og / eða tilfinningalegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, vanrækslu eða
gáleysisleg meðferð, eða verslun eða önnur nýting, sem veldur raunverulegum skaða eða
möguleika fyrir heilsu barnsins, lifun, þroska eða reisn í samhenginu
samband ábyrgðar, trausts eða valds . „ 118

• Notkun á staðreyndum:

Skyldan til að vera með grímu var lögð á börn með 36. grein skipunar nr. 2020-1310 frá
29. október 2020 þar sem mælt er fyrir um almennar ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að takast á við faraldur
COVID-19 sem hluti af neyðarástandi á heilbrigðissviði sem og með Heilbrigðisbókun frá 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-barn-misnotkun-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Október 2020 um tilmæli, gefin út af menntamálaráðuneytinu og
Ungmenni.

Þessi ráðstöfun leiðir til framkvæmda á misnotkun og niðurlægingu gagnvart börnum
frá Frakklandi af eftirfarandi ástæðum:

- Franska barnasamtökin, með fréttatilkynningu dagsett 27. ágúst 2020, staðfestir að: 120

„  Þekking okkar á þessari vírus hefur batnað mikið, jafnvel þó hún haldi áfram
óvissu. Nú er samstaða um það að börn, og sérstaklega þau af
innan við 10 ár, stuðla ekki verulega að flutningi COVID19. The
Smit milli barna, eða frá börnum til fullorðinna, er mjög sjaldan. Það er fullorðinn
sem er algengasti smitandi þessarar sýkingar. Það er líka mjög
líklegt að barn sem verður fyrir mengandi tilfelli smitist minna en fullorðinn:
ýmsar kannanir sem greint hefur verið frá sýna mun lægri sýkingartíðni hjá börnum,
samanborið við það sem sést hjá fullorðnum.
Að lokum ætti að hafa í huga að jafnvel þegar þau smitast eru börn oft
einkennalaus.
Börn sýkingar sem krefjast sjúkrahúsvistar eru sjaldgæfar og eru 1% af þeim
öll sjúkrahúsvist sem tengd er COVID19 “.

- WHO og UNICEF skilyrða mögulega ákvörðun um að leggja grímuna frá 6 árum til
nokkrir þættir (uppsöfnuð skilyrði ) : 121

Reyndar mæla þessi samtök með því að ákvörðun um að nota grímu fyrir
börn á aldrinum 6 til 11 ára byggjast á eftirfarandi þáttum:

• Mikil smit á svæðinu þar sem barnið býr
• The getu barnsins til að nota grímu rétt og örugglega.
• Aðgangur að grímum, sem og möguleikinn á að þvo þær eða skipta út í sumar

samhengi (svo sem skóla og umönnun barna)
• A réttur fullorðinn eftirlit og leiðbeiningum barnið á höfn og

örugg grímuflutningur
• Möguleg áhrif grímuburðar á nám og þroska

sálfélagslegur, í samráði við kennara, foreldra / umönnunaraðila og / eða veitendur
heilsufar

• Sérstakt samhengi barnsins eða samskipti við annað fólk
í mikilli hættu á að fá alvarleg veikindi, svo sem aldraða
og þeir sem hafa aðrar aðstæður sem fyrir voru

- Að mati margra sérfræðinga leiðir grímu til : 122

‣ Neyð og fælni, sálræn truflun,
‣ Þroskaröskun (vitræn skerðing), 
‣ Veikt ónæmiskerfi, 
‣ Minni súrefnismagn í heila og líkamanum í heild, 

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-börn-og-grímur-tengt-við-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Þróun húðsjúkdóma, 
‣ Aukin varnarleysi af völdum baktería, vírusa, sveppa, stafýlókokka

líklega að vera í rangri notuðum grímum,
‣ Aukin tilvist streituhormóns í blóði . 123

Fyrir utan skylduna til að vera með grímu, þá staðreynd að hafa beitt fjölskyldur í Frakklandi skelfingu
og að hafa einangrað börnin frá ættingjum sínum með því að innræta þeim hugmyndina um að þau séu hættuleg þeirra
fjölskyldu og algjörlega glæpsamlegt ferli, líklegt til að skilja eftir sálrænar afleiðingar.

NIÐURSTAÐA (III) :

Aðgerðir vegna misþyrmingar og niðurlægingar sem bannaðar eru samkvæmt hegningarlögum hafa sannarlega verið framdir gegn
börn frá Frakklandi.
Aðgerðir sem teljast til glæps gegn mannkyninu og hafa áhrif á líkamlegt, andlegt og
siðferðisleg börn og almennt fyrir líðan þeirra voru framin í Frakklandi.

Með bráðabirgðafyrirmæli, gefin út 3. desember 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), ríkisráðið
telur að þreytandi grímu sem lögboðin er fyrir börn frá 6 ára aldri hafi ekki áhrif
börnunum fyrir bestu.

Þessi ákvörðun var tekin án leiðbeiningar, án þess að beiðni foreldra væri komið á framfæri við
ríkisstjórn, án yfirheyrslu.

Fyrir ríkisráðið:

„Ef foreldrar halda því fram að gríman sé til þess fallin að efla námsörðugleika,
ekki er hægt að líta á þessar kringumstæður sem hafa óhófleg áhrif á hagsmuni
barnið í ljósi þess að framkvæmd þess er mjög nýleg .

Í beiðnum kemur fram sú áhætta sem þreytandi gríma myndi skapa heilsu barnsins. HCSP
bendir á fyrir sitt leyti, (...) að það sé engin raunveruleg frábending fyrir því að vera með grímu hjá börnum
yfir þrjú ár. Hann áætlar að hættan á blóðþurrð af völdum langvarandi þreytu á grímu
virðist ekki hafa nein öndunar- eða taugasjúkdómsáhrif og það ef, hjá börnum með
alvarleg öndunarfærasjúkdómur, aukið öndunarstarf í gegnum grímuna getur valdið
vanlíðan, heilsufar þeirra verður þeim fyrir alvarlegum myndum af Covid-19 og að nota grímu er a
nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda þá.  „

***
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Uppfært 19. desember 2020

Ekki er hægt að afrita eða senda út án þess að
fyrirfram samþykki höfundar.

Ég Virginie de Araujo-Recchia
Lögfræðingur 

Dr Eugen Janzen, barnalæknir: framkvæmdi læknisgreiningar með blóðprufum (rannsókn123

12.12.2020).
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VIÐAUKI 2

Yfirlýsing Harvey A. Risch, læknis, doktorsprófessor í faraldsfræði, lýðheilsudeild
Yale

Öldungadeildarþingmenn og samstarfsmenn: Þakka þér fyrir að skipuleggja þessa heyrn. Við skiljum öll sjúkdóminn
landlægur sem við stöndum frammi fyrir, að við verðum að horfast í augu við það og ekki
fela það í von um að það hverfi. Mig langar að gefa þér sjónarmið mitt.

Í maí á þessu ári komst ég að því að niðurstöður rannsókna á lyfi bentu til meðferðar
Covid, hýdroxýklórókín, brenglaðist af því sem mér fannst á þeim tíma vera skýrsla
slappur. Dr McCullough sagði okkur hvernig Covid sjúkdómurinn þróast í áföngum, frá
flóríð lungnabólga vírusafritun með árás á nokkur líffæri. Eftirmyndun
veiru er göngudeildar ástand, en lungnabólga sem fyllir lungun af rusli frá
ónæmiskerfið er gestkvæmt og getur verið lífshættulegt. Við heyrðum líka
segja að hver áfangi, hver sjúklegur þáttur sjúkdómsins, verði að hafa sínar meðferðir
sem eiga við um eigin líffræðilegar aðferðir. Svo að ég var hreinskilinn
undrandi yfir því að rannsóknir á sjúkrahúsmeðferð voru kynntar sem giltu um
göngudeildir, í bága við það sem ég lærði í læknadeild um hvernig á að meðhöndla
sjúklinganna.

Við erum loksins að skilja hvers vegna okkar síðastliðna hálfa mánuðinn
rannsóknir ríkisins hafa lagt milljarða dollara í þróun á
einkaleyfislyf og dýr bóluefni, en nánast ekkert í göngudeildarmeðferð

f t iðb ð lí til ð tjó h i f ld i Þ ð kki þ ð ð kk k ti



snemma, fyrsta viðbragðslínan til að stjórna heimsfaraldrinum. Það er ekki það að okkur skorti
lyfjaframbjóðendur í rannsókninni, við höfðum fjölda efnilegra lyfja. En ég

telja að snemma rugl milli sjúkrahúsa og göngudeilda hafi gert það mögulegt
komist að þeirri niðurstöðu að meðferð á göngudeildarsjúkdómum hafi verið rannsökuð og reynst vera
árangurslaus. Þessi órökrétta forsenda hvatti mig til að kanna sannanir fyrir árangri meðferða.
sjúkrahús.

Ég endurtek: við erum að fara yfir sönnunargögn fyrir snemma meðferð hjá sjúklingum með mikla sjúklinga.
áhættu til að koma í veg fyrir sjúkrahúsvist og dánartíðni. Það er allt og sumt. Meðferð ætti að hefjast innan
fyrstu fimm eða svo dagana eftir að einkenni koma fram. Meðferð aldraðra sjúklinga eða
þjáist af langvinnum sjúkdómum eins og sykursýki, offitu, hjartasjúkdómum,
lungnasjúkdómur, nýrnasjúkdómur, ónæmiskerfi, sjúkdómar sem lifa af
krabbamein o.s.frv. Þetta er fólkið sem er líklegast til að deyja úr Covid og það eru þeir sem hafa gert það
mest þarfnast verndar. Ég reyndi að fá skýrslur um allar rannsóknir á öllum
Lyf til snemmbúinnar meðferðar hjá áhættusömum göngudeildum. Ég horfi á
bókmenntir daglega. Og það sem mér fannst er í raun alveg merkilegt. Það sem ég sá,
er að þrátt fyrir jákvæðar skýrslur um fjölda lyfja, sérhver rannsókn á
göngudeildarnotkun lyfs, hýdroxýklórókín, með eða án lyfja
stuðningur, hefur sýnt verulegan ávinning í því að draga úr hættu á sjúkrahúsvist
og dánartíðni.

Þessar rannsóknir falla í tvær megintegundir. Sú fyrsta er slembiraðað samanburðarrannsókn í
tvöfalt blind, og annað er rannsókn sem ekki er slembiraðað en samt stjórnað. Þú heyrðir
ýmsir stjórnarmenn og vísindamenn segja slembiraðaðar samanburðarrannsóknir
eru sterkustu sönnunargögnin. Margt af þessu fólki sagði það líka
Slembirannsóknir eru eina áreiðanlega sönnunargagnið. Það er einhver sannleikur í þessum
fullyrðingar, en það er líka mikið um lygar. Við vitum til dæmis að hið stóra
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meirihluti lyfja sem notuð eru til að meðhöndla hjartasjúkdóma hafa verið staðfest með tilraunum
ekki slembiraðað. Lyf sem lækka kólesteról var mikið notað jafnvel áður
slembirannsóknir eru ekki gerðar. Azithromycin, algengasta sýklalyfið
hjá börnum, hefur ekki verið staðfest með slembiröðuðum rannsóknum. Hugmyndin að aðeins slembiraðaðar rannsóknir
leggja fram áreiðanlegar sannanir er einfölduð hugmynd sem kann að hljóma vel í orði, en
samanburður milli slembiraðaðra og slembiraðaðra rannsókna er eitthvað sem hefur í raun verið
mikið rannsakað í læknisfræðibókmenntunum. Ég er sóttvarnalæknir vegna þess, þó að mér líki
líffræðilegar kenningar, ég þróa þær allan tímann til að kanna hvernig náttúran virkar, en
það er af reynslugögnum manna sem við lærum hvernig
örugglega náttúran.

Og við höfum gífurlegt magn af reynslugögnum til að sýna þessi próf
slembiraðað og samsvarandi rannsóknir sem ekki eru slembiraðaðar gefa sömu svör. Dr Tom
Frieden, fyrrum CDC leikstjóri, skrifaði langa ritgerð í New England Journal of
Lyf sem sýna að rannsóknir sem ekki eru slembiraðaðar geta gefið nokkuð
sannfærandi, sérstaklega þegar vandlega er gert til að útskýra ástæður fyrir
hvaða sjúklingar fengu lyfin og sérstaklega þegar aðstæður eru þannig að
kostnaður við að bíða eftir slembiröðuðum rannsóknum felur í sér verulegan sjúkdóm og dánartíðni sem
þeir sem við höfum séð á þessu ári. En ritgerð Dr. Frieden, þó að hún sé vald, gerir það ekki
veitir aðeins skyndimynd af reynslusönnunum fyrir athuganir sínar. Raunverulega sönnunin
koma úr metagreiningu sem gerð var af Cochrane Library Consortium, a



Bresk alþjóðleg samtök stofnuð til að skipuleggja niðurstöður læknisfræðilegra rannsókna
til að auðvelda gagnreynda val um inngrip í heilsu. The
Vísindamenn Cochrane skoðuðu hvað felur í sér tugi þúsunda samanburðar á milli
slembirannsóknir og hliðstæðar þeirra sem ekki eru slembiraðaðar og komust að því að báðar gerðirnar
rannsóknir komust að nánast sömu niðurstöðum. Þetta er raunveruleg sönnun þess að hið góða
ekki slembiraðaðar rannsóknir hafa jafn mikilvægar vísbendingar og rannsóknirnar
slembiraðað. Mikið magn af samkvæmum sönnunargögnum er sönnun, ekki
líklegar en einfaldar forsendur, sama hver segir þær.

Svo hvað fann ég um snemma notkun hýdroxýklórókíns hjá sjúklingum
áhættu utanaðkomandi sjúklinga? Það fyrsta er að hýdroxýklórókín er mjög öruggt.
Skynsemin segir okkur að lyf sem hefur verið notað á öruggan hátt í 65 ár af hundruðum
milljónir manna í tugum milljarða skammta um allan heim, ávísað án
venjulegt skimun hjartalínurit, gefið fullorðnum, börnum, konum
barnshafandi og mjólkandi mæður, ættu að vera örugg þegar þau eru notuð í upphafsfasa eftirmyndunar
veirusjúkdómur sem á þessu stigi er svipaður kvefi eða flensu. Reyndar rannsókn
framkvæmt af vísindamönnum við Oxford háskóla sýndi það í 14 stórum gagnagrunnum
alþjóðlegar sjúkraskrár yfir aldraða sjúklinga með iktsýki, nr
marktækur munur kom fram í dánartíðni af öllum orsökum hjá sjúklingum
sem hafa eða hafa ekki notað hýdroxýklórókín. Rannsakendur í Oxford skoðuðu einnig
hjartsláttartruflanir og fundust engin aukning fyrir notendur
af hýdroxýklórókín. Þessi aukning hefur komið fram hjá meira en 900.000 notendum
af hýdroxýklórókíni. Fjallað er ítarlega um þessa spurningu í grein minni sem birt var í
American Journal of Faraldsfræði í maí. Í dag birti FDA 1. júlí á vefsíðu sinni
vefur viðvörun varðandi notkun hýdroxýklórókíns hjá sjúklingum með sjúkrahús,
en við getum rætt það síðar; FDA hefur ekki haft kerfisbundnar sannanir í
göngudeildir og ranglega framreiknað frá legudeildum til göngudeildar, sem leiðir til
sem ég sagði áður að væri ekki í gildi.

Um rannsóknir á snemma notkun hýdroxýklórókíns hjá sjúklingum með sjúkrahús
í mikilli áhættu, hver þeirra, og þeir eru nú sjö, sýndi verulegan ávinning:
636 göngudeildir í São Paulo, Brasilíu; 199 sjúklingar á heilsugæslustöð í Marseille, Frakklandi; 717
sjúklinga í gegnum stórt net HMO í Brasilíu; 226 sjúklingar á elliheimilum í Marseille;
1.247 göngudeildarsjúklingar í New Jersey; 100 sjúklingar á langtímastofnunum
í Andorra (milli Frakklands og Spánar); og 7.892 sjúklinga víðsvegar um Sádi-Arabíu. Öll þessi
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rannsóknir beinast að snemmmeðferð hjá áhættusömum göngudeildum og allir hafa sýnt fram á
fækkun um 50% eða meira á sjúkrahúsvistum eða dauðsföllum. Saudi rannsóknin var a
landsrannsókn og sýndi fram á fimmfalda lækkun á dánartíðni fyrir hýdroxýklórókín plús
sink á móti sinki einum. Ekki var greint frá einni banvæn hjartsláttartruflun meðal þeirra
þúsundir sjúklinga, sem rekja má til hýdroxýklórókíns. Þetta eru tilviljanakenndar rannsóknir en
eftirlit sem hefur verið birt.

Nú vitum við líka að allar göngudeildir slembiraðaðar samanburðarrannsóknir á þessu
ár saman sýna tölfræðilega marktækan ávinning. Þessar sex rannsóknir fjölluðu um
venjulega hjá mun yngri sjúklingum, þar af aðeins brot í mikilli áhættu,
svo að hver fyrir sig hafi þeir haft of fáa sjúkrahúsvist eða dauðsföll til að vera
tölfræðilega marktækur. En þeir lögðu allir til minni áhættu með notkun á
hýdroxýklórókín, og þegar þau voru greind saman í metagreiningu, eins og mín
samstarfsmenn og ég komust að því að þessi lægri áhætta var tölfræðilega marktæk í



samstarfsmenn og ég komust að því að þessi lægri áhætta var tölfræðilega marktæk í
allt nám.

Við höfum eytt síðustu sex mánuðum með formlega stefnu stjórnvalda og
viðvörun við snemmbúinni meðferð á göngudeildum, með verulegum fjárfestingum
stjórnvöld í bóluefnum og dýrum nýjum meðferðum sem enn eiga eftir að vera
sannað og nánast enginn stuðningur við ódýr en gagnleg lyf, og fjórðungur milljón
Bandaríkjamenn hafa látist af þessari óstjórnlegu nálgun. Jafnvel með efnilegum nýjum bóluefnum,
við höfum nánast engar upplýsingar um virkni þeirra hjá öldruðum og háum
áhætta, þar sem vitað er að bóluefni gegn öndunarfæraveirum hafa slæm áhrif;
það munu taka nokkra mánuði áður en þeir eru fáanlegir; og við vitum það ekki
hversu lengi bóluefnið friðhelgi mun endast, eða jafnvel ef bóluefnin virka fyrir
stökkbreyttir stofnar vírusins   sem eru að aukast. Eins og ég hef margoft sagt, þá hefur
vísbendingar um ávinninginn af hýdroxýklórókíni sem notað er á frumstigi hjá sjúklingum
áhættuhópur í sjúkrahúsum er afar sterkur og sönnunargögn fyrir skaðlegum áhrifum þess eru jöfn
solid. Þessi sönnunargagn vegur greinilega þyngra en sannanir fyrir áhættu / ávinningi af
remdesivir, einstofna mótefni eða erfitt að nota bamlanivimab sem FDA hefur
samþykkt til neyðarheimilda, en synjað um heimild til notkunar
neyðarhýdroxýklórókín. Þessi áberandi tvöfaldi staðall fyrir hýdroxýklórókín verður að vera
umsvifalaust hafnað og beiðni um neyðarnotkun þess samþykkt. Svona
að við munum leggja leið okkar í snemmbúna göngudeildarmeðferð og fækka
veruleg dánartíðni. Þakka þér fyrir.
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VIÐAUKI 3

Coronavirus á Sikiley, fölsk greining. Codacons fordæmir:
Msgstr "Ógild sýni án greiningargildis".

SICILY - Fréttatilkynning kemur beint frá Codacons og við birtum hana að fullu hér-
hér að neðan, sem varpar ljósi á spurningu sem fordómaðir eru af nokkrum þekktum vísindamönnum
alþjóðleg. „Covid-19 sýnin eru ekki fullgilt og hafa ekkert greiningargildi“.

„Gögnin sem liggja til grundvallar Covid-19 neyðarboðum geta verið algerlega óáreiðanleg.
Greining á Covid-19 með 78 mismunandi þurrkum og engin þeirra hefur verið staðfest, metin og heimiluð
fyrirfram, og óáreiðanleiki hefur jafnvel verið staðfestur af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og stofnuninni
meiri heilsa.

Þetta var tilkynnt af Codacons og ítalska samtökunum um réttindi sjúklinga - 32. grein, með
kæra lögð fram til níu ríkissaksóknara á Sikiley (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani og Messina), þar sem óskað er eftir fullnægjandi rannsóknum vegna glæpa svika,
aukið svik fyrir að afla opinberra fjármuna, fölsk hugmyndafræði og manndráp.

Með sameiginlegri yfirlýsingu, Dr. Fabio Franchi Medico, sérfræðingur í smitsjúkdómum í veirufræði, Dr.
Antonietta Gatti, sérfræðingur í náttúrufræðilækningum, Dr. Stefano Montanari, lyfjafræðingur, rannsakandi
vísindamaður og nanópatolog, og prófessor. Stefano Scoglio, frambjóðandi rannsóknarvísindamanna til Nóbelsverðlauna
læknisfræðinnar 2018, allt í starfi sínu sem sérfræðingar og vísindalegir vísindamenn, með vísan til notkunar
svokölluð Covid-19 próf (sem eru miðpunktur núverandi stjórnunar neyðarástands tengt þekktu vandamáli
Covid-19), komist að því að niðurstöður prófanna eru algerlega óáreiðanlegar og að „halda áfram að
nota próf til að afla gagna til að ákvarða ástand neyðarboða,
einstaklings- eða hópasóttkvíar, og að setja takmarkanir og lokanir, frá skólum til
fyrirtæki og fjölskyldur, er nánast án vísindalegs grundvallar.

Sérstaklega, samkvæmt Stefano Scoglio prófessor, sem stjórnaði könnuninni og framkvæmdi rannsóknina, „prófunum
Covid-19 framleiða allt að 95% rangar jákvæðar: vottaðar af Higher Institute of Health “.

Þetta þýðir að hingað til er enginn sérstakur merki fyrir vírusinn og því enginn staðall.
sem gerir kleift að taka áreiðanleg sýni.

Í meginatriðum hefði Covid-19 þurrkurinn, kokið eða nefið, ekkert greiningargildi.

Stórt fyrirtæki gæti falið sig á bak við mikinn fjölda (ranglega) jákvæðra sýna
gestrisinn. Samkvæmt orðum fyrrverandi yfirmanns almannavarna, Guido Bertolaso, eru sjúkrahús það ekki
ekki svipta sjúklinga með Covid vegna hárra vasapeninga sem veittir eru til sjúkrahúsvistar.

Codacons Sikiley og 32. grein AIDMA - Ítalsk réttindi sjúklinga - segir Bertolaso.
Carmelo Sardella með kvörtunina - óskaðu því eftir sennilegri haldlagningu á þurrkunum
Covid-19 til staðar á yfirráðasvæðinu, til að framkvæma viðeigandi sérþekkingu á hinum ýmsu prófunum í
dreifingu til að sannreyna réttmæti þurrkatækisins til að greina SARS-
CoV-2, greindu fölsuð tæki ólöglega sett á markað, staðfestu að próf séu
notað á þann hátt sem er í samræmi við fyrirhugaða notkun og til að tryggja að öll önnur skilyrði séu uppfyllt
gildi prófana “.

Newssicilia.it -   11.17.2020 (þýðing DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
þurrkur-ekki staðfestar og án greiningargildis / 615489 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VIÐAUKI 4

„  Nürnberg-kóði  “ er listi yfir tíu viðmið sem felast í dómi réttarhalda yfir
Nürnberg læknar (desember 1946 - ágúst 1947)

1. Sjálfviljugt samþykki mannsins er algerlega nauðsynlegt. Þetta þýðir að viðkomandi
hlutaðeigandi verður að hafa lagalega getu til að samþykkja; að það verði að setja það í aðstöðu til að æfa
frjálst vald að eigin vali, án íhlutunar neins þáttar valds, sviksemi, þvingunar,
blekkingar, blekkingar eða aðrar nauðungarþvinganir eða þvinganir; og að hún verður að
hafi næga þekkingu og skilning á því hvað í þessu felst, svo að
leyfa upplýstri ákvörðun að taka. Þetta síðasta atriði krefst þess að áður en þú samþykkir a
jákvæð ákvörðun prófsins, hún er kynnt honum: eðli, tímalengd og tilgangur
reynsla; aðferðirnar og aðferðirnar við það; öll óþægindi og áhætta
það má með sanngirni búast við; og afleiðingarnar fyrir heilsu hans eða persónu, sem
gæti mögulega gerst vegna þátttöku hans í tilrauninni. Skyldan og
ábyrgð á mati á gæðum samþykkis fellur á hvern einstakling sem tekur
frumkvæði, stýrir eða vinnur að reynslunni. Það er skylda og ábyrgð
persónulegt sem ekki er hægt að framselja með refsileysi;

2. Reynslan verður að vera slík að hún skili jákvæðum árangri í þágu samfélagsins,
ómögulegt að fá með öðrum aðferðum eða námsleiðum, og ekki af handahófi eða óþarfa af
náttúra;

3. Tilraunina verður að smíða og byggja þannig á niðurstöðum dýratilrauna.
og þekkingu á náttúru sögu sjúkdómsins eða öðrum vandamálum sem eru til rannsóknar, að niðurstöðurnar
búist við að réttlæta að gera tilraunina;

4. Tilraunin verður að fara fram á þann hátt að forðast verði allar þjáningar og skaða,
líkamlegt og andlegt, ekki nauðsynlegt;

5. Engar tilraunir ættu að vera gerðar þegar ástæða er til að ætla að dauði eða
fatlaðir meiðsli munu eiga sér stað; nema kannski í þeim tilraunum þar sem læknar
tilraunamenn þjóna einnig sem viðfangsefni;

6. Áhættustigið sem taka skal ætti aldrei að fara yfir það sem er mannúðlegt mikilvægi
vandamál sem þarf að leysa með reynslu;

7. Gera verður ráðstafanir og koma þeim leiðum til að vernda prófunarmanninn gegn
tilvik, þó smávægileg, af meiðslum, veikleika eða dauða;

8. Tilraunirnar ættu aðeins að vera gerðar af vísindalega hæfum einstaklingum. flestir
Gera þarf kröfu um mikla faglega hæfni meðan á reynslunni stendur, allra þeirra
sem stýra eða taka þátt í því;

9. Í tilrauninni verður einstaklingurinn að hafa frelsi til að segja tilrauninni upp.
ef hann hefur náð því líkamlega eða andlega ástandi sem honum virðist framhald reynslunnar



ómögulegt;

10. Í tilrauninni verður vísindamaðurinn sem hefur umsjón með henni að vera tilbúinn að trufla hana kl
hvenær sem er, ef hann hefur verið leiddur til að trúa - á ástundun góðrar trúar, á hæfni
hátt stig og vandað dómgreind sem krafist er af honum - aðeins framhald reynslunnar
gæti leitt til meiðsla, fötlunar eða dauða prófasts.
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