Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes
håndtering av korona “pandemien”
Dette tilsvaret er sendt på vegne av følgende organisasjoner og bevegelser.
Folkebevegelsene Vaksineaksjon (nådde over 1 million mennesker totalt kun på portalen i
2009/2010) og var mye i media i 2009/2010 og eksisterer i dag i ulike fora og i sosiale medier
som FB.
Barnevernsaksjonen (600 000 besøk i 2013/14 alene, inspirerte også til barnevernsreformen,
skapte bevissthet rundt usikrede ledd i barnevern skjeden og var i møter med Solveig Horne i
sammenhengen. Bevegelsen har fokus på kvalitetssikring av alle ledd i barnevern skjeden,
styrke biologisk prinsipp, barnas rett, prinsipp for minste inngripen og generelle menneskerett).
Helsefrihet.no, der vi også taler på vegne av mange tusen mennesker og en stor del av den
våkne helsebevisste delen av befolkning og Folkestemme.no.
Vi er svært bekymret over hva vi ser utforme seg og undertegnede med mange flere har satt
seg grundig inn i materien, her kommer mitt høringssvar på vegne av ovennevnte grupperinger
og folkebevegelser.
Kort oppsummert påstand: På vegne av nevnte grupper og som en av folkets representanter
aksepterer vi IKKE et corona pass/grønt pass/vaksine pass i noen omstendighet mellom
mennesker i vårt land og grunnen til det underbygges og dokumenteres ettertrykkelig i dette
tilsvaret.
Det kreves også herved på bakgrunn av innlevert dokumentasjon i dette dokumentet
umiddelbar heving av midlertidig forføyning (kriseloven av mars 2020).
Der det står påstand er det min påstand basert på validerende data og dokumentasjon på
vegne av de organisasjoner jeg har grunnlagt og leder. Annen tekst er kommentarer tilknyttet
materialet og de ulike temaer og eller omtale av dokumentasjon. Det bør fremkomme greit hvor
det er kommentert et bilde eller en statistikk etc.
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1. Introduksjon
Her kommer også regjeringens umåtelige store ansvar inn og jeg vil her i høringssvaret
tildele direkte ansvar (Notice of Liability) til Regjeringen, og spesielt følgende
enkeltpersoner i fremtredende posisjoner:
Erna Solberg (Statsminister i snart 8 år og leder for den sittende regjering pre og under
COVID)
Bent Høie (Nåværende Helseminister og tidligere og Stortingets helse og omsorgs
kommite 2009-13, under svineinfluensa “pandemien”, Bent er spesielt ansvarlig i
sammenhengen grunnet sitt tidligere engasjement tilknyttet katastrofehåndteringen og
alvorlige skader etter pandemrix vaksinen)
Bjørn Guldvåg (Direktør i helsedirektoratet og lege)
Espen Nakstad (Assisterende direktør i helsedirektoratet og lege)
Steinar Madsen (Overlege i legemiddelverket), løy på direkten angående pandemrix
vaksinen på Dagsnytt 18 og sa at vaksinen var helt trygg. Dette skadet mange.
Undertegnede i debatt med Bent Høie og Steinar Madsen i 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=2UjJ7LBb_es
Camilla Stoltenberg (leder FHI) har et særs stort ansvar som leder for statlig
rådgivende organ.
Raymond Johansen, AP politiker og leder for Oslo Byråd, byen med mest alvorlige
tiltaksnivå og stor grad av negative konsekvenser, økonomisk, psykologisk og nå også
en pandemi innen butikkdød i Oslo Akershus.
Noen av disse menneskene må umiddelbart bli fjernet fra sin stilling og politiske
posisjon og settes i karantene frem til retten kan avgjøre deres dom. Det må grundig
etterforskes hvilke personer som er medskyldig i bevisst innføring av grunnlovsstridige
tiltak.
Andre medansvarlige:
Alle kommuneoverleger må stilles ansvarlig for sitt engasjement
Egil Matsen (leder for korona kommisjonen) og hans medarbeidere i kommisjonen for
eventuell feilaktig og eller mangelfull rapportering om dette har forekommet. Jeg vil
påpeke spesielt ett punkt i oppsummeringen i rapporten.
Alle ledere innen kommunale yrker som bidrar/medvirker til håndhevelse av corona
restriksjoner og tiltak mot befolkningen, samt tilretteleggelse av vaksinering og testing,
da spesielt ansvarlig tilknyttet vaksinering og de skadevirkninger vaksinen(e) kan og vil
medbringe.
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Kort angående den planlagte lovendring og forsøk på innførsel av Korona pass
(grønt pass/vaksinepass)
Dette lovforslaget bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.
De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.
Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl.vedl.1

Vær også klar over følgende:
De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte corona/vaksinepass, er samtlige
kun “nødgodkjente”, eksperimentelle vaksiner som ikke har gått gjennom tilstrekkelig
testing og har ikke gått igjennom full FDA approval. Dette medfører et absolutt risikabelt
eksperiment på befolkningen. Nødgodkjennelse gjennom FDA betyr at de kun skap
brukes med mindre det IKKE finnes andre alternativer, men vi kjenner til flere mer eller
mindre effektive tiltak mot corona nå. Vaksinene var faktisk ute i verdensbefolkningen
før FDA hadde godkjent vaksinene for emergency use authorization. Jeg vil dykke ned i
og dokumentere hvorfor jeg mener det ikke er noen grunnlag for emergency use av
eksperimentelle vaksiner videre i dette dokumentet. Det er godt dokumentert.

Blant alternativer er.
Ivermectin
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Remdesivir
Hydroxychloroquine (ble nylig fjernet for emergency use hos FDA, men det var etter
funn nok ikke grundig nok testet.
Høydose med D vitamin
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/treatments-for-covid-19
Styrke immunsystemet naturlig og dermed forebygge - det finnes MANGE tiltak her,
men dette snakkes det ikke om fra myndighetenes side, det er tydelig kun vaksinen som
kan redde alle og det er det farligste og mest eksperimentelle aspektet her. Mennesker
får da ikke muligheten til å ta et grundig informert valg (Informed consent).
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system/
Myndighetenes skremsel og press mot befolkningen for å la seg injisere med disse
eksperimentelle vaksinene som eneste valide alternativ, bryter mot Nürnberg-kodeksen
som er beskrevet lenger ned. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og
dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.
Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på
de ovennevnte lover og forordninger da også med det nå nevnte corona/vaksine/grønne
passet som planlegges innført fra regjeringen sin side og som dette tilsvaret til høring
også er myntet på å adressere.
Vi vet allerede nå at Regjeringen planlegger og tenker på bruk langt utover det nivå det
er snakket om så langt og det er ingen grenser for hvilke menneskerettsbrudd som kan
komme i kjølvann av en slik innførsel.
Erna uttaler at det kan brukes for handel i butikker. Altså at folk stenges fra å kjøpe mat
om de ikke vaksinere seg, viser tester eller lignende. Dette er ikke frivillighet, dette er
tvang og absolutt forskjellsbehandling/skap av klasseskiller. Vi tror ikke Regjeringen
forstår alvoret i hva de utøver eller rett og slett har mistet seg selv til en agenda som får
dem til å bryte med alle ovennevnte lover og regler, samt menneskeretter. Uansett er de
ansvarlige for disse lovbrudd.
https://www.dagbladet.no/nyheter/vurderer-bruk-i-butikker/73729762?fbclid=IwAR0LIDE
bCMnuXB5DHAMbGUgR4CpcRMlOxbEM7hF664eNiBeQk67SXdVQhNc
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Idet dere leser og går gjennom dokumentasjon ber jeg om at dere ser i retrospekt på
det vonde året som har vært og tar selvkritikk og stiller spørsmålet, er det ikke nok nå,
er det et kjølig og brutalt hjerteløst samfunn vi ønsker oss med et apartheid klasseskille
system eller vil vi faktisk ha et velferdssamfunn med demokratiske prosesser basert på
medmenneskelighet og folkelighet?
Her er det snakk om å strupe tilgangen til midler som dagligvarer og klær og annet i
butikker.
Regjeringens videre handlinger nå vil definere historien og norsk kultur videre.
Er dette en ettermæle dere ønsker å bli husket for som folkevalgte av folket FOR folket?
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2. De faktiske lovene som gjelder
Før jeg går igjennom videre svar til høring vil jeg liste opp og lenke til viktige lover,
regler og normer som skal og må følges i et sunt samfunn:
Kongeriket Norges Grunnlov - grunnloven er over alle andre lover og skal følges LOV-1814-05-17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn?q=den%20norsk%20grunnlov
Menneskerettighetene til individet:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn?q=den%20norsk%20grunnlov#KAPI
TTEL_5
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/menneskerettigheter/ny-struktur/sentr
ale-menneskerettskonvensjoner/id2076765/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30?q=menneskerett
Nuremberg Kodene
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code
http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/
Hippokrates ED: (alle legers ed og etiske retningslinjer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Oath
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_malpractice
Common LAW
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law
Natural LAW
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law
Som nevnt også tilknyttet vaksinepass og vaksinepress/tvang/tap av friget etc
reguleres av spesielt:
Dette lovforslaget bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113. De
Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30. Diskrimineringsloven
"Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl.vedl.1
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3. Beskrivelse av PCR testen og uttalelser fra dens utvikler Kary
Mullis og svar til korona kommisjonens oppsummering
Kommisjonens Oppsummering
TATT RETT FRA RAPPORTEN:
I midten av februar 2021 var det totalt registrert 67.190 covid-19-smittetilfeller i
Norge, og 592 personer var døde av covid-19.
Vi vil tidlig her påpeke denne feilaktige påstanden i korona kommisjonens
oppsummering og ta det derfra med grundig dokumentasjon rundt forhold direkte
relatert til denne påstanden og relatert til denne.
Uten at jeg kan eller vil gå inn på alle sider av rapporten fra kommisjonen vil jeg dekke
de viktigste temaene rundt corona håndteringen og og legge vekt på lover, regler,
prinsipper og menneskerettigheter i sammenhengen.

Svar til corona kommisjonens oppsummering og dokumentasjon
rundt PCR testene.
Dette er viktig da kommisjonen kommer med en udokumentert PÅSTAND over som ikke
har hold i dokumenterte fakta og kan heller ikke underbygges vitenskapelig.
Vi trodde ikke Korona kommisjonen fikk mulighet til å synse?
FAKTA ER (og er godt dokumentert nå):

1. Det kan ikke konkluderes med antall smittetilfeller tilknyttet Covid-19 (sars-cov2)
basert på utslag fra PCR lab tester og eller hurtigtester (spesielt hurtigtestene) med
sykler på inntil 45 som dessverre gir en altfor høy grad av unøyaktighet gjennom falske
positive og negative utslag.
Testen kan IKKE, understreker ikke, isolere Sars-cov2 virus eller andre virus, la
meg underbygge og utdype og dokumentere dette videre.
At testen slår ut på noe og at man kan finne stort sett hva som helst av noe, om så kun
noen få virus være seg dødt/ikke smittbart eller ikke om det forstørres/kopieres nok
ganger er ikke godt nok til å underbygge en pandemiberedskap av det umåtelige
omfang gjennomført i 2020/21.
Flere kilder viser til at PCR testen har gitt utslag på “covid” ved testing av vann, coca
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cola og en rekke andre substanser, også på tester av ikke organisk materiale, organisk
materiale og dyr.
Altså ikke reliabel nok til å etablere og dokumentere et smittetilfelle. Dermed kan
ikke et utslag på en test konverteres eller brukes som et smittetilfelle eller
definere omfang av antall smittede i samfunnet. Dokumenterer det under.
Testene er også inngående brukt asymptomatisk og feil og mange har latt seg
skremme til å teste jevnlig/gjentatte ganger og er dermed med på å opprettholde falske
“smittetall” og et falskt smitte bilde ved å produsere mange utslag av falske positive (og
negative) utslag. Da ved sykler på inntil 45 som overlege på rikshospitalet også
bekreftet overfor Solvang og Nakstad på NRK til tross for at Nakstad, som burde vite og
forstå seg på slikt som lege nektet for at det var tilfelle. Han ble tatt i løgn på direkten,
meget flaut og meget alvorlig. Så er det snakk om å begynne å MASSE TESTE barn og
unge i barnehager og skoler (friske asymptomatiske sådan) og da når dette en
alvorlighetsgrad og brutt på alle mulige former for etiske og moralske prinsipper, samt
også ovennevnte lover, regler og kodekser. Barn som har en minimal risk for død
tilknyttet covid skal ikke utsettes for masse testing og skal heller ikke brukes som
melkeku for å opprettholde falske smittetall.
2. Antall døde er også misvisende da dødsfall også baserer seg primært på post
mortem utslag på samme unøyaktige PCR test resultater og mange av disse
dødsfallene hadde en høy aldersfordeling og de fleste av dem hadde også
underliggende sykdommer og lidelser. Det er etter min viten IKKE utført mikroskopi
tester basert på obduksjon av de døde for å isolere virus og dermed endelig fastslå
dødsårsak. Så å bruke slike tall er misvisende da de fint kan ha dødd av alt fra
influensa, betennelser, hjerteinfarkt, bakterieinfeksjon (pneumonia) eller annet.
Refererer også her til dokument på Regjeringen.no med følgende:
Les dette dokumentet på Regjeringen.no så forstår man at dette ikke er en reliabel nok
test: (PCR Hurtigtest som Norge har brukt et sted mellom 280 og 800 millioner kroner
på! Bare summene brukt her av skattebetalernes penger på noe så usikret og unøyaktig
må få fornuftige mennesker til å stille spørsmål)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endringer-i-smittevernlove
n-portforbud/id2827769/Download/?vedleggId=94f723fa-fd1a-4ef2-9402-cfa8f72f61c3&f
bclid=IwAR2mIV8nRDZxVlnwsHWwRQ0FIZzEfQMngbzrQTgRJPo6eZxNbQqpuxx6Vw
w
“Ekstern fagfellevurdering av RTPCR-testen for å oppdage SARS-CoV-2 avslører
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10 store vitenskapelige feil på molekylært og metodisk nivå: konsekvenser for
falske positive resultater”
SPESIALIST Øyvind Kommedal, spesialist i medisinsk mikrobiologi og ansvarlig for
korona testing ved Haukeland universitetssjukehus til NRK:
TESTEN ER ENKELT OG GREIT FOR DÅRLIG
REAGERER PÅ NAKSTAD -UTTALELSER: – ARROGANT
– Det er faglig uforståelig at man skal bruke tid og ressurser på dette, sier Øyvind
Kommedal, spesialist i medisinsk mikrobiologi og ansvarlig for korona testing ved
Haukeland universitetssjukehus til NRK.
– Testen er enkelt og greit for dårlig, sier Kommedal.
I forrige uke skrev NRK at leger er kritiske til masse testing av elever.
De pekte på at hurtigtestene har lav evne til å fange opp positive tilfeller og derfor vil
føre til falsk trygghet.
– Arrogant svar
Kommuneoverlegen i Sunnfjord er blant dem som er kritiske. Han kalte ordningen med
masse testing for «symbolpolitikk».
Nakstad svarte at han anbefalte kommuneoverlegen «å lese den informasjonen de
hadde sendt ut til kommunene».
– Vi synes svaret fra Nakstad er arrogant, sier Kommedal og utdyper:
– Det er kompetente og erfarne fagfolk som er kritiske.
Dette handler ikke om at de ikke har lest informasjonen, det handler rett og slett om at
flere på faglig grunnlag er uenige i at masse testing har noe for seg.
Opptil 836 millioner.
Regjeringa har satt av opptil 836 millioner kroner til masse testing gjennom
folketrygden.
– Det er absurd å hevde at dette er nyttig og god ressursbruk. Tenk på hva det krever
av tid og krefter i skolene.
Det er ikke slik at sunn fornuft ikke gjelder bare fordi det er snakk om korona, sier
Kommedal.
Kommentar: Jo når det gjelder korona går det helt greit å se bort fra sunn fornuft
Radarparet Guldvog og Nakstad i Helsedirektoratet har nå styrt Norge som en
smittevern stat i 14 måneder.
9

De har gang på gang overkjørt faglig ekspertise, Folkehelseinstituttet og de beredskap
retningslinjene som gjaldt i Norge fram til 12. mars 2020.
Og de har gjort det til vane å overkjøre Grunnloven og andre norske lover, fordi «korona
situasjonen krever det».
Så sjøl om det er totalt unyttig og en vanvittig sløsing med penger, og sjøl om fagmiljøet
advarer mot det, vil de sjølsagt drive masse testing av skoleelever også.
Hvorfor?
De har makt til det.

Beskrivelse av PCR testen og uttalelser fra dens utvikler Kary Mullis
Utvikler av PCR testen Kary Mullis (døde august 2019 rett før Covid brøt ut)
https://no.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis
https://www.youtube.com/watch?v=Yme6cAa32qE
Misbruk av PCR testen ifølge oppfinneren selv
https://www.youtube.com/watch?v=scYudSweDAs
https://www.youtube.com/watch?v=0ogPbJzqtZM
“PCR skaper mer av alt.. Den forteller deg ikke at du er syk.. Kan ikke isolere virus”
COVID Diagnosis with PCR | Misinterpreting results | Cycle threshold explained
https://www.youtube.com/watch?v=S_1Z8cSXI-Q
Om mRNA
https://www.youtube.com/watch?v=TfYf_rPWUdY
“The job of the mRNA is to carry the gene's message from the DNA out of the nucleus
to a ribosome for production of the particular protein that this gene codes for.” DNA
learning center. Her lekes det “gud” på høyt nivå og det tråkkes dramatisk over etiske
grenser hver dag i COVID påskudd og eksperimenteres over en lav sko med noe
menneskeheten ikke vet nok om og som omhandler DNA og genmodifikasjon på et høyt
nivå. Vær varsom plakaten bør her så og blinke rødt, men neida, i stedet bringes det inn
arroganse og politikk i helse spørsmålet fra sittende regjering sin side.
Uttalelser fra forskere som har mikroskopi testet “postive” tester på ny finner kun
influensa: https://greatreject.org/laboratories-cant-find-covid-19-in-positive-tests/
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PCR feilkilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/PCR

https://www.nrk.no/rogaland/spesialist-stotter-hurtigtest-kritikk_-kaller-nakstads-svar-forarrogant-1.15474803
Siste tallet jeg hørte var over 800 millioner for hurtigtester så langt (må verifiseres). Er
dette rett ressursbruk for en så unøyaktig test som ikke engang kan etablere et reelt
11

smittetilfelle? Og ingen tillegges ansvar? Denne artikkelen omtaler hurtigtestene som
brukes som primær metode, men den er nå litt foreldet i forhold til de siste innkjøpstall
av testene. Follow the money. Hvem tjener pengene på COVID krisen må kartlegges
bedre. Vi snakker en global industri her med trilliarder av dollar. 2009 er en liten
barnehage i forhold til kapitalflyten fra land og myndigheter inn i få hender
(skattebetalernes midler) i COVID skandalen.
https://www.nrk.no/norge/ny-studie-slakter-hurtigtestene-norge-har-betalt-280-millioner-f
or-1.15241363

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1BRreM/forsker-hoeyt-smittetall-er-misvisende-vil-vite-hvor
-mange-som-blir-syke?fbclid=IwAR3cL0e-2rlvuKqxPiFTxO9J4Mp25c50s-B8lh0nl_m1cdDrosrvK
eKtBUg
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PÅSTAND:
PCR testen egner seg ikke til å etablere smittetall eller avklare dødsårsak og er
ubrukelig som verktøy i forhold til å opprettholde tiltaksnivå og begrunne forlengelse av
midlertidig forføyning (kriselov eller endring i smittevernslov). Test metoden er ikke
egnet til å underbygge innførsel av korona/vaksinepass, obligatorisk maskebruk,
obligatorisk videre testing eller vaksiner. Kriseloven som fra mars 2020 har vært i
direkte strid med kriseloven må OPPHEVES umiddelbart.
World Doctors Alliance motsier PCR-testene, pandemiens validited og vaksinene med
et åpent brev til regjeringer over hele verden hvor over 84 000 leger har signert så
langt, jeg vil heller anbefale på det sterkeste å lytte til disse ekspertene fremfor Nakstad,
Guldvåg, Camilla Stoltenberg, Steinar Madsen og noen få norske politikere om klart
viser at de ikke er her for sin egen nasjon eller det norske folk, men for EU og Davos
agendaen:
https://worlddoctorsalliance.com/
https://helsefrihet.no/100-000-leger-og-medisinske-fagfolk-motsetter-seg-covid-19-vaksi
ne/

4. Kritikk til myndighetenes midlertidige og grunnlovsstridige
forføyning (kriselov)
Kanskje ikke så midlertidig allikevel?
Erna taus om grunnlovsbrudd
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https://www.dagbladet.no/nyheter/taus-om-grunnlovsbrudd/73698973?fbclid=IwAR1nH
RUSvmdR8wFVukBIb_zetM7Yu7nNTsewxZq5TKNlNJk7DJ_Nvphi28A
Dr. Reiner Fuellmich about corona
https://www.corona-schadensersatzklage.de/video-dr-fuellmich-en/
Dr. Reiner Fuellmich - the evidence
https://rumble.com/vgdl3f-dr-reiner-fuellmich-international-lawyer-has-all-the-evid
ence-that-pandemic.html?fbclid=IwAR3GYZtts_lxd3wXsmQApRkW55OjEbM4H92
2E7XXCvVO1PWK0X2TmFkrBD4
Regjeringen må selv BEVISE at de har hatt det validerte og dokumenterte underlaget
og retten til å innføre en slik grunnlovsstridig lov, noe de faktisk ikke kan med dagens
tall. Tallene er ikke validert vitenskapelig annet enn det vi kan kalle Pseudo science,
men det holder ikke, her handler det om millioner av menneskeliv og mennesker med
reelle menneskerettigheter som IKKE KAN BRYTES annet enn gjennom individets
grundig informerte valg (INFORMED CONSENT) og da uten bruk av noen form form for
PRESS, TVANG, TRUSSELBILDER eller SKREMSELSPROPAGANDA. Dette
informerte valget er ikke tilstede en gang under dagens såkalte krisehåndtering,
mennesker skremmes og presses til å ta et valg, men det er ikke balansert og objektiv
validert informasjon folket får. Her ligger bevisbyrden på REGJERINGEN, ikke på folket
som nå blir offer for den “helse” politikk (helsediktatur) som forsøkes innføres gjennom
dette såkalte passet.
Og det ble ettertrykkelig og offentlig sagt fra Statsminister Erna sin side i Mars 2020 at
denne midlertidige forføyningen skulle fjernes så snart som mulig, men dette er ikke
gjort og forføyningen er brukt til å ENDRE andre lover og regler i landet og påføre
kommuner og yrker, spesielt innen det kommunale enormt press og urimelige og til tider
absolutt uansvarlige og urimelige krav.
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Dette skjer nå i Danmark der dette nå er et klart bevis på forsøkt innført klasseskille:

Hva tenker dere med der oppe i regjeringen?
Hva er agendaen her?
Vi formoder dette bildet blir meget tydelig ettersom tiden går og folket mister ytterligere
rettigheter, utsettes for ytterligere menneskerettsbrudd og grunnlovsbrudd med mindre
man gir etter for regimet.
Sannheten kommer på bordet en dag, rest assure, tusenvis av oss er svært
oppegående og våkne individer og vi vil ikke la dette ødelegge landet vårt. Jeg taler på
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vegne av denne bevisste og våkne delen av befolkningen her og flere våkner opp og
forstår hva regjeringen arbeider mot innførsel av. Dette er langt mer alvorlig og
inngripende enn en “pandemikrise,” dette handler om individets frihet, menneskeretter,
vår nasjons suverenitet og kriminalitet mot egen befolkning fra regjeringens side. Dette
er også grovt brudd på nasjonal sikkerhet ved brudd på grunnloven vår der landet sakte
men sikkert legges inn under utenlandsk herredømme. (Jfr grunnloven kan dette
straffes med fengsel fra 8-22 år om regjeringen tas i å konspirere i å underlegge vår
uavhengige nasjon inn under utenlandsk herredømme, hvilket det er arbeidet aktivt med
helt siden Gro Harlem Brundtland svek vårt land og signerte Norge inn under EØS
avtalen.
Og hvorfor er det tillagt en hemmelighet stempling på 60 år rundt dette? Er det noen
som har noe å skjule her? Hvorfor forsvinner datagrunnlag, smser, mailer fra
statsansatte/politikere/helsetopper i sammenhengen?
Refererer her igjen til grunnlovens paragrafer, her er noen av dem listet opp. Det
foreligger DIREKTE brudd på grunnloven og på individers menneskerettigheter i
spesielt enkelte kommuner der tiltaksnivå har ledet til for inngripende tiltak, samt
obligatorisk maskebruk.
En annen ting er samfunnsgrupper og yrker der inngripende nasale PCR tester er tatt i
bruk og der individer er blitt utsatt for gjentakende tester med de brudd på
menneskerettigheter og grunnlov dette har medført for de som uten fri vilje eller i frykt
for å miste jobb og levebrød og eller er utsatt for tvang eller press fra ledelse og eller
barnevern jfr testing og eller masker er utsatt for. Disse utsettes nå for umenneskelig
press i retning av å vaksinere seg eller står i fare for å miste levebrødet sitt som de har
investert store deler av sitt liv og levne på å opparbeide.
Jfr Grunnloven paragraf 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og sitt
familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Statens myndigheter skal sikre et vern om
den personlige integritet. Dette er nå brutt her.
Midlertidige forføyninger som er grunnlovsstridig opprettet jfr Krise Lov av mars 2020 og
videreført i 2021 kan ikke brukes som grunnlag i denne sak.
Her er fra korona kommisjonen (kilde NAV) et av problemene i kjølvannet av
avgjørelsen, mange av disse problemene vil være langsiktige av natur
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Det dør normalt 1500-2000 av influensa hvert år. Corona dødsfall er lavere siden
starten av Corona enn dette. Det er altså ingen pandemi!
Vi kan da konkludere med at LØSNINGEN PÅ DET PÅSTÅTTE PROBLEM ER BLITT
VÆRRE ENN SELVE PROBLEMET. Alle tiltak må da opphøre umiddelbart ellers vil
eksperimentene og bruddene bare fortsette. Det samme med kriseloven, den må nå
oppheves og vaksinene fjernes umiddelbart fra vaksineprogrammet.
Paragraf 100 i grunnloven
Ytringsfridom skal det vere.

17

Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar,
idear eller bodskapar om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga
ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til
individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov.
Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst. Det
kan berre setjast slike klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande
omsyn gjer det forsvarleg halde opp imot grunngjevingane for ytringsfridommen.
Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder kan ikkje nyttast om det ikkje
trengst for å verne born og unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brevsensur
kan ikkje setjast i verk, så nær som i anstaltar.
Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje
forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne
retten av omsyn til personvern og av andre tungtvegande grunnar.
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.
Grunnlovens paragraf 101
Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna
fagforeiningar og politiske parti. Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og
demonstrasjonar.
Grunnlovens paragraf 109
Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta imot grunnleggjande opplæring.
Opplæringa skal utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og
fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.Dei statlege
styresmaktene skal sikre tilgjenge til vidaregåande opplæring og likt høve til høgare
utdanning på grunnlag av kvalifikasjoner.
Midlertidig forføyning (krise lov) var og er fremdeles direkte grunnlovsstridig og spesielt
nå 13 måneder etter når tall og fakta er på plass viser forføyningen seg å være for
inngripende og i strid også med menneskerettskonvensjon, nuremberg kodeksen og
Hippokrates ED, first do no harm idet løsningen på det påståtte problem nå
dokumentert er blitt verre en selve problemet og problemet alvorlighetsgrad. Det hjelper
ikke å bruke fryktpropaganda fra India og Brazil for å underbygge retorikk her.
PÅSTAND: Myndighetene hadde ALDRI grunnlag eller standing for å tildele seg selv en
slik “kriselov” i utgangspunktet (mars 2020). Det var og er er rett og slett ikke
underbyggende validerte data nok til det, og allikevel 13 måneder etter, her er vi og skal
endre midlertidig forføyning enda en gang ved å til og med forsøke å endre en
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eksisterende smittevernslov til å omfatte noe så dramatisk og rettsstridig som et
vaksine/corona sertifikat.
KRAV: Kriseloven må umiddelbart FJERNES og samfunnet fullt gjenåpnes uten å
innlemme barn og unge i den såkalte “dugnaden” på noe plan.
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5. Kritikk til grad av tiltaksnivå knyttet til en såkalt “pandemi.”
Etter at WHO i 2009 og 2010 endret beredskap definisjonen for hva en pandemi er og
skal imøtekommes av alle 192 WHO tilknyttede land fra å gjelde
ALVORLIGHETSGRAD og DØDELIGHET til å gjelde antall smittetilfeller(cases) så kan
nå selv forkjølelse (common cold) eller da også kalt corona virus og ordinær
sesongbasert influensa nå også kategoriseres som en pandemi, hvilket er helt bak mål
og blir brukt helt feil i global beredskaps sammenheng med katastrofale følger og
gjentakende sjokkdoktriner ovenfor befolkningen. Dette er CRIMES AGAINST
HUMANITY. La meg dokumentere dette for dere.
Endringer av WHO sine definisjoner og hvordan det har endret verden
https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-086173/en/
Se de neste sidene for skjermdumper der det er brukt et spesialprogram for å
kartlegge hvilke endringer som er gjort over tid på samme WHO side. Endringer
er dokumentert i 2008, 2009 og 2010.
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ENDRING i WHO definisjon for pandemi/diseases endring gjort MARS 06 2008:
- Defineres ut ifra DØD og alvorlighetsgrad samt globalt omfang basert på
alvorlighetsgrad
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ENDRING i WHO definisjon for pandemi/diseases ending 18 April 2009:
- Defineres ut ifra DØD og alvorlighetsgrad samt globalt omfang basert på
alvorlighetsgrad, men definisjonen vannes noe ut og blir mer vag.
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ENDRING i WHO definisjon for pandemi/diseases ending 24 Mars 2010:
- Defineres ut ifra antall CASES, definisjonen av en pandemi er ikke lenger definert etter
alvorlighetsgrad og død, men antall cases(tilfeller/utslag på en PCR test for eksempel
brukes som en case/et smittetilfelle). Tross at dødstallene har gått ned behandles nå
utslag på tester og antall talte tilfeller som grunnlag for å opprettholde en meget
omfattende pandemiberedskap der alle former for systemer trår i kraft.
Enorme og kostbare tiltaksnivåer (kostnad kan ikke kun regnes i penger, men i
vaksineskader, psykologiske problemer, selvmord, skade på barn og unge og mye mer)
basert på en definisjon som nå ikke definerer noe konkret i det hele tatt. Her er
dokumentasjon på endringene. Dette er kriminelt, dette er CRIMES AGAINST
HUMANITY. Dette er økonomisk kriminalitet. Dette er brudd på FNs menneskeretts
konvensjon, på grunnloven i Norge, på Nuremberg kodene som nevnt.
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Andre underbyggende artikler rundt definisjonsendringen og hva det har gjort
med verden vår.
https://undercurrents723949620.wordpress.com/2021/03/22/the-definition-of-pandemichas-been-altered/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/10/1976-swine-flu-pandemic.
aspx
Det store spørsmålet er da, kan vi da ha tillit til WHO lenger og la WHO skapte
definisjoner og tiltaksnivåer få definere norsk politikk?
Jeg mener dette bildet er krystallklart og at svaret er, NEI.
Hvorfor tar ikke korona rapporten til korona kommisjonen dette spørsmålet opp
grundigere er et godt spørsmål?
Her viser tall fra FHI at sannsynligheten for å dø OM man får corona er ekstremt lav.
https://www.aftenposten.no/norge/i/dl76KB/hva-er-risikoen-for-aa-doe-hvis-du-blir-smitte
t-i-norge-naa-har-fhi-gjor?utm_source=facebook&utm_content=deleknapp&utm_campai
gn=bunn&utm_medium=social%20media&fbclid=IwAR0tg5_MXgY6lJeo5rECzXjZdYOq
YLAa0ZRzCt7Kq8jnnRqak5G0uJ5JCpk

Her er tall fra SSB rundt dødsfall med denne avslørende tittelen:
Ingen overdødelighet i 2020
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ingen-overdodelighet-i-2020?fbcl
id=IwAR2kBWWXUHXIlGtO88iWiXZigD7-TGbTbjs0Mcq8xJ8F08pYaz5NPJFUsFo
Se også grafen under, den forklarer det meste og underbygger påstanden om at det
etter WHO sine tidligere pandemi beredskapsbegreper IKKE foreligger noen pandemi…
Når skal vi begynne å forholde oss til EKTE TALL dere?
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Det døde i overkant av 40 600 personer i 2020, en liten nedgang på tross for
koronapandemien. Den lange trenden med stadig økende levealder fortsetter med
uforminsket kraft. (da til tross for corona også her...merkelig er det ikke?). Legg merke
til den blå grafen for 2021 under. Den BEVISER at det ikke finnes noen pandemi.
https://www.ssb.no/korona/statistikk-om-koronakrisen

Her er tall fra CDC, nylig oppdatert - legg merke til at disse hadde underliggende
sykdommer som blant annet Pneumonia (bakterieinfeksjon - 3 største globale
dødsårsak, langt mer alvorlig enn Covid), influensa etc.
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR1pd2J1V8VwS
NKEoJ6mo_9U6_uEzdG0nf6nS2s5H6ucRuekf7VZ9V2p1vU#Comorbidities

25

Utdrag fra CDC:
Comorbidities and other conditions
Table 3 shows the types of health conditions and contributing causes mentioned in
conjunction with deaths involving coronavirus disease 2019 (COVID-19). The number of
deaths that mention one or more of the conditions indicated is shown for all deaths
involving COVID-19 and by age groups. For over 5% of these deaths, COVID-19 was
the only cause mentioned on the death certificate. For deaths with conditions or causes
in addition to COVID-19, on average, there were 4.0 additional conditions or causes per
death. For data on deaths involving COVID-19 by time-period, jurisdiction, and other
health conditions
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Vi begynner å se konturene av dette nå gjør vi ikke? Vil vaksinen kunne øke
antallet tilfeller av “covid” infeksjoner og dermed generere falske tall for å videre
opprettholde inngripende smittevernstiltak og dermed også rettferdiggjøre alt fra
lovendringer til vaksinepass/corona pass?
https://www.manilatimes.net/2021/04/06/opinion/columnists/topanalysis/shocking-reporton-sinovac-vaccinations-increased-covid-cases-after-using-vaccine/860478/?fbclid=IwA
R2hcXEY2Z8a3L0_l49DsJBrY6Yetf3VotSbhETku2En9X1saq824Yxxn6Q

6. Maskebruk offentlig - livsfarlig eksperiment ref 1918
National Institute for Health - NIH artikkel om dødsårsak for spanskesyken i 1918
Bacterial Pneumonia Caused Most Deaths in 1918 Influenza Pandemic (feil maskebruk
offentlig, dette var første erfaring globalt med en form for massse maskebruk offentlig)
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-death
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s-1918-influenza-pandemic

Helsedirektoratet med Nakstad og Guldvog i spissen er kanskje de man må
kritisere hardest i sammenhengen da de også har ignorert inngående undersøkelser
rundt maskebruk i det offentlige og valgte å ikke lytte til FHI sin anbefaling og andre
leger og eksperters uttalelser rundt dette spørsmålet til tross for at FHI hadde gjort det
grundigste arbeidet rundt å samle dokumentasjon rundt dette aspektet. Her spilte
helsedirektoratet politikk inn i helsespørsmålet og overkjørte andre eksperter som da
ikke er blitt hørt. Dette må ses på som svært alvorlig.
FHI sin dokumentasjon og anbefalinger rundt maskebruk i det offentlige.
(Endret seg noe fra 2020 da mulig etter press fra regjeringen?)
https://www.fhi.no/publ/2020/bor-personer-i-samfunnet-bruke-ansiktsmasker-for-a-redus
ere-spredningen-av-/
NRK debatt - FHI om hvorfor befolkningen ikke bør gå med munnbind offentlig - 2020.
Klar anbefaling her.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oHHq3XXJPog&feature=youtu.be
Resultat og farer ved feil maskebruk over tid:
1. Økt grad av bakteriell infeksjon (bacterial pneumonia - 3 største dødsårsak globalt),
skaper også økt risiko for utslag på en PCR test, kanskje det var intensjon? Eller
kanskje det virker langt mer alvorlig om man kan få mennesker til å gå rundt med
medisinske masker? Det virker fornuftig gjør det ikke? Her skurrer det noe voldsomt.
2. Økt smittefare ved feil bruk og gjentakende bruk av samme masker før de kastes i
natur, utenfor søppeldunk eller rett på bakken for ikke å snakke om kjemikalier og
fremmedlegemer i maskene som pustes inn og skaper helseproblemer og forsøpler
naturen og ofte også havner i havet, skader dyr og ellers brytes ned over mange hundre
år (plastrester og ellers mikroplast etc) akkumuleres opp i næringskjeden og ender til
slutt opp på tallerkenen til hvermannsen.
3. Separasjon og isolering av individer, spesielt tanke på sårbare barn og unge som
tvinges til bruk av masker av foreldre og eventuelt paranoide lærere/rektorer. Det i seg
selv er misbruk av barn og må anses meget alvorlig, og brudd på barnas rettigheter.
4. Enkelte kommuner har inngitt maskepåbud, hvilket er i direkte strid med grunnloven,
med norsk lovverk som forbyr forskjellsbehandling, og brudd på menneskerettigheter.
La oss dokumentere et virus sin størrelse i um (micro meter).
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Virus har en størrelse fra 0.1 micron - 0.3 micron (Sars-Cov2 har en størrelse på 0.125
micron)
Maskens maskestørrelse (hvor tett masken er) eller åpningen i maskene er fra 20-100
micron.
Er det noen her som er i stand til å regne?
Jeg orker ikke engang å dokumentere dette for dere da det burde være banalt enkelt
selv for regjeringen å finne ut på egenhånd og sikkert også en grunn til at FHI som jeg
nok tror kan regne anbefaler å IKKE bruke masker i offentlighet for å stoppe et en
potensiell virusinfeksjon.
Det er endelig kommuner som har tatt ansvar og leder an i å fjerne dette påbudet, et
påbud som aldri burde vært opprettet i freds eller krigstid og som ikke hadde
vitenskapelig hold på noe plan.
Health Canada recalling face masks containing potential harmful material
substance
https://ottawa.citynews.ca/amp/local-news/health-canada-recalling-face-masks-containi
ng-potential-harmful-material-substance-3602371

Forventer regjeringen at den vanlige mann i gata, og spesielt de
unge som går med masker faktisk bruker masker korrekt og ikke
putter dem i lomma? Vi ser jo allerede omfanget av feil
maskebruk og forsøpling med allerede brukte urene masker
overalt!
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7. VAKSINENE
Så kommer vi til vaksinene som allerede viser stort omfang av bivirkninger, inklusiv en
rekke dødsfall, og erfaringsmessig er dette kun toppen av isfjellet da det er store
gråsoner når det kommer til rapportering av bivirkninger basert på erfaring fra 2009 der
vi også så noen meget grelle eksempler på hvor galt det kan gå.

(foreløpig typer eksperimentelle vaksiner i Norge og flere planlegges visstnok, første
gang noensinne at en mRNA vaksine testes i befolkningen og langtids/senvirkninger og
bivirkninger på kort og lang sikt, cocktail effekt og er det ikke erfaring med fra tidligere.
Her gambles det direkte med liv og helse). I min verden kalles slikt russisk rullett og ikke
noe regjeringen bør drive med ovenfor egen befolkning og dermed også i strid med
Nuremberg kodene og individets rett. Angående informed consent så er det ut av
vinduet da folk flest ikke engang er i stand til å ta stilling til EN vaksine, nå må de ta
stilling til FLERE typer. Er det ingen varsellamper som lyser i det helsevitenskapelige
miljøet? Er det ingen fornuftige folkevalgte i regjeringen som sier, stopp en halv. Nå roer
vi oss ned her dere!
Tilbakeblikk på 2009 - pandemrix og svineinfluensa skandalen
Undertegnede ble selv nedringt av folk med alvorlige bivirkninger etter pandemrix vaksinen i
2009, den verste av dem var en indisk mor med tvillinger i magen i måned 5 i
svangerskapet (lav risk for fosterdød) der begge tvillingene døde i mors mage 1 dag etter
vaksinen. Legen nektet å lage rapport på og dokumentere at dette var et vaksine dødsfall,
de fikk ingen hjelp og ble ikke hørt, familien var totalt ødelagt etter hendelsen, legen nektet
for at dette var et vaksine dødsfall kun 1 dag etter vaksinen uten å ha gjennomført videre
dyptgående undersakelser i saken, uten obduksjon av babyene. Legen var nok redd for
konsekvenser fra oven, men tenk hva det gjør med de pårørende, foreldrene, liv tapt, med
familien rundt?

Politikken fortsatte ufortrødent og kynisk videre, media fortsatte å skremme opp
befolkningen til å ta denne farlige vaksinen også etter så mange skader den gang . Og
nå er vi i 2021… Nye ekperimentelle vaksiner er gitt til 1,7 millioner nordmenn etter siste
oppdaterte tall fra legemiddelverket. langt over 10 000 bivirkninger registrert, mange
dødsfall. Gråsonen her er enorm, mange tall forsvinner i systemet og tillegges andre
årsaker enn vaksinene.
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Fatal hjerneblødning etter covid-19-vaksine - Tidskriftet den norske
legeforening - (Minner om Hippokrates ED og Nuremberg kodeksen)
https://tidsskriftet.no/2021/04/kort-kasuistikk/fatal-hjerneblodning-etter-covid-19-vaksine?fbclid=I
wAR0Hegr82GHYf-jBlo_aC4l37Yv58FYuvm3vMZOHHBytInHTEgLcbmWJQwA

Vaksineskade erstatning etter pandemrix vaksinen(2009)
350 millioner+ kroner er betalt ut så langt i vaksine skade erstatninger etter pandemrix vaksinen,

1400 barn i norden lider av narkolepsi og ME liknende sykdommer og har fått ødelagt
livene sine etter vaksinen.
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Nå rulles FLERE COVID vaksiner ut som også har uante bivirkninger som død,
blodpropp, infertilitet og en rekke andre alvorlige bivirkninger i påskudd mot at vaksinen
skal være trygg og løse problemet, men det gjør den ikke, den er nå kun med å
forstørre og forværre problemet og vaksinebivirkninger og død sies også nå å være
corona relatert fremfor å kategorisere dem som faktiske vaksine bivirkninger og dødsfall
relatert til vaksinen. Dette er igjen et RENT EKSPERIMENT med folkets helse og meget
straffbart.

VITT er navnet på den nye sygdom, som har skabt flere af de
dødelige blodpropper, der har fået Danmark til at droppe
AstraZeneca-vaccinen.
https://nyheder.tv2.dk/2021-04-14-vi-har-faaet-en-ny-doedelig-sygdom-og-vaccinen-er-aarsagen
-siger-professor?fbclid=IwAR2huQdYJLAho-ENzGUlbD09zrdRb0lgpTDWBAPIIb_E0d3ssisaUc
mGnwY

RISIKO - Mulig crimes against humanity - brudd på nuremberg kodeks - Mulig crimes
against children om vaksinen(e) gis til barn.
https://childrenshealthdefense.org/defender/science-mrna-vaccines-alter-dna/?fbclid=Iw
AR2-nkV30-7_FAKjJ7JgbAMqYxLxz0xTCkQtWal-Wk0B_eqbMAzStUOQfa4
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Andre artikler rundt vaksine skader etter corona vaksinen(e): (er flere)

Det er enormt skremmende at dette i det hele tatt ble vurdert å gi noe slikt til barn og
unge
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yR2oog/norge-har-to-valg-med-astrazeneca-gi-den-til-de-y
ngre-eller-ingen?fbclid=IwAR3H-N4Lguykmc2SYU7cIDvlScnngJYX7CG475W1KGCvSrzCnikH0fbLLA
https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/KygQoM/kvinnen-i-30-aarene-doede-av-hjernebloedning-n
aa-fastslaar-legemiddelverke

Denne videoen beskriver noen av de alvorlige bivirkningene knyttet til corona vaksiner.
Beskrevet av en sykepleier.
https://www.bitchute.com/video/GiCr5pJnBRAx/
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https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-a
v-koronavaksiner
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Dette betyr at Nuremberg kodene er BRUTT direkte og staten har eksperimentert
på befolkningen uten at folket og individene har vært i stand til å foreta det som
kalles “informed CONSENT” eller et informert valg.
Mye grunnet at informasjon har vært utilgjengelig, av eksperimentell karakter, og eller
fordi myndigheter og representanter fra det offentlige, samt media har løpt avgårde med
tall og samtidig også løyet til befolkningen på direkten og ikke nok med det, skremt
befolkningen gjennom sjokkdoktrine som Guldvog uttalte i 2020 på TV.
Her er nuremberg kodene som er der for å skulle forhindre at befolkningen utsettes for
eksperiment mot deres vilje og eller skremmes til å delta i eksperiment som kan skade
dem.
(se de neste side - bilder av nuremberg kodeksen)
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Konkusjon og påstand tilknyttet vaksinene:
Nuremberg kodene er grovt brutt under corona “pandemien” i påskudd av midlertidig
forføyning kamuflert som smittevern. Lovendringer er innført som er direkte
grunnlovsstridige og menneskerettsstridige der myndighetene og spesielt
helsedirektoratet har tildelt seg selv diktatorisk makt i helse øyemed og har forvaltet
denne makten fryktelig dårlig og i strid med grunnlov, menneskeretts konvensjon,
nuremberg kodene og Hippokrated ED “first, do no harm.” Vaksinene er allerede godt
dokumentert og kategorisert som eksperimentelle og potensielt skadelige og en rekke
alvorlige bivirkninger inklusive død er dokumentert. Løsningene på det påståtte problem
er nå langt verre enn det dokumenterte faktiske problem.
Midlertidig forføyning av mars 2020 som er videreutviklet og endret frem til dags dato
har urimelig satt umenneskelig og urettmessig press på fastleger, ordinære leger og
sykepleiere, samt annet helsepersonell på flere områder og ikke bare brudd deres
rettigheter og bundet deres hender og føtter, men også gjennom dem innført
tvang/press/og overdreven makt virkemidler ut i kommunene.
Det at covid vaksinene ble underlagt det ordinære vaksineprogrammet er også en
absolutt eksperimentell og potensielt handling og i strid med alle de ovenstående lover
og prinsipper og bes fjernet umiddelbart fra det ordinære vaksineprogrammet. Dette
setter et urimelig press på fastleger i landet og eksperimentelle vaksiner kan ikke
innlemmes (self FØR fase 3 var fullført ble dette gjort) innunder det ordinære
vaksineprogram. Her forgrep regjeringen begivenhetene.
ALLE covid vaksiner kreves herved FJERNET fra det ordinære
vaksineprogrammet umiddelbart. Vær varsom plakaten må opp overalt.

India.
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8. Uverdig og kynisk behandling av barn og unge og de eldre
Utklipp fra korona rapporten rundt barn og unges sårbarhet.

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende
behandling eller straff (1984) - CAT
Tilleggsprotokoll til konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff (2002) - OP-CAT
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966) - ICCPR
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) - ICESCR
FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (1965) – ICERD

39

40

41

https://www.nrk.no/trondelag/ros-_-radgivning-om-spiseforstyrrelser_-barn-ned-i-8-arsal
deren-tar-kontakt-med-selvmordstanker-1.1545592

Ting kan gå virkelig galt som dere alle ser
her. Til alle voksne, stå opp for barna våre!
Ikke la deres uhelbredede sår deres frykt gå
utover barna eller de eldre. Nok er nok!
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FN advarer: Pandemien fører til sultkatastrofe

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/nA6bao/fn-advarer-pandemien-foerer-til-sultkatastro
fe
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Og når man tror at nå har regjeringen sunket til sitt absolutt dypeste, da komme denne
kyniske og og direkte farlige uttalelsen fra denne mannen, leder i helsedirektoratet. Jeg
tror ikke folket valgte denne mannen til å sitte i den posisjon han nå gjør og han har
saktens diskvalifisert seg selv ved å komme med en slik uttalelse, ikke lyttet til andre
eksperter rundt maskebruk i offentlighet og andre uttalelser, tap(sletting) av
dokumentasjon med påstander om rot i papirene med mer. Vi kan ikke la slik ledelse få
forvalte norsk helsepolitikk.

Hvem han tror han er som mener han kan forvalte og manipulere et barns sinn til å
påvirke og sette press på sine foreldre. Det er ikke bare uhørt, mennesker gjør bare
ikke slikt.
https://www.nettavisen.no/nyheter/bjorn-guldvog-ber-om-hjelp-fra-barna-snakk-med-fore
ldrene-deres/s/12-95-3424123636?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid
=IwAR2V-YJMoZQ0JtVZ2U3dWWnnU8YIyNpnngT2UMdSgvx96mngldz7muBVXQY#E
chobox=1620281540
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https://www.nrk.no/norge/stor-pagang-til-fattighuset_-_-de-siste-advares-om-at-det-kanskje-ikkeer-noe-vits-1.15440226

Og dette er kun en liten promille av bevisene som ligger der ute av konsekvenser etter
lockdown nasjonalt og globalt.

Si meg, lever regjeringen i en apatisk tilstand uten evne til medfølelse og uten evne til å
ta inn over seg de konsekvenser og det ansvar regjeringen besitter her?
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Dette diskvalifiserer sittende regjering fullstendig og det bør medføre en konsekvenser
for ledelsen i kjølvannet her.

Det vi nok vil se er en liten unnskyldning i det offentlige før Erna får toppjobb i EU lik
Gro Harlem Bruntland, Jens Stoltenberg og en rekke andre politikere som har bidratt til
å legge landet inn under utenlandsk herredømme og dermed brutt grunnloven. Kan jeg
minne om at det er fengselsstraff fra 8-22 år for et slikt brudd på grunnloven. Så langt
har alle sluppet unna konsekvens og heller blitt belønnet for sine ugjerninger mot det
norske folk og den norske nasjon og suverenitet.

Samfunnets kyniske og uverdige behandling av eldre på gamlehjem og samtidig også
skremsel som har isolert dem fra familie, venner og barnebarn, og samtidig også utsatt
dem for inngrep i deres privatliv og overfor deres kropp og helse i frykt for såkalt smitte
av noe man ikke forstår eller kan se har vært så inngripende enkelte steder at det har
ledet til brudd på individets menneskerett, brudd på grunnlov, norsk lov og nuremberg
koden.

Behandlingen av unge er minst like ille og deres isolasjon også fra sine besteforeldre,
venner og kjente, samt utsettelse for økt vold og overgrep i ustabile hjem har skapt et
usikkert verdensbilde for mange og vil potensielt kunne skade dem for livet. Vi tror ikke
verken barnevern og eller omsorgstjenesten, barnefamiliene og eller skoler og
barnehager forstår omfanget av skadevirkningene som kan komme i kjølvannet av dette
offentlige misbruket av barna som IKKE skulle vært en del av eller utsettes for en
voksen dugnad og der må myndighetene ta på seg ansvaret fullt og helt og sørge for å
ta det inn over seg og lære av dette slik at slikt ALDRI gjentar seg igjen.

Vi så i 2009 hvordan dette kan gå i kjølvann av en dokumentert falsk pandemi.
Svineinfluensa “pandemien” var ikke en ekte pandemi jfr nevnt endring av WHO sin
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pandemi beredskaps definisjon. Alle 192 WHO deltakende land harmoniserte med
denne nye definisjonen og brøt dermed også nuremberg kodene i 2009 allerede. Norge
kjøpte inn 9,4 millioner doser da Bjarne Håkon Hanssen var Helseminister og han gikk
av DAGEN etter kjøpekontrakten var signert med GSK (GlaxoSmithKline). Om Lag 6
millioner vaksiner ble destruert(ca 2 mill), gitt bort til GAVI(ca 2 mill) eller returnert til
GSK (ca 2 mill). Tapet for landet var astronomisk, ikke kun på vaksine front og
økonomisk, men ellers også og vaksinen skadet langt fler enn influensaen gjorde
skade.

Vi må ikke glemme historien under og etter 2 verdenskrig.
Noen av oss (inklusive undertegnede) har selv vært og besøkt Auschwitz Birkenau og
vandret i byggene og inne i leiren, gasskamrene og, sett følt og luktet horroren av
eksperimenter utført på mennesker, barn, kvinner og menn i alle aldre da under krigstid.

Mye av det vi ser i dag virker dessverre ganske kjent. Har vi glemt historien? Er
historien i ferd med å gjenta seg, bare nå i en litt annen form? Ikke mindre alvorlig av
den grunn.

Påstand:
Regjeringen har brutt norsk lov overfor våre barn, unge og eldre.
Dette lovforslaget bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.
De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.
Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering,
inkl.vedl.1
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9. VAKSINEPASS/Corona/grønt pass:
(en kriminell handling - et helsediktatur?)
FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende
behandling eller straff (1984) - CAT
Tilleggsprotokoll til konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff (2002) - OP-CAT
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966) - ICCPR
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966) - ICESCR
FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (1965) – ICERD

https://www.dagbladet.no/nyheter/who-sier-nei-til-vaksinepass/73662961?fbclid=IwAR2
4pyqh47T1mVcAmo7ebRRZuezjRKS0efZmjYX7EDsdddYxGAey9qHN6OE
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https://www.nettavisen.no/nyheter/texas-forbyr-vaksinepass-fullblods-vaksinefascisme/s
/12-95-3424110762?fbclid=IwAR0oAlzoUxoJ1A1PIjyZUv8kjhCCIMJTjbiLdBw_UOylIWt
GjoZ7WljwF0k

https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2021/04/EO-21-81.pdf
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Det etiske dilemmaet med vaksinepass (coronapass)
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/det-etiske-dilemmaet-med-vaksinepass/o/5-95-2
17177?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR
3SzG6sudB31xfvJ2xo8hm47dCNGYid2l77gl_SWFD7gApifnbUem8W9QA#Echobox=16
18546526
Regjeringen har i tillegg kun gitt 7 skarve dagers høringsfrist for endring av midlertidig
forføyning og smittevern lov for innførsel av såkalte grønne sertifikater. Samme gjorde
de i mars 2020 ved innførsel av kriselov, korte frister og ikke nok informasjon til folket
som intetanende lar muligheten til å stå opp med sin stemme og svare på høringen gå
forbi. Dette er brudd på plikt om informerte valg (informed consent).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-koronasertifikat-endringer-i-smitte
vernloven/id2847796/?fbclid=IwAR1bpRGcrua7NE9fpQEiYcH6ncriyklj8Th-hL2IUWhmX
dVj-v_0WGNH1ck

Per dags dato kalt korona sertifikat, men hva blir det kalt 1,2,3 år fra nå og hva kan
dette potensielle monsteret ende opp med å bli om dette går igjennom?
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Vi snakker ikke kun etisk dilemma her da. Vi må se hva slags former for system som for
eksempel brukes i Kina med såkalt Social credit system, der folket får poeng eller taper
poeng om de ikke gjør slik eller slik og det vektlegges at de som er mest “sivilt lydige” vi
høste poeng, mens de som ikke er det mister rettigheter, dette blir samme type system,
bare med andre ord. Sivil ulydighet når man VET noe er galt for seg selv eller andre er
en menneskerett, ikke noe som skal straffes og settes i en bås.
Ja, dette er relativt skremmende og man kan ikke engang ane skadevirkingene på
lengre sikt. Hvem skal dekke det økonomiske erstatningsansvaret som vil komme u
kjølvann av dette eksperimentet?
Tallene er mye verre nå enn da denne skremmende artikkelen ble skrevet
https://www.document.no/2021/04/16/143-dode-i-norge-etter-vaksine-mot-covid-19/?fbcl
id=IwAR2-nkV30-7_FAKjJ7JgbAMqYxLxz0xTCkQtWal-Wk0B_eqbMAzStUOQfa4
Dette vil lede til en form for føydalisme og eller kastesystem/apartheid/klasseskille der
mennesker som ikke samtykker og går med på underkastelse mister frihet og eller
rettigheter inntil de underkaster seg og går med på tiltakene. Det eneste her er at dette
er enda mer alvorlig nå da det er en rekke eksperimentelle vaksiner og eksperimentell
maskebruk og ellers inngripende screening (også gjentakende) for å kunne TJENE seg
denne friheten eller de samme tildelte rettigheter de som samtykker og underkaster seg
regimets retningslinjer og krav.
Dette er i absolutt direkte strid med GRUNNLOVEN og en
rekke øvrige norske lover og her påstås det at en midlertidig
forføyning har høyere vekt og standing i norsk rett enn
grunnlov, menneskeretter og øvrige lover som ivaretar
menneskerettigheter, ytringsfrihet og ellers skjermer MOT at
samfunnet beveger seg i retning av diktatur og
forskjellsbehandling. Har vi ikke lært av historien dere?
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VAKSINEPASS VAR ALLEREDE PLANLAGT LENGE FØR 2018
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https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.
pdf
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Her er vi ikke engang inne på gråsoner, det er DIREKTE i strid med grunnlov og
menneskerettigheter og ikke nok med det, slike pass vil skape det vi kaller apartheid
systemer hvilket vi har observert og sett følgene av gjennom historien.
Dette er ikke å anse som annet enn et Eugenetisk eksperiment av slikt omfang at 2
verdenskrig ser ut til å blekne i forhold.
Bruken av såkalte Korona grønne pass eller slike type direkte grunnlovsstridige
innførsler vil misbrukes av maktmennesker og organisasjoner og det vil føre til
klasseskiller og større gap mellom mennesker. Vi kan ikke tillate å la dette skje. Spesielt
med tanke på barn og unge så blir det helt utenkelig at noe slikt skal kunne innføres for
at man skal kunne ha frihet.
Om myndigheter fratar befolkningen deres grunnlovsrettighet og frihet,
menneskerettigheter og ellers annen form for frihet som man har hatt FØR corona brøt
ut så er dette innførsel av et diktatur, intet annet. Det å pakke inn diktaturet i smittevern,
helsevern eller krise lov av midlertidig forføyning er like fullt DIKTATUR og å STJELE
menneskers frihet og menneskerett, dette er også årsaken til at Nuremberg kodene i sin
tid ble opprettet, samt grunnloven vår og menneskerettighetene. Er ikke dette rimelig
tydelig for regjeringen?
Trenger dere virkelig en lekse i historie kjære folkevalgte?
Jeg vil referere til Common LAW - Law of the LAND eller også kalt Natural Law som
også ivaretar individets frihet og menneskerettigheter som IKKE kan tas fra noen ei
heller ved deres samtykke med MINDRE det kan documentaries grundig INFORMED
CONSENT, og da holder ikke 72 sider med liten skrift og en godkjenn her knapp med
bank ID, folk leser ikke slikt og det vet regjeringen og skal da ikke misbruke denne
tilliten folket har tildelt dere. Slikt går ikke an.
Det at det blandes inn en APP inn i bildet skaper ytterligere fare for brudd på
PERSONVERNLOVEN og individets rett til PRIVATLIV. Smittesporing er allerede brudd
på disse rettighetene og dette er også sett eksempler på i media der personer blir hengt
ut og gjort eksempler av om de går utover de såkalte ekstremt inngripende smittevern
reglene som jo også endrer seg like raskt som man skifter sokker uten å mene at jeg
setter ting for på spissen.
Regjeringen er tildelt makt AV folket og FOR folket og skal ikke forvalte denne makten til
å frata folket friheter og eller menneskerettigheter, innføre tvang mot individets frie vilje
eller utette individet for fare ved eksperimentelle vaksiner som kan og vil skade grunnet
cocktail effekt av ingrediensene i vaksinen og grunnet mengde og antall vaksiner og
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individets varierende toleransegrense, dette er i direkte strid med NUREMBERG
kodeksen og dette er rent eksperiment på befolkningen, ikke noe annet. Regjeringen
skal beskytte individet og dets rett og frie ferdsel, frie ytring og helsefrihet og helse, ikke
utsette individet for økt risk.
Jeg må minne om at IMMUNITET ikke kommer i form av en sprøyte, men vårt EGET
utrolige immunforsvar som også vil lære og utvikle det som kalles flokkimmunitet og
dermed hamle opp med sykdomsbilder på egenhånd. Det er slik vårt fantastiske system
er designet av høyere makter og eller millioner av års evolusjon hvilket man kan tro hva
man vil om, men faktum er at vi har en NATURLIG IMMUNITET. Dette har jeg arbeidet
med de siste 15-20 år, kost og ernæring, vitaminer, mineraler, enzymer, aminosyrer og
næring er det kroppen trenger FOR å bygge sterkere immunforsvar og forbedret
immunrespons.
Så når det ropes og skrikes om risikogrupper så må man heller skjerme dem og
forsterke DERES immunforsvar ved å ta hovedårsaken/kilden til dårlig immunforsvar,
ikke projiseres deres mangler over på ellers sunne og friske individer i samfunnet,
spesielt barn og unge. Om noen vil høre på et foredrag og eller få en dypere forståelse
av hvilke typer mat og ellers naturlige kilder som BYGGER et sterkt immunforsvar så er
det bare å ringe så skal jeg coache dere GRATIS, men jeg regner med ut fra
regjeringens handlinger og tydelig manglende tro på den menneskelige kropp og
immunforsvar og regjeringens enorme push for vaksiner og ellers andre symptom
fremmende medikamenter og løsninger at det ikke er den type kunnskap og erfaring
dere er ute etter?
Men kanskje det ville være en ide å se i den retning snart og dermed heller være med å
skape ØKT produktivitet, kreativitet og arbeidskraft i samfunnet vårt fremfor en syk og
pleietrengende, svekket befolkning avhengig av stønader? Bare en ellevill ide her dere,
med mindre formålet er å redusere befolkningstallet, skape infertilitet (hvilket vaksinene
faktisk gjør nå) og ellers fjerne de svakeste individene fra samfunnet da, såkalte
“useless eaters,” da ville man ikke ønsket slik kunnskap og et sterkt immunforsvar vil
man vel det?
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10. Andre viktige referanser:
DECLARATION OF NOTICE OF LIABILITY. Dette gjelder nå alle med en finger med i
spillet i forhold til Corona og videre inngripende smitteverntiltak. Dette er ramme alvor.
Professor Dolores Cahill sitt brev til Helseminister Bent Høie
(se under i bilder på de 3 neste sidene)
Her kan dere også lese mer og og fra Professor Dolores Cahill som har rådgitt
myndigheter i helsespørsmål gjennom mange år.

https://dolorescahill.com/pages/about
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SPARS Pandemic Scenario - 2025-28 (2017)
completed: October 2017
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/Center-projects/completed-projects/sp
ars-pandemic-scenario.html
Dokumentet blir som å lese ord for ord med andre (ord) og datoer/årstall, faser rundt
hvordan “pandemien” har utviklet seg og beredskapen som er utrullet og iverksatt i de
ulike faser av “pandemien.”
Er det da lov å stille spørsmålet om dette er en planlagt pandemi uten å bli kalt en
ellevill konspirasjonsteoretiker?
La oss fortsette litt mer ned den gata og se hva som faktisk har skjedd PRE/FØR
pandemien.
The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic
Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation hosted Event 201, a high-level
pandemic exercise on October 18, 2019, in New York, NY. Rett før Covid “pandemien”
brøt ut. Og ingen stiller soørsmål…
https://centerforhealthsecurity.org/event201/
Only 6% of COVID-19 deaths have the virus as the only cause mentioned, according to
the report, revealing that 94% who died from coronavirus also had other “health
conditions and contributing causes.”
https://nbc-2.com/news/2020/08/31/cdc-report-shows-94-of-covid-19-deaths-in-u-s-hadcontributing-conditions/?fbclid=IwAR2b8qFHLlee5s1tQMlhYoe1XMNwcHW9T5-FYs108
FMJbYRtTwQAoVmS1q0
Interview with Michael Yeadon, former Vice President and Chief Science Officer of
Pfizer, where he worked for 16 years.
https://rumble.com/vg4inv-michael-yeadon-full-interview-planet-lockdown.html?fbclid=Iw
AR0oAlzoUxoJ1A1PIjyZUv8kjhCCIMJTjbiLdBw_UOylIWtGjoZ7WljwF0k
Dr Fuellmich (lege og advokat) om corona
https://www.corona-schadensersatzklage.de/video-dr-fuellmich-en/
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Overlege: Coronaviruset er blitt endemisk – vi kan leve med det
https://resett.no/2020/08/20/overlege-coronaviruset-er-blitt-endemisk-vi-kan-leve-med-d
et/

Hva skjedde her? Hva ble dekket over/skjult for offentligheten? Svindel? Er det slike
ledere vi skal ha?
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2021/04/17/195753074/alle-sms-ene-til-helse
toppen-bjorn-inge-larsen-ble-slettet?fbclid=IwAR2GpowqJ3f4Oc5fm3Y8LFdGhJtDsIG03
9rRL-BGbEmZuuuCxGYuadFAPGY
WFA
https://worldfreedomalliance.org/
A compilation and journey trough the faces of covid “pandemic” origin
https://nicholaswade.medium.com/origin-of-covid-following-the-clues-6f03564c038
Godt det er noen næringstopper som nå står opp og taler ut rundt galskapen
https://www.tv2.no/a/13975244/
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Maskebruk
https://steigan.no/2021/04/forskning-ansiktsmasker-er-fysisk-og-psykologisk-helseskade
lige/?fbclid=IwAR3BdcGv1hxDBlpFpfQlXa55bD7Wp1kM5opOQ2dgf2nV7QAHT53Mr0x
6dGM
Det største eksperimentet i medisinens historie
https://resett.no/2021/05/02/det-storste-eksperimentet-i-medisinens-historie/
Australske myndigheter bruker rett ord på vaksinene og kaller den Poison
https://www.wa.gov.au/government/publications/public-health-act-2016-wa-instrument-of
-authorisation-authorisation-supply-or-administer-poison-sars-cov-2-covid-19-vaccine-a
ustralian-defence-force-no2-2021
Hva med multiresistente bakterier på grunn av overbruk av desinfeksjonsmiddel og anti
virus/bakterie væsker. Dette er ikke heller et ubetydelig problem og ikke kun knyttet til
antibiotika.
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-11/ecfd-3pd110618.php
Indiske massedødsfall og korrelasjon med
vaksinen. Timelines er også viktig her. Dette
er ikke corona dødsfall, det er vaksinedødsfall,
men norske medier løper avsted og sjokkskader
nordmenn med internasjonale tall og
fryktpropaganda. I Brazil er det også mye
liknende tall men stort problem med Bacterial
pneumonia og betennelsesproblematikk pga feil
maskebruk i varme strøk. Masker offentlig i
public hos mennesker som ikke vet hvordan de
skal gå med masker er livsfarlig og bacterial
Pneumonia er nr 3 største dødsårsak globalt,
langt opp på listen i forhold til Corona.
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Så til slutt noen korte bilder, sitater og
faktapunkter til ettertanke. Det blir nok mye
etterpåklokskap i kjølvannet av 2020 og
2021 kan man trygt si, og mye å rydde opp,
mange sår å helbrede og mange hull og
tette. Hadde vi egentlig RÅD til dette,
økonomisk, samfunnsmessig, psykologisk,
menneskerettsmesig, frihetsmessig,
helsemessig, rettsmessig/juridisk,
Guldvog skal ha uttalt dette i media. Må
verifiseres, men i så måte, det er ikke kun
Guldvog som har tabbet seg grovt ut på
folkets bekostning og ser ut til å komme
unna med det. Mer under.

Regjeringen var aldri objektive. Det var
stor økonomi i dette for enkelte og
potensielt mye makt og innflytelse i de
rette kretser for politikere innhente
gjennom DAVOS (WEF) og EU.
FOLLOW THE MONEY burde bli et
forsterket begrep etter 2020/21. Det
norske folk har ikke godkjent bruk av
pensjonsfondet til investering i vaksiner,
spesielt ikke eksperimentelle vaksiner!
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Ja dere, dette var Texas i går(09 mai 2021)… 70 000 mennesker og de fleste UTEN
masker også. Hva driver regjeringen med i Norge? Forsøker å ruinere landet vårt?
Åpne opp nå!
Og så var det korrupsjon da dere…
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Med dette avrundes mitt høringssvar og jeg vil også offentliggjøre og dele
mitt høringsvar på www.helsefrihet.no og der jeg får til å dele denne
dokumentasjonen. Jeg håper dette blir tatt til følge og kan forsikre om at vi
ikke vil glemme alle de handlinger som leder til skade og frihet frarøvelse,
menneskerettsbrudd og ellers brudd på grunnlov og nuremberg koder,
hippokrates ed og andre etiske prinsipper til skade for befolkningen og
spesielt våre barn, unge og eldre.
Dokumentet er utformet på vegne av
Vaksineaksjon av 2009, Barnevernsaksjonen av 2013,
Helsefrihet.no og folkestemme.no
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